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Kilka słów o podróżach
Każdy ceniący się uczeń gimnazjum zapewne już zauważył, że
wakacje zbliżają się w szybkim tempie. W związku z tym nasuwa
się pytanie „jak ciekawie spędzić ten czas? ” W tym artykule
postaram się podsunąć wam jakiś pomysł. Nie tak dawno temu,
sam wybrałem się w podróż do Włoch, jednakże nie tylko Rzym
warto zobaczyć. Nieco bardziej na południu od strony Adriatyku
leży miasto Bari, które serdecznie polecam. Stare miasto z
wąziutkimi uliczkami tworzy naprawdę niezwykły nastrój. Niektóre
zabytki w mieście pamiętają jeszcze czasy starożytnego Rzymu.
W katedrze św. Mikołaja pochowana została polska królowa Bona
Sforza d ' Aragona . W okolicy znajdują się również inne ciekawe
miejsca, do których łatwo można dotrzeć pociągiem, (ale tylko z
dworca głównego, bo z innych pociągi są niepunktualne). Czemu
by nie przejechać się do urokliwego miasteczka jak Arbelobello,
bądź zapierających dech w piersiach jaskiń grotte di castalana.

Włoskie jedzenie jest...
znakomite, można kupić na wynos pyszną
focaccie bądź pizze. Jeżeli nie za bardzo
uśmiechają ci się ciepłe klimaty kolejnym
miejscem według mnie godnym polecenia
jest Irlandia, czyli zielona wyspa. Jeżeli
chcesz podszlifować swój angielski to taka
podróż będzie dla ciebie. Interesujesz się
historią? A może bardziej pociągają cię
niestworzone legendy i dawne wierzenia?
Nieważne, co wolisz, Irlandia jest pełna
średniowiecznych zamków, ruin i tym
podobnym. Krążą tam również
najróżniejsze legendy i dziwne historie, na
przykład o zameku Blarney. W ścianach
zamku zamurowano kamień,
legenda głosi, że kto go pocałuje 

zamek Blarney

legenda głosi, że kto go pocałuje posiądzie
dar elokwencji i przekonywania. Nie jest to
jednak takie proste gdyż, aby to uczynić
trzeba położyć się na plecach i zwisać
głową w dół. Dodam, że kamień znajduje
się na najwyższym piętrze.Na wyspie jest
również mnóstwo nienaruszonej przez
człowieka  natury, nie na darmo nazwana
się ją zieloną wyspą. Jeżeli jesteś
miłośnikiem przyrody to miejsce będzie dla
ciebie odpowiednie. Góry, morze i zielone
łąki, to krajobraz Irlandii.                  
Polecam   Filip

miasteczko BariIrlandia

Filip Brons

Filip BronsFilip Brons
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Gimnazjalne projekty 

Sulejów moją małą ojczyzną

Uczniowie klasy 2b w bieżącym roku szkolnym
wzięli udział w projekcie pt:,,Sulejów moją małą
ojczyzną.’’ Wyniki swojej pracy zaprezentowali
swoim rówieśnikom w dniu 23 maja 2017r. 
Uczniowie podzielili się na 4 grupy, a każda z nich w
czasie trwania projektu miała do wykonania inne
zadanie:
-makietę dawnego opactwa na Podklasztorzu
-plakat tematycznie związany z gminą Sulejów
-album na temat osobliwości Sulejowa
-prezentację multimedialną o naszej małej ojczyźnie.
Uczestnicy projektu przeprowadzili również ankietę
wśród uczniów klasy 2 a i 2 b a jej wyniki zostały
przedstawione w trakcie prezentacji multimedialnej. 

Podczas projektu inna grupa uczniów przygotowała
makietę przedstawiającą dawne opactwo na
Podklasztorzu. Makietę można obejrzeć w sali nr 3.
Podczas prezentacji projektu pokazano także album
na temat osobliwości Sulejowa oraz plakat z
ciekawymi miejscami na terenie gminy Sulejów. Na
koniec prezentacji projektu jedna z uczennic
przeczytała wiersz o gminie Sulejów.
Opiekunem wszystkich grup była wychowawczyni
klasy 2 b, pani Iwona Pietrasiak. Uczestnicy projektu
stwierdzili, że podczas wykonywania projektu nauczyli
się organizacji, dyscypliny i pracy zespołowej.
Uczniowie informacje o naszej gminie czerpali  głównie
z internetu i książek.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że świetnie
bawili się podczas realizacji projektu, i
że dowiedzieli się bardzo dużo  o swoim rodzinnym
mieście. 
Zapytani, czy  wzięliby ponownie w nim udział, jeśli
mieliby taką możliwość, odpowiedzieli zgodnie, że tak.

Olaf



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 28 06/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL z gimnazjum x

Twórczość poetycka Mileny

Powiatowy Konkurs Poetycki w Piotrkowie Tryb.

Niespodzianka

Niespodzianka się zjawiła.
Przyszła. Została.Pokochała.
Ale przecież nie musiała
Więc po co?
Bo uczucia miała.
A ty ją zostawiłeś.
Na pastwę. Na śmierć.
Umarła niespodzianka.
Nie z głodu. Nie, bo chorowała.
Tylko z tęsknoty.
Bo Kochała.

Inaczej

Zobacz.
Świat pachnie fiołkami.
Poczuj.
Jaki jest kolorowy.
Wyjdź.
Za granicę.
I wyjedź.
Za próg własnego domu.

Myśl

Wychodząc, zamykam drzwi.
Żeby nie uciekły.
Moje myśli.
Raz nie zamknęłam.
Uciekła więc jedna.
Ludziom w głowach namieszała i przyszła
zadowolona.
Później zaczęła się miłość i pokój.
I wojna i śmierć.
Przez tą małą myśl,
Myślę czasami, czy nie wypuścić  ich więcej.
I świadomie namieszać ludziom w głowach.
Czasami też myślę inaczej,
Bo przecież moja myśl nie mogła wszystkim
namieszać.
Musiały być inne. 
Może nie wszyscy zamykają drzwi na klucz.

W dniu 3 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 3 im.
Aleksandra Kamińskiego w Piotrkowie Trybunalskim
odbyło się uroczyste podsumowanie XIII
Gimnazjalnego Konkursu Poetyckiego. W
konkursie wzięło udział 22 uczestników z gimnazjów
piotrkowskich i powiatu piotrkowskiego. Uczestnicy
zgłosili ponad 66 utwory poetyckie, które zostały
ocenione przez powołane jury – piotrkowskie poetki,
panie: Barbarę Gajewską, Jolantę Kizymę, Aleksandrę
Fidziańską. Wśród laureatów znalazła się nasza
uczennica Milena Dziubałtowska z klasy III b, która
otrzymała wyróżnienie i nagrodę ufundowaną
przez starostę piotrkowskiego. 

Gratulujemy!!!
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Porady

Kilka słów o zdrowym żywieniu
Jeżeli chcemy, aby nasza dieta była zdrowa i
dostarczała nam niezbędnych składników, musimy
zadbać, by w codziennym jadłospisie znalazły
się produkty z pięciu grup spożywczych. Całe
szczęście temat zdrowego odżywiania stał się bardzo
powszechny. Węglowodany to głównie produkty
zbożowe, ryż, ziemniaki, dostarczają one dużo energii,
a zawarty w nich błonnik daje uczucie sytości,
przyspiesza przemianę materii. Organizm otrzyma
należytą porcję węglowodanów, jeśli w ciągu dnia
zjemy np. 5-6 kromek ciemnego pieczywa, 5 średnich
ziemniaków i 3 łyżki mąki, kaszy lub makaronu.

Warzywa i owoce
Organizm czerpie z nich bardzo potrzebną mu porcję
witamin, składników mineralnych, błonnika a także inne
substancje, które są istotne dla zdrowia. Powinno się
ich zjeść ok. 500 g dziennie. W połowie powinny być
surowe. Przy ustalaniu jadłospisu należy pamiętać, że
najzdrowsze są selery, marchew, szpinak, pomidory i
ogórki. Owoce natomiast można  jeść zamiast
słodyczy.Mięso, ryby, jaja  dostarczają duże ilości
pełnowartościowego białka pochodzenia zwierzęcego,
witamin z grupy B. Podobnie jak tłuszcze, w nadmiarze
szkodzą. Wystarczy więc, gdy każdy z tych
produktów zjemy raz dziennie.

Produkty mleczne 
dostarczają cennego białka oraz niezbędnego dla kości
wapnia. Białka regulują procesy przemiany materii i
wiele funkcji ustroju, zapewniając prawidłowy stan i
funkcjonowanie naszego organizmu. Do tej grupy
zaliczamy mleko, jogurty, kefiry oraz sery. 
Tłuszcze dostarczane są w pożywieniu zazwyczaj
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Są niezbędne,
by organizm mógł funkcjonować. Odpowiadają za
regulację temperatury ciała, jako warstwa izolacyjna.
Jednak spożywane w nadmiarze prowadzą do wielu
chorób a przede wszystkim do otyłości. Dlatego też
wystarczająca ilość dla organizmu to 30 – 40 g na
dobę. Najczęściej spożywanymi pokarmami
tłuszczowymi jest  oliwa, oleje i margaryna.   

Szymon
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Podsumowanie sportowego roku szkolnego

II miejsce w turnieju o puchar dyrektora "budowlanki"

Szczególne osiągnięcia:
W roku szkolnym 2016/2017 nasze gimnazjum
odniosło wiele sportowych sukcesów największe z
nich to:
I miejsce  w finale powiatu piotrkowskiego LZS w
halowej piłce nożnej dziewcząt oraz  IV miejsce w
finale powiatu piotrkowskiego LZS w halowej piłce
nożnej chłopców. Dziewczęta w finałach województwa
łódzkiego zajęły V-VIII miejsce.
Nasza szkoła brała również udział w rozgrywkach piłki
nożnej 10-osobowych grup Szkolnego Związku
Szkolnego. Dziewczęta zajęły I miejsce w finale
powiatu piotrkowskiego i  II miejsce w półfinale
województwa łódzkiego. Chłopcy w tych samych
zawodach powiatu piotrkowskiego zajęli IV miejsce. 
W finale powiatu  piotrkowskiego SZS w piłce
koszykowej drużyna chłopców gimnazjum zajęła 

 I miejsce i II miejsce w półfinale województwa
łódzkiego. Dziewczętom udało się wywalczyć  III
miejsce w powiecie piotrkowskim. 
26 maja 2017r. w piotrkowskiej „budowlance” odbył  się
Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych o
Puchar Dyrektora Szkoły. Do turnieju zgłosiło się 5
gimnazjów z Piotrkowa  i okolic.  Mecze rozgrywane
były systemem "każdy z każdym".  Po zaciętej
rywalizacji  Gimnazjum w Sulejowie zajęło II miejsce.
Po zakończeniu turnieju wszystkie zespoły zostały
zaproszone na słodki poczęstunek  i wspólne
grillowanie..
Wszystkim naszym zawodniczkom i zawodnikom,
nauczycielom i trenerom reprezentującym
gimnazjum, serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. 

Adrian
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