
strona 1

czerwiec 2007numer 53

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer  53 czerwiec 2007
www.gimnazeta.fora.pl

Klub Europejski

Wywiad

Dzieñ Dziecka

Aktualnoœci

Zrób to sam

Teletubisie-felieton

Turystyka

Konkursy

Sport i Wolontariat

Zwierzaki i AC      DC

3strona

5strona

6strona

7strona

2strona

4strona

4strona

8strona

5strona

6strona

Ju¿ nied³ugo rozbrzmi upragniony
ostatni dzwonek. Jeszcze tylko
odebranie œwiadectw i nad morze,
jeziora, lub gdziekolwiek za mia-
sto. Mamy ca³e dwa miesi¹ce czasu
wolnego, wiêc rozplanujcie go
rozs¹dnie. Mo¿ecie skorzystaæ z
naszej propozycji wystarczy, ¿e
przeczytacie turystykê. Pamiêtajcie
jednak o zachowaniu bezpieczeñ-
stwa podczas wakacji. K¹pcie siê

tylko w dozwolonych miejscach,
nie skaczcie do wody „na g³ówkê”,
je¿eli nie wiecie jakie jest dno. To
tylko kilka podstawowych porad,
resztê mo¿ecie przeczytaæ na
plakacie przy wejœciu do naszej
szko³y. W imieniu ca³ej redakcji
¿yczymy wam gor¹cych, udanych i
bezpiecznych wakacji. Do zobacze-
nia za dwa miesi¹ce!

1 CZERWCA-
DZIEÑ DZIECKA

Dedykowanie dzieciom
szczególnego dnia w kalendarzu
pocz¹tek mia³o w 1924 roku w
Genewie, gdy Liga Narodów
reprezentowana przez
przedstawicieli ponad
piêædziesiêciu krajów na wniosek
Miêdzynarodowego Zwi¹zku
Pomocy Dzieciom przyjê³a
uchwa³ê zwan¹ Deklaracj¹ Praw
Dziecka.
W Polsce i innych krajach s³owiañ-
skich od 1952 co roku obchodzi siê to
œwiêto. Jego inicjatorem by³a organi-
zacja zwana „The International Union
for Protection of Childhood”.

W ró¿nych pañstwach dzieci œwiêtuj¹
w inne dni, np.

Francja-tam odpowiednikiem Dnia
Dziecka jest Œwiêto Rodziny obchodzo-
ne 6stycznia

Japonia-Japoñczycy maj¹ Dzieñ
ch³opca-5maja i dzieñ dziewczynki-3
marca

Turcja-Dzieñ dziecka 23 kwietnia.

W naszej  szkole pierwszy czerwca
bêdzie dniem sportu. Wszystkie lekcje
bêd¹ odwo³ane, wiêc szczególnie
kusz¹ce w tym dniu wagary nie bêd¹
siê op³aca³y.

Je¿eli chcesz dowiedzieæ siê wiêcej na
temat Dnia Dziecka w naszej szkole,
przejdŸ na stronê 4. ;)

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.gimnazeta.fora.pl
http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


KLUB EUROPEJSKI

 

KLUB
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GIM. NR 3

VI GIMNAZJADA EUROPEJSKA
Dnia 18 maja 2007 r. odby³a siê

w Gimnazjum nr 3 im. Tade-
usza Koœciuszki kolejna –

VI Gimnazjada Europejska. Jest
to konkurs powiatowy, którego
organizatorami s¹ cz³onkowie
Klubu Europejskiego dzia³aj¹ce-

go w gimnazjum pod opiek¹
pañ: Urszuli Dzwonnik, Barbary

Grzesiak i Jolanty Marczuk.
Patronat nad konkursem objê-
³o Starostwo Powiatu Pabianic-

kiego, Urz¹d Miejski
i Prezydent Miasta Pabianic.

W imieniu organizatorów
uczestników konkursu powita³

p. Marian Lorenczak – Naczel-
nik Wydzia³u Edukacji w Staro-

stwie Powiatowym oraz
p. W³odzimierz Stanek - dyrek-

tor gimnazjum.

W konkursie wziê³o udzia³ 7
dru¿yn reprezentuj¹cych gim-
nazja powiatu pabianickiego:

Gimnazjum nr 1 w Pabianicach –
2 dru¿yny (opiekunowie:

p. Piotr Szymczak i p. Ewa
Filipowska)

Gimnazjum nr 2 w Pabianicach –
2 dru¿yny (opiekun p. Katarzy-

na Dumka)
Gimnazjum nr 3 w Pabianicach –

2 dru¿yny
                                                                     (opiekun

p. Andrzej Pasiñski)
Gimnazjum w Dobroniu -

1 dru¿yna (opiekun p. Monika
W³odarczyk).

Uczestnicy musieli wykazaæ siê
wiedz¹ dotycz¹c¹ historii

integracji europejskiej oraz

znajomoœci¹ historii, gospo-
darki i kultury Danii, Szwecji

i Finlandii.

Po wyrównanej walce wyniki
by³y nastêpuj¹ce:     

              
I miejsce - Gimnazjum nr 3 w

Pabianicach,  dru¿yna w sk³a-
dzie:

                     Marcin Szynk,
Dawid Zakrzewski i 

Maciej Kocik,

opiekun – p. Andrzej Pasiñski

II miejsce - Gimnazjum nr 1 w
Pabianicach, dru¿yna w sk³a-

dzie:
                    Monika Hoja, Mate-
usz Polakowski i Piotr Szkudla-

rek, opiekun –
p. Piotr Szymczak.

ZWYCIÊZCOM GRATULUJE-
MY I ZAPRASZAMY ZA ROK ...

:-)
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miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer  53 czerwiec 2007

Wywiad ze Zbigniewem Fr¹czykiem
prezesem Regionalnej Organizacji
Turystycznej przeprowadzony dnia
11 maja 2007 roku podczas
Ogólnopolskiego Zlotu PTTK
organizowanego
w naszej szkole.

Gimnazeta:

Witamy, chcia³ybyœmy zadaæ Panu kil-
ka krótkich pytañ.

Z.F: Mi³o mi, oczywiœcie chêtnie odpowiem
na zadane pytania.

G: Czym zajmuje siê Pan i ROT ?

Jestem prezesem ROT i zajmujê siê ca³¹ dzia-
³alnoœci¹ tego stowarzyszenia. Generalnie zaj-
mujemy siê trzema rzeczami: promocj¹ atrak-
cji  turystycznych
w £odzi, w Polsce i za granic¹,  a ka¿dy wie,
¿e jest ich wiele. Jesteœmy te¿ informacj¹
turystyczn¹, tworzymy takie punkty w naszym
regionie oraz pozyskujemy œrodki unijne na
rzecz turystyki.

WYWIAD Z
PANEM FR¥CZYKIEM

G: Jaki ROT ma udzia³  w organizacji
konkursu „Poznajemy Ojcowiznê” ?

Z.F: Konkurs ten jest zwi¹zany z tury-
styk¹, tak jak nasza dzia³alnoœæ. Chce-
my rozwijaæ w    umys³ach m³odych lu-
dzi takich jak m³odzie¿ gimnazjalna
zainteresowanie krajoznawstwem i tu-
rystyk¹. Zostaliœmy poproszeni przez
PTTK o pomoc w organizacji tego kon-
kursu i oczywiœcie zgodziliœmy siê. Je-
steœmy fundatorami nagród, zaprosili-

œmy goœci, sponsorujemy tê imprezê.

G: Od kiedy interesuje siê Pan turystyk¹?

Z.F: Haha, wiedzia³em, ¿e padnie to
pytanie. W³aœciwie to od zawsze. Kiedyœ mia-
³em w³asne biuro podró¿y, potem pracowa-
³em w Pañstwowej Izbie Turystycznej, a póŸ-
niej w ROT.

G: Dziêkujemy serdecznie za udzielenie wy-
wiadu.

Z.F: Ja równie¿
dziêkujê.

Agnieszka Koz³owska,
Adrianna Piech,

Monika Gawe³

DZIÊKUJEMY!!!
Zakoñczy³a siê zbiórka pieniêdzy na
pomoc ciê¿ko chorej
Asi Stanny- klasa 2C. Zebrano na ten
cel 2345 z³.

24 maja przekazano pieni¹dze mamie
pani Izabelli Szymczak.

WYCHOWAWCZYNI KL. II C
PANI ILONA PASZKIEWICZ

SERDECZNIE DZIÊKUJE
WSZYSTKIM

NAUCZYCIELOM,
RODZICOM I UCZNIOM ZA

OFIARNOŒÆ.
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DZIEÑ DZIECKA
   Wszyscy bawili siê œwietnie.
Z pewnoœci¹ chcieliby, aby
Dzieñ Dziecka trwa³ ca³y rok.

Nie b¹dŸmy jednak go³os³ow-
ni. Oto kilka zdjêæ z imprezy:

AKTUALNOŒCI

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer  53 czerwiec 2007

Dnia 1 czerwca na sali
gimnastycznej mia³y miejsce
ró¿norodne atrakcje dla
uczniów naszego gimnazjum.

   By³y to zawody sportowe,
m.in.: rzuty do kosza, przeci¹-
ganie liny, skoki w workach
czy wreszcie mecze  koszy-
kówki . Swoj¹ sprawnoœci¹ i
si³¹ ch³opcy wykazali siê
podczas trzymania pi³ek lekar-
skich na wyci¹gniêtych rêkach.

W przerwie miêdzy wspó³za-
wodnictwem uczniów, mogli-
œmy ogl¹daæ wspania³e pokazy
tañca w wykonaniu uczennicy
naszej szko³y (Justyny
£uczak) i jej partnera. Po tych
prze¿yciach na wszystkich
czeka³ poczêstunek na sto³ów-
ce.

WYBORY DO
SAMORZ¥DU SZKOLNEGO

Nasze cheerleaderki

Konkurs rzutów do kosza

RAJD
ROWEROWY

Z okazji Dni Pabianic
zosta³ zorganizowany po
raz siódmy rajd rowerowy
w naszym mieœcie.

W rajdzie bra³o udzia³ ponad
400 osób. Odby³ siê on w
sobotê 9 czerwca br.

By³ on wa¿ny dla naszej szko-
³y, poniewa¿ byliœmy jego
organizatorami, a g³ównym
komandorem by³ Pan Dyrektor
W³odzimierz Stanek.

14 czerwca br odby³y siê
w naszej szkole wybory do
Samorz¹du Szkolnego.

Wyniki g³osowania nie zosta³y jeszcze
oficjalnie przedstawione, ale nasi
reporterzy dowiedzieli siê kto
z kandydatów zaj¹³ pierwsze miejsce.

T¹ osob¹ jest Oliwia Kardas.
Informujemy, ¿e te wyniki mog¹ ulec
zmianie, poniewa¿ w czwartek nie
odda³y g³osów te klasy, które by³y
na wycieczkach.

Ostateczne wyniki bêd¹ og³oszone
w poniedzia³ek.

Dziêkujemy uczni¹ za wysok¹
frekwencje. :)

Justyna£uczak z 2N
pokazuje jak tañcz¹
mistrzowie :)
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ROZRYWKA
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ZRÓB TO SAM
Z okazji mêcz¹cych upa³ów,
przepis na koktajl. Bardzo
uniwersalny, mo¿na u¿yæ
ka¿dego rodzaju owoców! :)

1)Kefir/maœlanka/mleko(iloœæ
zale¿y od tego, ile koktajlu potrze-
bujemy)

2)owoce(nie radzê kiwi, no chyba,
¿e wyd³ubiecie te wszystkie pestki,
bo inaczej bêdzie gorzkie...;)

3)cukier(ile, kto lubi ;P)

4)Mo¿e byæ kakao/lody waniliowe/
œmietankowe/czekoladowe/toffi/
owocowe

Najzwyczajniej w œwiecie
wszystko miksujemy :) A na
koniec, jeœli ktoœ chce,
dodajemy kostki lodu.

I drugi przepis:

Kawa mro¿ona
-czubata ³y¿eczka kawy rozpusz-
czalnej

-1/2 szklanki wody

-1/2 szklanki mleka

-2 ³y¿eczki cukru

-lody waniliowe albo œmietankowe
(pasuj¹ te¿ mieszanki lodów
czekoladowo-waniliowych lub toffi)

-bita œmietana

-kakao

 Kawê zalaæ gor¹c¹ wod¹, pos³o-
dziæ, dolaæ mleko, ostudziæ i
wstawiæ do lodówki. Kiedy odpo-
wiednio siê sch³odzi (mo¿na jej

pomóc wstawiaj¹c do zamra¿alnika
na jakiœ czas) wlaæ do wysokiej
szklanki (do 3/4 wysokoœci), dodaæ
2-3 ga³ki lodów i zrobiæ ³adn¹
«czapeczkê» :P z bitej œmietany w
sprayu. Wszystko obficie posypaæ
nies³odzonym kakao i podawaæ ze
s³omk¹.

Najlepiej nie sugerowaæ siê sma-
kiem dopiero co zrobionej ciep³ej
kawy, po sch³odzeniu mocno
zmieni smak, zreszt¹ nic nie stoi
na przeszkodzie, ¿eby dolaæ wody
albo mleka, czy trochê dos³odziæ
wed³ug uznania.

Oczywiœcie zawsze mo¿na kupiæ
gotow¹ kawê w kartoniku albo
puszce. Ale osobiœcie uwa¿am, ¿e
ta zrobiona samemu smakuje
lepiej, bo robimy j¹ wed³ug nasze-
go uznania:)

Blanka

FELIETON O TELETUBISIACH
Teletubisie ju¿ nie s¹ gejami
Podejrzany w sprawie, niejaki Tinky
Winky wpad³ przez damsk¹ torebkê,
ale ta ostatecznie okaza³a siê niegroŸ-
na. Rzeczniczka Praw Dziecka, Ewa
Sowiñska, która oskar¿y³a teletubisie o
homoseksualizm, teraz zachwyca siê
ich sympatycznymi pyszczkami.

W niedzielê ca³y kraj obieg³a mro¿¹ca
krew w ¿y³ach wiadomoœæ: Teletubisie
promuj¹ homoseksualizm!

Powód? G³ówny bohater bajki - Tinky
Winky nie rozstaje siê z czerwon¹
torebk¹. Rzeczniczka Praw Dziecka
postanowi³a zdusiæ problem w zarodku
i zleci³a zbadanie homoseksualnych
sk³onnoœci teletubisów profesjonal-
nym psychologom - donosi tygodnik
„Wprost”. „Jest jednak prawdopodob-
nie problem jednej z postaci.  Zauwa¿y-
³am, ¿e Tinky Winky ma damsk¹
torebkê, ale nie skojarzy³am, ¿e jest
ch³opcem. Pomyœla³am, ¿e temu
teletubisiowi z torebk¹ musi byæ
bardzo niewygodnie, zachowywa³ siê,
jakby nie wiedzia³, co z ni¹ zrobiæ,
jakby by³a mu niepotrzebna. Myœlê, ¿e
ma³e dzieci te¿ inaczej na to nie
spojrz¹” - mówi³a w tygodniku Sowiñ-
ska. Teraz twierdzi, ¿e o rzekomym
homoseksualizmie teletubisiów

dowiedzia³a siê z mediów. Ona sama
nigdy nie mia³a skojarzeñ, ¿e podejrza-
ny, niejaki Tinky Winky móg³by byæ
gejem. Opiera³a siê tylko na opiniach
Amerykanów, którzy kiedyœ sami
badali tê sprawê.

Problem orientacji seksualnej bajko-
wych stworków dr¹¿y³ zmar³y przed
dwoma tygodniami Jerry Falwell. To on
oskar¿y³ twórców bajki o promowanie
homoseksualizmu. To on stwierdzi³, ¿e
Tinky Winky jest gejem. Jak na to
wpad³? Po pierwsze teletubiœ jest
fioletowy, a fiolet to dla Falwella kolor
homoseksualistów. Po drugie - nosi na
g³owie antenkê w kszta³cie trójk¹ta, a
to te¿ symbolizuje gejów. Koronnym
dowodem w sprawie by³a jednak
czerwona torebka teletubisia. Wielu
komentatorów uzna³o wywody Falwella
za przyk³ad homofobii. Okazuje siê
zatem, ¿e nie jest z nami tak Ÿle.
Rzeczniczka Praw Dziecka ostatecznie
„przespa³a siê” z teletubisiami -
gejami i stwierdzi³a, ¿e nie s¹ zagro¿e-
niem dla dzieci. - Tak naprawdê s¹
bardzo fajne, bo maj¹ ciep³y sposób
zachowania i fajne minki - uwa¿a.

Tinky Winky odetchn¹³ z ulg¹ i znów
mo¿e nosiæ damsk¹ torebkê, przynaj-
mniej na razie. Nic jednak nie pozosta

je bez echa... Od tej pory nikt ju¿ nie
mo¿e spaæ spokojnie. ¯wirek ju¿ nie
chce sypiaæ z Muchomorkiem, nie
wspominaj¹c o Smerfach.

Homoseksualne œledztwo Sowiñskiej
rozbawi³o ca³y œwiat. Z Polaków
œmiej¹ siê nawet mieszkañcy Australii,
Malezji i Nowej Zelandii. O sprawie
napisa³ nawet brytyjski brukowiec
«»The Sun’’, który stwierdzi³, ¿e
„Teletubisie” bêd¹ w Polsce zakazane
za gejowsk¹ propagandê.

Z kolei serwis internetowy BBC
zapyta³ o zdanie w³aœcicieli licencji do
widowiska o kolorowych stworkach. –
Fakt, ¿e Tinky Winky nosi torebkê, nie
czyni z niego geja – podkreœla Steve
Riece z Itsy Bitsy Entertainment. - To
widowisko dla dzieci, a nie seksualna
indoktrynacja. BBC informuje równie¿
o inicjatywie radia RMF FM, które
zachêca swoich s³uchaczy do g³oso-
wania na „najbardziej podejrzan¹”
bajkê dla dzieci. „Maile od s³uchaczy
czêsto wskazuj¹ na fakt, i¿ Kubuœ
Puchatek mia³ tylko mêskich przyja-
ció³”... - Ironicznie informuje strona
internetowa BBC, cytuj¹c RMF FM.
Konkurs wygrali jednak ¯wirek i
Muchomorek. Ch³opaki, macie prze-
chlapane!

Temida
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TURYSTYKA
 I KONKURSY

ro po 1992 roku, kiedy to zabi-
to w³oskich œledczych Giovan-
niego Falcone i Paolo Borselli-
no. Przestêpców znacznie
os³abiono ju¿ w 1998 roku i od
tamtego czasu nie sprawia ona
wiêkszych problemów.

Jest zatem spora gwarancja,
¿e jad¹c na wakacje w³aœnie na
Sycyliê nie zostaniemy porwani
dla okupu. Teraz trochê o
samej wyspie. Sycylia jest
najwiêksz¹ wysp¹ na Morzu
Œródziemnym i ma powierzch-

niê 25 400 km².  Mieszka na
niej 5 milionów mieszkañ-
ców i od 1946 roku stanowi
autonomiczny region
W³och. Niestety, mimo ¿e
Sycylia jest niew¹tpliwie
piêkn¹ wysp¹, to jest to
jeden z najbiedniejszych
regionów we W³oszech.
Co nie znaczny, ¿e nie
powinniœmy jej nie
uwzglêdniaæ w naszych
wakacyjnych planach.

Arek

Mo¿e jestem monotematyczny,
ale w tym artykule, te¿ zdecy-
dowa³em siê opisaæ wyspê,
kolejne marzenie wielu ludzi
planuj¹cych wakacje. By³a
hiszpañska Majorka, dzisiaj
przeczytacie o w³oskiej Sycylii.
Wyspa ta ma bardzo
bogat¹ historie,
i bardzo czêsto jest
kojarzona z mafi¹.
Nie bez winy, bo
problemy z przestêp-
czoœci¹ zorganizo-
wan¹ na Sycylii
pojawi³y siê ju¿ po
II wojnie œwiatowej.
Mafia opanowa³a
lokaln¹ gospodarkê
i politykê. Jednak
w³adze Sycylii zaczê-
³y j¹ zwalczaæ dopie-

KONKURSY
CZ£OWIEK
W RUCHU

I WYST¥PIENIE
W MDK-U.

1 czerwca w M³odzie¿owym
Domu Kultury odby³o siê uro-
czyste rozstrzygniêcie konkur-
su plastycznego ,,Cz³owiek w
ruchu-taniec”. Oczywiœcie, jak
sama nazwa konkursu wska-
zuje, tañca zabrakn¹æ nie
mog³o, tote¿ m.in. zatañczy³ ze-
spó³ taneczny MUZAK dwa
uk³ady taneczne: ,,Podwórko”
i ,,Wolny jak...” .

W sk³adzie MUZAK-a  wyst¹pi³y tak¿e
dziewczêta z naszego gimnazjum :
Zuzanna Cichocka, Marysia Mo-
rawska, Martyna Frontczak,
Magda Kowalczyk, Kasia Soko-
³owska, Natalia Dumka i Magda
Pierzcha³a.

Wszyscy byli pod wra¿eniem uta-
lentowanych dziewczyn. Mogliœmy
zobaczyæ nie tylko talenty tanecz-
ne, ale i plastyczne, bowiem
Agnieszka Koz³owska otrzyma³a
g³ówn¹ nagrodê w konkursie pla-
stycznym ,,Cz³owiek w ruchu-ta-
niec”. By³a to ósma edycja.

    Po odebraniu nagród oraz obej-
rzeniu uk³adów tanecznych, wszy-
scy udali siê na wystawê zwyciê-
skich prac. Jak siê okazuje, w
naszej szkole jest wiele zdolnych
uczniów, oby tak dalej!

Konkurs na Exlibris
Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej filia w
Pabianicach.
Chcielibyœcie, ¿eby wasza praca istnia-
³a na ka¿dej ksi¹¿ce w bibliotece? Te-
raz jest taka mo¿liwoœæ!

Zosta³ og³oszony konkurs na exlibris,
czyli ozdobny znak w³asnoœciowy ksi¹zki
z nazw¹ biblioteki. Konkurs jest orga-
nizowany z okazji 50 rocznicy powsta-
nia Biblioteki Pedagogicznej w Pabia-
nicach. Prace musz¹ byæ w rozmiarach
15x10 cm. Dostarczamy je do naszej
biblio teki , która wspiera akcjê.
Rozwi¹zanie konkursu bêdzie we wrze-
œniu br., wiêc jest to konkurs dla drugo-
i pierwszoklasistów.

  ¯yczymy powodzenia zainte-
resowanym!!!

Agnieszka Koz³owska

EXLIBRIS

TURYSTYKA
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WYNIKI
ZAWODÓW

SPORTOWYCH
Mistrzostwa powiatu
pabianickiego.
W  dniu 30 maja  na stadionie
W³ókniarza  startowa³o 9 dru¿yn.

Sztafeta 4X100 m - Gimnazjum nr 3
I miejsce dziêkwczêta Gimnazjum
nr 3 w sk³adzie:  K. Kaleta, E.
Madal, A. Polewska, E. Dranc.

Konkurencje:

bieg 300m- K. Kaleta- II miejsce

100 m- E. Dranc- II miejsce

skok w dal- A. Polewska- I miejsce.

Na 9 dru¿yn nasze dziewczyny
zajê³y II miejsce, a pierwsze Pi¹tko-
wisko.

Ch³opcy- w kategorii dru¿ynowej
zajeêli V miejsce.

Bieg na 1000 m wygra³

Grocenowalski z kl. I M.

REAL MADRYT
Real Madrid Club de Fútbol,
oficjalnie powsta³ na pocz¹tku
XX wieku, dok³adnie 6. marca
1902 roku. Jednak nieoficjalne
wieœci nios¹, ¿e pod tak¹ nazw¹
wystêpowano jeszcze pod
koniec wieku XIX. W 1897
roku w Hiszpanii dzia³a³a grupa
zwana Foot-ball Sky, która
za³o¿y³a wiêkszoœæ madryckich
ekip. Jedn¹ z nich by³ dzisiejszy
Real.Pierwszymi ludŸmi
rz¹dz¹cymi póŸniejszym Realem
byli: Juan Padrós Rubio.

Dzisiejszy sk³ad kadry A to :
Bramkarze:
1. Iker Casillas
13. Diego López
Obroñcy:
2. Míchel Salgado
3. Roberto Carlos
4. Sergio Ramos
5. Fabio Cannavaro
11. Cicinho
12. Marcelo

15. Raúl Bravo
21. Iván Helguera
22. Francisco Pavón
24. Alvaro Mejía
Pomocnicy:
6. Mahamadou Diarra
8. Emerson
14. Guti
16. Fernando Gago
19. José Antonio Reyes
23. David Beckham

Napastnicy:
7. Raúl González
10. Robinho
17. Ruud van Nistelrooy
18. Antonio Cassano
20. Gonzalo Higuaín

WOLONTARIAT
Wolontariat (³ac. volontarius - dobrowol-
ny) dobrowolna, bezp³atna, œwiadoma
praca na rzecz innych lub ca³ego spo³e-
czeñstwa, wykraczaj¹ca poza zwi¹zki ro-
dzinno-kole¿eñsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracuj¹ca na za-
sadzie wolontariatu. Innym okreœleniem
jest ochotnik (choæ ten wyraz ma inne
znaczenia).

W naszej szkole ³¹cznie pracuje 37 osób
(w tym 11 wolontariuszy z I i II LO).Po-
mocy z zakresu jêzyka angielskiego i
przedmiotów œcis³ych udzielaj¹ 3 oso-
by(Maciej Tr¹bski,Blanka Kokosiñska i
p.Karolina Lisiak).Pozosta³e 20 dziewcz¹t
pomaga w przedszkolu zajmuj¹c siê
dzieæmi(m.in w klasach integracyjnych).3
osoby (Agnieszka Jab³oñska,Martyna

Wawrzak i Aleksander Marciniak) poma-
gaj¹ w oœrodku im. Œw.Alberta.Koordy-
natorami s¹ p.Dorota Paw³owska i p.Bo-
¿ena Hañczewska.
£¹cznie z pomocy wolontariuszy w szko-
le korzysta 26
osób .Spo tk an ia
odbywaj¹ sie mini-
mum 1-2 razy w
tygodniu .Dziêki
wolontar iuszom
wiele osób podci¹-
gnê³o swoje oce-
ny,a tak¿e znalaz³o
wsparcie wœród
nich.

Pomoc takich ludzi jest bardzo potrzeb-
na-im bêdzie nas wiêcej,tym wiêkszej ilo-
œci osób pomo¿emy.Namawiam do takiej
formy pomocy,a tak¿e do korzystania z
niej!

www.wolontariat.zs-6.com

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.wolontariat.zs-6.com
http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


8 strona miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach  numer  53 czerwiec 2007

ROZRYWKA

KANAREK

AC/DC to hard rockowy zespó³
za³o¿onym w Sydney,
w 1973 roku przez braci,
Angusa i Malcolma Youngów.

Uwa¿any jest za przewodnika wy¿ej
wymienionego gatunku.Cz³onkowie
zespo³u, mimo powszechnej opinii
uwa¿ali siê za zespó³ graj¹cy „rock
& roll”. AC/DC kilkakrotnie zmienia-
li sk³ad przed wydaniem swojego
pierwszego albumu, High Voltage,
w 1975 roku. Nastêpny album
zespo³u, For Those About to Rock
We Salute You, osi¹gn¹³ du¿y
sukces, i by³ pierwszym i jedynym
jak dot¹d albumem zespo³u, który
osi¹gn¹³ 1. pozycjê na listach
przebojów w Stanach Zjednoczo-

nych. AC/DC sprzeda³o ponad 150
milionów albumów na ca³ym
œwiecie, wliczaj¹c w to ponad 68
milionów w samych Stanach
Zjednoczonych. W 1976 r zespó³
podpisa³ miêdzynarodowy kontrakt
z wytwórni¹ Atlantic Records oraz
obszernie koncertowa³ poprzez
Wielk¹ Brytaniê i Europê, g³ównie
wspomagajac pomoc¹ popularniej-
sze zespo³y takie jak Aerosmith,
Blue Öyster Cult, Kiss, i Styx,
równie¿ wystêpuj¹c z zespo³em
Cheap Trick.

AC/DC przez wiele lat przechodzilo
wiele metamorfoz, m.in Œmieræ
Bona Scotta, szukanie nowych
glosow itd.

Zaper

D³ugoœæ cia³a- 12,5- 13,5cm.

Wystêpowanie- Wyspy Azor-
skie, Kanaryjskie (st¹d nazwa)
i Madery.

Ubarwienie- samiec oliwkowo-
zielony z ¿ó³tymi policzkami i
spodem cia³a samica-przewa-
ga odcieni szaroœci.

Œrodowisko- gêste, zakrzewio-
one lasy.

Pokarm- nasiona, p¹ki kwia-
tów, jagody i owady.

Rozród- samica sk³ada od 2 do
4 jaj, które wysiaduje 14 dni.

Rasy- harceñskie, wodnotoko-
we, belgijskie, malinois, hisz-
pañskie timbridos, œpiewaj¹ce
rosyjskie.

Œpiew- tury ci¹g³e, p³ynne z
dŸwiêkiem zwanym TURKO-
SEM, tury ciête czyli UDERZA-
NE sk³adane z oddzielnych
dŸwiêków.

Wygl¹d- kanarek ma silne,
krótkie podudzia, bardzo ru-
chome stawy skokowe i 4 palce
na nodze. Najwiêkszy z nich
jest skierowany do ty³u. Takie
ustawienie palców umo¿liwia
ptakowi mocne trzymanie siê
ga³êzi, dobrze rozwiniêty
wzrok, zmys³ s³uchu s³aby, ale
zdolny do zapamiêtania ró¿-
nych dŸwiêków.

AC DC
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