
strona 1

paŸdziernik 2006numer 47

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer  47 paŸdziernik 2006

OKIEM PIERWSZOKLASISTKI.

zajrzyj na nasze forum!

www.gimnazeta.fora.pl

Dziewczyny gorsze
od ch³opaków?

więcej strona 4
Sport

więcej strona 6

(n
a
 m

a
rg

in
e
si

e
) (na marginesie)

Klub Europejski

Wywiad z p. Dyrektorem

Dzisiejsza m³odzie¿

Rozrywka

Sport

Plusy i minusy

Psy: Beagle

Œlubowanie - w³adka

2strona

4strona

5strona

6strona

7strona

8strona

2strona

ko przedstawia³y
rzeczywisty wy-
gl¹d nauczycieli,
ale by³y bardzo
zabawne.

  Na czêœci oficjal-
nej byliœmy wci¹¿
w dobrych humo-
rach
i trudno nam by³o
spowa¿nieæ.

W koñcu niektórym z moich
rówieœników siê to uda³o. Nie
wszyscy jednak zdawali sobie
sprawê
z powagi chwili, w której
przedstawiciele klas œlubowali.

 Uroczystoœæ uwa¿am
za udan¹. Moim zdaniem, ten
rajd integracyjny to dobry
pomys³.

Szkoda tylko, ¿e odbywa³
siê na terenie, który wszyscy
znaj¹. Gdyby by³ w miejscu,
którego nie znamy, by³oby
ciekawiej.

Karolina Dembowska

  Œlubowa-
nie wyobra-
¿a³am
sobie
trochê
inaczej. Nie
przypusz-
cza³am, ¿e
przed
uroczysto-
œci¹ œlubo-
wania i pasowania uczniów
odbêdzie
siê jeszcze rajd integracyjny.
Pomys³ spodoba³ mi siê
i by³am ciekawa, jak bêdzie
wygl¹da³.

Moja klasa
potraktowa³a ten rajd na weso-
³o. Mimo deszczu, b³ota
i zimna prawie wszyscy siê
uœmiechali i cieszyli. Pogoda
popsu³a nam trochê zabawê.
Czêœæ zadañ musieliœmy wyko-
naæ w szkole, ¿eby deszcz ich
nie zniszczy³. By³y doœæ cieka-
we. Na niektóre pytania odpo-
wiedzi szukaliœmy u nauczycie-
li i w sekretariacie. Bo sk¹d, na
przyk³ad, mamy wiedzieæ, ilu
uczniów liczy gimnazjum?
Portrety wychowawców rzad-

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
WSZYSTKIM PRACOWNIKOM NASZEJ SZKO£Y

WSZELKIEJ POMYŒLNOŒCI ¯YCZY

REDAKCJA „ GIMNAZETY”
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Opiekunowie i cz³onko-
wie Klubu Europejskie-
go  zapraszaj¹
n a u c z y c i e l i
i uczniów do wspó³pracy
w ramach programu
„Szko³a z klas¹”/  „
U c z n i o w i e
z klas¹”.

W tym roku szkolnym
postanowiliœmy przyst¹piæ
do programu „Szko³a z
klas¹”, którego organizato-
rami s¹ „Gazeta Wybor-
cza” , portal Gazeta.pl,
C e n t r u m
Edukacji Obywatelskiej,
Fundacja Agory, Polsko-
A m e r y k a ñ s k a
Fundacja Wolnoœci.
„Szko³a z klas¹” dzia³a

pi¹ty rok. Tytu³ ten uzyska³o
ju¿ 5030 szkó³. Jest te¿
4900 „ nauczycieli z klas¹”.
Przyszed³ czas na uczniów.
Ten program jest dla
uczniów ambitnych, cieka-
wych œwiata, z artystyczn¹
dusz¹, zaciêciem spo³ecz-
nikowskim. Uczestnicz¹c

w projekcie mo¿ecie byæ
badaczami
(przyrody, historii, spo³e-

czeñstwa), twórcami (pisa-
rzami, re¿yserami, malarza-
mi),spo³ecznikami (pracu-
j¹c na rzecz innych ludzi
i otoczenia). Program daje
pe³n¹ swobodê w wymyœla-
niu zadañ. Ma s³u¿yæ
rozwijaniu zainteresowañ
uczniów, aktywnoœci, roz-
wi¹zywania problemów.
Jego podstaw¹ jest projekt
edukacyjny, który ma uczyæ
wspó³dzia³ania, odpowie-
dzialnoœci nie tylko za w³a-
sne poczynania, ale te¿
za zespó³. Æwiczy umiejêt-
noœci dzielenia zadañ, do-
chodzenia do wspólnych
rozwi¹zañ. Rozwija umie-
jêtnoœæ czytania, pisania,
s³uchania i mówienia,
i to w sytuacjach autentycz-
nych. A autentyczne zada-
nia inspiruj¹. Nauka odby-
wa siê jakby „przy okazji”.
Uczeñ bierze udzia³
w planowaniu zadania.
Uczy siê szukania, groma-
dzenia i selekcjonowania

informacji. Æwiczy umie-
jêtnoœci trudne do rozwija-
nia na szkolnych lekcjach:
rozwi¹zywania problemów,
prób badania naukowego
i eksperymentowania.
Podczas pracy nad
projektem ka¿dy mo¿e od-
nieœæ sukces. £atwiej ni¿
w szkolnym wyœcigu
o stopnie wyrównaæ szan-
se, bez wzglêdu na w³asne
talenty czy trudnoœci
w uczeniu siê.

Zapraszamy

WSZELKICH
INFORMACJI NA

TEMAT
PROGRAMU
UDZIELAJ¥

OPIEKUNOWIE
KLUBU

(P. B. GRZESIAK,
J. MARCZUK)

„SZKO£A Z KLAS¥”
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WYWIAD

- Dzieñ dobry! Witamy bardzo serdecznie
i cieszymy siê, ¿e znalaz³ Pan czas, aby od-
powiedzieæ na przygotowane przez nas
pytania. Korzystaj¹c z okazji, gratulujemy
objêcia funkcji dyrektora w naszej szkole.

-Dziêkujê serdecznie! Zawsze dla uczniów znaj-
dujê czas. Szczególnie dla takich mi³ych,
których uczy³em.

- Wszyscy jesteœmy bardzo ciekawi, co mo¿e
siê zmieniæ w ¿yciu szkolnym ka¿dego z nas,
gdy tak znamienit¹ funkcjê dyrektora
objê³a osoba obdarzana przez uczniów kre-
dytem zaufania.

-Na pewno mo¿ecie liczyæ na moje poparcie
dla waszych wszelkich inicjatyw, pomys³ów.

-Aby nie zajmowaæ Panu du¿o czasu, chcia-
³ybyœmy przejœæ do zadawania pytañ, które
pozwol¹ nam zbli¿yæ siê do siebie.

Czy zaczynaj¹c karierê w zawodzie nauczy-
ciela, myœla³ Pan, ¿e tak szybko dotrze
na takie wysokie i odpowiedzialne stanowi-
sko?

-Nie zak³ada³em tego, nie mia³em takich pla-
nów na pewno. Chocia¿ marzenia ka¿dy
zawsze ma. Uda³o siê, wiêc czemu nie.

-Co siê Panu najbardziej podoba na
nowym stanowisku? Czy móg³by Pan
wymieniæ kilka plusów i minusów?

-Ka¿da praca, ka¿de stanowisko ma swoje plu-
sy i minusy. Minusem na pewno jest mniej
wolnego czasu, zaœ plusem na pewno jakaœ gra-
tyfikacja finansowa, jak równie¿ mo¿liwoœæ
realizowania swoich pomys³ów na funkcjono-
wanie szko³y.

-Jakie cechy powinien posiadaæ, wed³ug
Pana, idealny dyrektor?

-Powinien na pewno umieæ s³uchaæ uczniów,
g³osów rodziców, g³osu rady pedagogicznej
i umieæ te wszystkie g³osy wywa¿yæ, i potrafiæ
wybraæ najbardziej optymalne rozwi¹zanie i jed-
noczeœnie takie, które jest zgodne z procedura-
mi i z przepisami funkcjonowania szko³y.

-Na czym powinno polegaæ bezpieczeñstwo
w szkole? Proszê wymieniæ przynajmniej
kilka przyk³adów, o które postara siê Pan
zadbaæ?

-Odnoœnie bezpieczeñstwa, na pewno bêdzie-
my wspó³pracowaæ z firm¹ ochroniarsk¹, która
ju¿ tutaj dzia³a od wielu lat. Wydaliœmy wojnê
paleniu papierosów. Nie bêdê zdradzaæ szcze-
gó³ów, dowiecie siê ju¿ nied³ugo o nowych
formach tej walki.

-Jakie widzi Pan ró¿nice pomiêdzy szko³¹,
do której Pan uczêszcza³, a szko³¹ XXI wie-
ku?

-Na pewno komputeryzacja. Komputerów jest
sporo, s¹ dwie pracownie komputerowe,
s¹ komputery w bibliotece, jak równie¿ telewi-
zory, DVD… Nie we wszystkich salach, ale
bêdziemy siê staraæ, aby uzupe³niæ bazê, ¿eby
mog³y byæ prowadzone pokazy multimedialne.
Taka jest przede wszystkim ró¿nica. Postawa
i zachowanie uczniów te¿ s¹ inne ni¿ podczas
okresu mojej edukacji. Kiedyœ nosi³o siê mun-
durki, a teraz to ju¿ nie obowi¹zuje. S¹ tenden-
cje, aby do tego wróciæ, ale nie wiemy
czy uczniom by siê to spodoba³o.

-Jakim by³ Pan uczniem? Co sprawia³o panu
najwiêksz¹ trudnoœæ? Prosimy o szczer¹
odpowiedz.

-Uczniem by³em, myœlê, grzecznym, a najwiêk-
szym problemem by³a dla mnie chemia, gdy¿
nigdy nie mia³em talentu do tego przedmiotu.
W szkole podstawowej czy w liceum zawsze
chemia by³a dla mnie „piêt¹ achillesow¹” i tak
jest do tej pory. Poza wzorami i H2O nic poza
tym nie pamiêtam.

-Kto jest dla Pana najwiêkszym autoryte-
tem?

-Nie potrafiê okreœliæ, wymieniæ z imienia
i nazwiska. Myœlê, ¿e jakoœ sam staram siê
wybieraæ swoje drogi, takie, które s¹ zgodne
z moimi przekonaniami. Nie wzorujê siê na
nikim i nie mam ¿adnych z³otych myœli.

-Co jest dla Pana najwiêksz¹ wartoœci¹?

-Myœlê, ¿e przyjaŸñ miêdzy ludŸmi. Po prostu
szczeroœæ, aby ludzie umieli siê ze sob¹ poro-
zumiewaæ.

-Czy myœli Pan, ¿e uczeñ mo¿e zaliczyæ
nauczyciela do grona swoich przyjació³?
Dlaczego?

-Myœlê, ¿e to jest takie marzenie, aby nauczy-
ciel by³ partnerem ucznia. By³aby to idealna
sytuacja i potem siê wszystko u³o¿y. Oceny
bêd¹ lepsze, chêci do nauki równie¿. Je¿eli
panuj¹ uk³ady partnerskie, przyjacielskie,
zawsze jest o wiele ³atwiej.

-Jak spêdza Pan swój wolny czas?

-Mam ostatnio ma³o czasu, ale je¿eli ju¿ mam
jak¹œ woln¹ chwilê to przede wszystkim
w domu nadrabiam zaleg³oœci: w zabawach,
w klockach Lego, w grach planszowych, ¿eby
nie by³o, ¿e oddalam siê od rodziny.

-Je¿eli z³owi³by Pan z³ot¹ rybkê, to, jakie
mia³by Pan do niej 3 ¿yczenia?

-Chcia³bym, ¿eby z³ota rybka znalaz³a dla szko³y
nowego sponsora, który rozwi¹za³by wszelkie
nasze finansowe problemy. Po drugie bym prosi³
o zdrowie dla mnie i dla moich bliskich.
A trzecie to tajemnica.

-Proszê powiedzieæ coœ od siebie dla czytel-
ników „Gimnazety”.

-Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e mogê udzielaæ
„Gimnazecie” wywiadu. Chcia³bym wszystkich
uczniów serdecznie pozdrowiæ i ¿yczyæ im
udanego roku szkolnego, ¿eby wszystko siê
jakoœ u³o¿y³o i zapraszam do mnie we wszyst-
kich sprawach, w których móg³bym pomóc.

- Serdecznie dziêkujemy za wywiad. Myœli-
my, ¿e szczere odpowiedzi Pana dyrektora
trafi¹ do serc ka¿dego ucznia!

-Mam równie¿ tak¹ nadziejê.

Tekst: Joanna Ludwisiak i Marta Kot
Zdjêcie: Much

Wywiad z panem dyrektorem W³odzimierzem Stankiem.
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PROBLEMY PRAWNE M£ODZIE¯Y

Przestêpczoœæ nieletnich by³a
zawsze przedmiotem badañ teore-
tyków prawa, którzy swoje tezy
opierali wykorzystuj¹c doœwiadcze-
nie i ustalenia poczynione przez
osoby stosuj¹ce to prawo nacodzieñ.
Wiele badañ dot. przestêpczoœci
nieletnich wykaza³o, i¿ najczêœciej
dopuszczaj¹ siê oni tzw. przestêpstw
pospolitych - kradzie¿y, w³amañ,
oraz tych zwi¹zanych z naruszaniem
norm prawnych zawartych
w ustawie o zwalczaniu narkoma-
nii. Analiza oparta na tych bada-
niach wskazuje ponadto, i¿ niskie
oceny w szkole, wagary i z³e
zachowanie wp³ywaj¹ na zachowa-
nia przestêpcze. Chocia¿ uczniowie
uzyskuj¹cy niskie wyniki w nauce,
s¹ nara¿eni na wiêksze ryzyko
wejœcia na drogê przestêpcz¹,
to jednak niskie oceny same
w sobie nie s¹ tego powodem.
Bardziej wiarygodnymi wskaŸnika-
mi s¹ wagary i naganne zachowa-
nie w szkole. Badacze wykazali,
¿e problemy w szkole we wcze-
snym wieku (7 - 12 lat) oraz
zachowania przestêpcze mog¹ byæ
do pewnego stopnia wyjaœnione
przez osobowoœæ ucznia i œrodowi-
sko, w którym siê wychowuje.
Ponadto badacze odkryli, ¿e agre-
sywnoœæ, niska samoocena oraz
brak cierpliwoœci w wieku 5- 6 lat
mog¹ powodowaæ powstanie
problemów w szkole w wieku lat
13 - 16. Zachowanie dzieci
w 1 klasie szko³y podstawowej,
mo¿e równie¿ wykazywaæ s³abe,
lecz istotne powi¹zania z ich prze-
stêpczoœci¹w wieku lat 17. W ostat-
nim okresie wielu badaczy odkry-
³o, ¿e przestêpczoœæ uczniowska
mo¿e ró¿niæ siê w zale¿noœci
od rodzaju szko³y, bior¹c pod uwa-
gê spo³eczny, ekonomiczny i de-
mograficzny charakter obszaru, w
którym szko³a siê znajduje. Anali-
za wykaza³a jednak, ¿e wczeœniej-
sze naganne zachowanie uczniów
mia³o wiêkszy wp³yw na przestêp-
czoœæ, ni¿ szko³a.Równie¿ sk³ad
uczniowski ze wzglêdu na kryteria
spo³eczne, ekonomiczne i potencja³
intelektualny, ma du¿y wp³yw
na przestêpczoœæ uczniowsk¹.
Pewne w³aœciwe standardy zacho-
wañ uczniów istotnie mog¹ ograni-
czyæ przestêpczoœæ nieletnich.
Jak ju¿ wspomnia³am przestêpczoœæ

nieletnich, to g³ównie pope³nianie
tzw. przestêpstw pospolitych - kra-
dzie¿y i w³amañ, za¿ywanie i roz-
prowadzanie narkotyków,
a w ostatnich latach równie¿ tzw.
„przestêpstwa komputerowe”.
Nieletni przestêpcy oferuj¹ do sprze-
da¿y - na aukcjach internetowych
ró¿nego rodzaju towary, których
w rzeczywistoœci nie posiadaj¹.
Od jakiegoœ czasu pojawi³ siê
w grupie m³odocianych przestêp-
ców - równie¿ w Polsce -  problem
hackerów na œwiecie przestêpczoœæ
tego rodzaju osi¹gnê³a swoje apo-
geum.

Jako ciekawostki podajê,
i¿: FBI prowadzi³a œledztwo
przeciwko 17 letniemu Rumunowi,
uczniowi szko³y informatycznej
w Bukareszcie. W nocy z 12 na 13
stycznia 1997 roku, pod pseudoni-
mem „Metal”, w³ama³ siê do wielu
serwerów, m. in. na Wêgrzech,
Wielkiej Brytanii, oraz U.S.A.
i skasowa³ zawartoœæ twardych
dysków, blokuj¹c w ten sposób
na 3 dni dostêp do Internetu
w ca³ej Rumunii. Jeden z pierw-
szych przyk³adów hackingu - ujaw-
niony w U.S.A. polega³ na tym, ¿e
uczniowie infiltrowali systemy 20
banków. Justin Peterson, pseudo-
nim „Agent Steal” - m³odociany
specjal ista od w³amywania
siê do komputerowych systemów
bankowych i rz¹dowych by³ geniu-
szem od zakupów na cudze karty
kredytowe. Zajmowa³ siê tak¿e
wygrywaniem telefonicznych
konkursów, w których jako nagro-
dy zdobywa³ Np. samochody
i atrakcyjne wycieczki. Problem
hackingu dotkn¹³ równie¿ m³odo-
cianych przestêpców w Polsce.
Z innymi naruszeniami prawa
z udzia³em nieletnich spotykamy
siê przy zwalczaniu pornografii
dzieciêcej, ale ten temat mam
nadziej¹ omówiæ w kolejnym arty-
kule.

Temida

DZISIEJSZA M£ODZIE¯
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Dziewczyny gorsze

od ch³opaków?

Obecnie ch³opcy
zachowuj¹ siê lepiej

ni¿ niektóre
dziewczyny !!!

Jak wyobra¿acie sobie idealn¹ gimna-
zjalistkê? Na pewno powinna mieæ
w sobie du¿o dziewczêcego czaru,
dobrze siê uczyæ… Nieste ty,
bardzo wielu dziewczynom z tego
gimnazjum tego brakuje.

    Czy papieros w rêku, alkohol, ostry
makija¿, wyzywaj¹ce ubrania sprawi¹,
¿e spodobasz siê ch³opcom, oceny siê
polepsz¹, a problemy znikn¹?

(Wiadomoœæ z ostatniej chwili: zanim
wymalujesz oczy czarn¹ kredk¹ i na³o-
¿ysz tony podk³adu , przedtem umyj twarz
i zêby, bo od papierosów œmierdz¹.)

Czy czternasto- lub szesnastolatce
to pasuje? Totalnie nie! Oprócz tego,
dziewczyny bij¹ siê na przerwach, gro¿¹
sobie, chodz¹ na ,,solówy”, wyzywaj¹ siê
od dzi…ek… Takie zachowanie, naszym
zdaniem, jest ¿a³osne! Czy jest tu czym
zaimponowaæ? Makija¿em za trzy z³ote?
Iloœci¹ drêczonych dziewcz¹t?
A gdzie szacunek dla siebie? Czy bójka
to rozrywka? Jak czuje siê dziewczyna,
która zosta³a zaatakowana tylko dlatego,
¿e siê na kogoœ spojrza³a? Co chwila s³y-
szy siê: ,,Masz coœ do mnie?!”

  Dlaczego tak czêsto siê zdarza,
¿e nauczycie le przymykaj¹ oko
na nietolerancjê i przemoc wœród
dziewcz¹t?

  Obecnie ch³opcy zachowuj¹ siê lepiej
ni¿ niektóre dziewczyny !!!

  A te, które się nie uczą, non stop
wagarują, udają totalnie wyluzowane,
podobno czują się kolorowo
i nie myślą o przyszłości, o dalszej
edukacji, o tym, gdzie będą pracować.
Może sądzą, że w XXI wieku wystarczy
tylko podstawówka?

  Mamy nadzieję, że po przeczytaniu
naszego artykułu pomożecie przeciwsta-
wić się złu!

x i y
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„SZKO£A ÓCZY”

Dlaczego mi³oœæ jest nieprzewi-
dywalna, tajemnicza i najczêœciej

skryta ?

Mi³oœæ przychodzi powoli, nie wiadomo

sk¹d i dlaczego ?

Osoba do tej pory niezauwa¿alana,
ko³o której przechodzisz obojêtnie,
staje siê bliska, pragniesz wiedzieæ
o niej wszystko.

Najgorsze jest to, gdy ta osoba zainte-
resuje siê blisk¹ Ci osob¹. To boli....

                                          Marta Szymczak

Serdecznie zapraszamy
m³odych twórców do
prezentowania wierszy
i opowiadañ.

Bêd¹ ukazywaæ siê na
³amach naszej gazetki.

UCZNIOWSKIE

JUWENILIA£¹cznik siê przydaje....

W œrodê 27 wrzeœnia
w ³¹czniku odby³y siê szkolne
zawody w pinga-ponga. Mia³y
one wy³oniæ graczy, którzy
bêd¹ nas reprezentowaæ w
rozgrywkach
miêdzyszkolnych.

  Oto oni:

Dziewczêta:

I miejsce-Katarzyna Kaleta IID

II miejsce-Barbara Banaszczyk  IIIF

III miejsce – Dominika Sobczak II D
i Ewa Osieja III F.
Ch³opcy:

I miejsce- Sukiennik Micha³ II B

II miejsce- Kocik Maciej III N

III miejsce- Kraya Marcin I K

        Wszystkim uczestnikom
bior¹cym udzia³ w szkolnych
zawodach serdecznie gratulujemy.
Szkolny etap zawodów zorganizowa³
Maciej Kocik.

Opiekunami byli p. Dorota Gwiaz-
dowska i p. Tomasz Zawada.

Tekst: Much

Szko³a óczy- to zdanie by³o do
niedawna ¿artem, niewinn¹
drwin¹ uczniowsk¹. Niestety,
by³o. Coraz  liczniejsze grono
spo³ecznoœci uczniowskiej
uczêszcza na tzw. korepetycje.

     Dlaczego ?  Asortyment
powtarzaj¹cych siê powodów
mo¿na z powodzeniem porów-
naæ do iloœci kropel wody
w  Loch Lomond. Najczêœciej
mówi siê o wrednych nauczycie-
lach, braku zdolnoœci
do danej dziedziny (lub przed-
miotu) . Co ciekawe,  jeszcze
nikt nie wspomnia³
o ‘lenistwie‘. Tok myœlenia opie-
raj¹cy siê tylko na zdaniach
‘ i tak mi siê to nie przyda’
i przesadnym ‘carpe diem’
prowadzi do z³ych ocen:
w dzienniku, na œwiadectwie
i…  powtarzania klasy. Czyli
wszystko bez sensu.

    Prawda jest taka ,¿e je¿eli ‘za-
wali’ siê coœ na pocz¹tku roku
szkolnego, póŸniej trudno to
nadrobiæ. Wiêc lepiej wzi¹æ siê
do ‘pracy’ teraz . Bo nauka ma
charakter zaj¹ca- zawsze mo¿e
nam uciec.

Marta Szymczak

ROZRYWKA
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SPORT

SPORT

TRÓJKA
NAJLEPSZA.

W œrodê 20 wrzeœnia na
kortach MOSIRU rozegrano
I Mistrzostwa Pabianic
w tenisie ziemnym. Organiza-
torem zawodów by³o Gimna-
zjum w Ksawerowie i nauczy-
ciel w-fu Piotr Lewowski.
W zawodach udzia³ wziê³o 22
gimnazjalistów z piêciu szkó³:
Gimnazjum nr 2 i 3, A’ Paulo,
z Ksawerowa oraz Gimnazjum
nr 22 z £odzi.

W turnieju dziewcz¹t I miejsce
zajê³a Martyna Mastalerz
z klasy I B, drugie Natalia
Michalska I C, a trzecie miejsce
Nicola £akomska I E. W turnie-
ju ch³opców I miejsce zaj¹³
Maciej Parada I E, a drugi by³
Mateusz Jarosz III K.

W klasyfikacji
dru¿ynowej
I miejsce
zajê³o Gimna-
zjum nr 3.

Opiekunami
naszej dru¿y-
ny byli
p. Dorota
Gwiazdowska
i p. Dariusz
Ma³olepszy.
Funkcje sê-
dziego turnie-
ju pe³ni³a
Katarzyna
Kaleta.

Po raz siódmy
w Parku Wolnoœci, znanym
jako „ Strzelnica „ odby³ siê
VII Bieg Wrzeœniowy w Bie-
gach Prze³ajowych. Nasz¹

szko³ê
reprezentowali :

    Dziewczêta:

- Paulina Wendler

- Katarzyna Kaleta

- Martyna Banaszczyk

- Ewa Osieja

Dziewczyny zajê³y I miejsce
dru¿ynowo, a przygotowa³a je

p. Aneta Stêpinska.

Liczymy w przysz³oœci na
lepszy start naszych

kolegów.

(na marginesie)

Uczniowie Gimnazjum nr 3
w Pabianicach zajêli 2 miejsce
w Wielodyscyplinowym Raj-
dzie PTTK „Bitwa o Pabianice
7 wrzeœnia 1939”. Rajd odby³
siê 23 wrzeœnia 2006 r.
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PLUSY I MINUSY
SZKO£A DZIKUSÓW? CZYLI O NASZYM ZACHOWANIU W SZKOLE.

Nasza szko³a z zewn¹trz wygl¹da zwyczajnie i spokojnie, ale czy
kiedy wejdziemy do œrodka, nadal jest tak samo?
Prawdê mówi¹c, gdy zajrzymy nieco dalej, mo¿emy poczuæ siê odrobinê jak...

w d¿ungli. Zanim zd¹¿ymy przekroczyæ próg naszego gimnazjum, do uszu
docieraj¹ dzikie krzyki uczniów, a oczom ukazuj¹ siê stada m³odzie¿y, biega-
j¹ce w ró¿ne strony, czêsto bez celu. Przerwy kieruj¹ siê prawem: „przetrwaj¹
najsilniejsi” . Gdy tylko zadzwoni dzwonek, drzwi od klas otwieraj¹
siê z hukiem i „wysypuj¹” siê z nich dziesi¹tki uczniów. Dla czêœci z nich
najwa¿niejsze jest: „byle prêdzej i dalej”, niewa¿ne jakim kosztem. Dotrzeæ
bezpiecznie do pracowni, w której ma lekcjê, to naprawdê nie lada wyczyn. Z³e
zachowanie na przerwach, a póŸniej lekcewa¿¹cy, a czasem arogancki stosu-
nek do nauczycieli dy¿uruj¹cych, œwiadczy, niestety, o braku kultury, szacunku
i odpowiedzialnoœci za innych. A tak bardzo chcemy uwa¿aæ siê ju¿ za doro-
s³ych... Ktoœ, kto rzadko bywa w szkole mo¿e zadaæ sobie pytanie, jak my sami
znosimy ten ha³as. OdpowiedŸ jest chyba tylko jedna. Przyzwyczailiœmy siê.
A nawet jeœ li to komuœ przeszkadza, to pewnie siê nie przyzna,
bo „co powiedz¹ koledzy?”. A mo¿e jednak warto by³oby to zmieniæ?

Z ¿ycia szkoly

MO¯EMY NA NICH LICZYÆ

Nasze gimnazjum co chwila odnosi sukcesy w dziedzinach
sportowych.Pod tym wzglêdem jesteœmy jedn¹ z lepszych szkó³ w
powiecie.
  Wygrywamy wiêkszoœæ zawodów na szczeblu miêdzyszkolnym, powiato-

wym, a czasem nawet wojewódzkim. Jednym s³owem, trenerzy z naszej szko³y
mog¹ polegaæ na swoich podopiecznych i byæ z nich dumni.
  Ale czy tak samo jest w odwrotnej sytuacji? Czy nasi sportowcy mog¹ liczyæ

na swoich nauczycieli i trenerów, gdy potrzebuj¹ wsparcia? Zdecydowanie tak.
Zawsze, kiedy odbywaj¹ siê jakieœ imprezy sportowe i zawodnicy potrzebuj¹
transportu, otrzymuj¹ go, nawet z dnia na dzieñ. Pan dyrektor oraz wice-dyrek-
torzy chêtnie wspieraj¹ finansowo wyprawy naszych kolegów na zawody.
  Na terenie naszego gimnazjum organizowane s¹ równie¿ ró¿norodne zajêcia

sportowe (basen, siatkówka, koszykówka, pi³ka no¿na itp.), na których mo¿na
rozwijaæ swoje umiejêtnoœci, niekoniecznie wyczynowo, ale dla przyjemnoœci.
  Dlatego ¿yczymy nauczycielom wychowania fizycznego owocnej pracy

i sukcesów sportowców z naszej szko³y.
Teksty: biedronka
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ZWIERZÊTA

Wzorzec rasy:

Kraj pochodzenia:   Wielka Brytania

Data opublikowania obowi¹zuj¹cego
standardu: 24.06.1987

Klasyfikacja FCI: grupa 6       

Wygl¹d ogólny:   Mocny, krêpej bu-
dowy, œredniej wielkoœci pies goñczy, ra-
czej szlachetny ni¿ ociê¿a³y.

Zachowanie – Charakter: Weso³y,
odwa¿ny, energiczny i zdecydowany,
czujny i inteligentny. Ruchliwy i sympa-
tyczny. Jego specjalnoœci¹ ³owieck¹ jest
gonienie po œladzie, g³ównie zajêcy.

Temperament: zrównowa¿ony, nie-
agresywny ani bojaŸliwy.

Budowa cia³a

G£OWA: Œredniej d³ugoœci, mocna ale
nie ciê¿ka, zgrabnie uformowana, delikat-
niejsza u suk, pozbawiona zmarszczek
i fa³d.

Mózgoczaszka: lekko wysklepiona,
œredniej szerokoœci, z nieznacznym gu-
zem potylicznym.

Stop wyraŸnie zaznaczony, najlepiej
gdy znajduje siê w po³owie d³ugoœci g³o-
wy.

Trzewioczaszka:  Nos szeroki po¿¹da-
ny czarny, ale u jasno maszczonych psów
mo¿e byæ jaœniejszy; nozdrza szerokie.
Kufa niespiczasta. Wargi umiarkowanie
obwis³e.

Uzêbienie:  szczêki mocne, z doskona-
³ym, regularnym zgryzem no¿ycowym.
Siekacze ustawione pionowo. Oczy ciem-
nobr¹zowe lub orzechowe, doœæ du¿e,
nieosadzone g³êboko, ani wy³upiaste,
szeroko rozstawione, o ³agodnym
i mi³ym wyrazie.

Uszy:  d³ugie, z zaokr¹glonymi koñca-

BEAGLEBEAGLE
mi, osadzone nisko, siêgaj¹ce w pozycji
wyci¹gniêtej prawie koñca nosa, cienkie
i zwisaj¹ce wdziêcznie blisko policzków.

SZYJA: Dostatecznie d³uga, aby umo¿-
liwiæ psu swobodne tropienie, lekko wy-
giêta, z niewielkim podgardlem. 

TU£ÓW: Grzbiet prosty i poziomy.
LêdŸwie krótkie, mocne, elastyczne i pro-
p o r c jo n a l n e

Klatka piersiowa g³êboka, siêga poni-
¿ej ³okci. ¯ebra dobrze wysklepione i
zachodz¹ce daleko do ty³u.

Brzuch  niezbyt podkasany.
OGON: Mocny, œredniej d³ugoœci,

osadzony wysoko, noszony weso³o, lecz
nie zakrêcony ponad grzbietem ani po-
chylony, ju¿ od nasady ku przodowi.

Dobrze poroœniêty w³osem, szczególnie
na spodniej stronie.

KOÑCZYNY : Koñczyny przednie pro-
ste, pionowe, stabilnie ustawione pod
klatk¹ piersiow¹, dobrze umiêœnione,
o okr¹g³ych koœciach (w przekroju po-
przecznym) na ca³ej swej d³ugoœci.

£opatki dobrze kontowane, nieprze³a-
dowane.

£okcie mocne, nieodstaj¹ce, ani zbyt
mocno przylegaj¹ce, powinny znajdowaæ
siê w po³owie wysokoœci psa mierzonej
w k³êbie.

Œródrêcza krótkie.
Koñczyny tyle: Uda muskularne.

Stawy kolanowe dobrze kontowane.
Stawy skokowe mocne, nisko umiesz-

czone, równoleg³e.
£apy silne, palce zwarte, o mocnych

poduszkach i krótkich pazurach; zajêcza
³apa jest wad¹.

CHODY:  Pewne, bez tendencji do
ko³ysania siê. Grzbiet w ruchu pozostaje
prosty. Swobodny, d³ugi wykrok koñczyn
przednich, bez nadmiernego ich unosze-
nia. Koñczyny przednie poruszaj¹ siê
idealnie do przodu, nie mog¹ krzy¿owaæ
siê ani byæ wyrzucane na boki. Koñczy-
ny tylne daj¹ silne odbicie, nie mog¹ byæ
w¹sko stawiane.

  OKRYWA W£OSOWA: W³os krót-
ki i gêsty, odporny na zmiany pogody.
Umaszczenie: ka¿dy dopuszczalny kolor
psa goñczego poza w¹trobianym, koniu-
szek ogona bia³y.

 
WZROST: Wysokoœæ w k³êbie (po¿¹-

dana)    
 - minimalna 33cm .
-maksymalna 40cm.  

Informacje ze strony www.beagle.pl

Zwirek
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Czy¿ nie jest sympatyczny?

Ale pamiêtaj trzymanie go w blokach jest
dla niego mêczarni¹, albowiem musi mieæ
on przestrzeñ do biegania.
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