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                     WAKACJE!!!!

           Życzenia        Dziękujemy!

.

Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje – czas
zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy.
Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy by
tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień
wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o
którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w
pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i "ładujcie
akumulatory", ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Zespół redakcyjny gazetki

Jest to już ostatnia gazetka
Naszego autorstwa. Chcemy
wszystkim podziękować za
dwuletnią współpracę.
Życzymy bezpiecznych, ciepłych,
spokojnych wakacji.

.
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            Z ŻYCIA SZKOŁY

8 maja 2017r.
uczniowie naszej
szkoły, na zaproszenie
Zespołu Szkół im. K.
Kałużewskiego i J.Sylii
wzięli udział w Dniach
Otwartych Funduszy
Europejskich.
Uczniowie ZS
zaprezentowali
praktyczne
umiejętności
przygotowywania
potraw krajów Unii
Europejskiej. Odbyły
się również pokazy
przyrządzania
zdrowych soków
połączone z
degustacją, zapoznanie

z nowoczesnym
wyposażeniem kuchni,
sfinansowanym z
funduszy europejskich.
Dodatkową atrakcją
spotkania był quiz
kulinarny dla uczniów
gimnazjum, w którym
nasza młodzież
wykazała się
przyzwoitą wiedzą o
potrawach kuchni
krajów UE.

.

.

/

.

         Dzień Dziecka  

 W tym uroczystym
dniu na naszych
uczniów czekało
mnóstwo ciekawych
atrakcji. Młodzież miała
możliwość wzięcia
udziału w
międzyklasowych
rozgrywkach
sportowych, w trakcie
których rozegrany
został mecz piłki
siatkowej przeciwko
nauczycielom.
Uczniowie

uczestniczyli również
w konkursie rzutów
osobistych takich jak:
rzut piłki do kosza,
wyrzutu nóg w tył itd.

Dzień 2 czerwca 2017 roku zapisał się wyjątkowo w kalendarzu Publicznego
Gimnazjum nr 3 im. św. M. M. Kolbego w Zduńskiej Woli. W tym dniu przypadło
wielkie świętowanie uroczystości Dnia Matki i Ojca. Nie była to jednak
klasyczna akademia a raczej  spotkanie towarzyskie w specyficznym klimacie.
Sala gimnastyczna zamieniła się w kawiarnię z pięknie nakrytymi stołami, na
których podano przygotowany przez nauczycieli poczęstunek.

/

.

/
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Ciekawe zakątki świata

Chorwacja - Park
Narodowy Jezior

Plitwickich

       Costa Brava      Hiszpania

Norwegia -
Zorza polarna

Park Narodowy Jezior
Plitwickich położony
jest w połnocnej cześci
kraju, niedaleko grani
cy Bośni i
Hercegowiny. Na
terenie tym znajduje sie
16 zdumiewajacych
jezior połączonych ze
sobą wieloma
strumieniami i 92
wodospadami. Park
zajmuje około 201
km2. Jeziora Plitwickie
charakteryzuja się
turkusowoblekitnym
odcieniem wody, co
spowodowane jest
osadami wapiennymi,
które powstają

przez wytrącenie
substancji z rosnących
w wodzie mchów. W
parku. zastosowano
wewnętrzny podział na
Jeziora Gorne i Dolne.
Pierwsze powstały na
dolomitach, a drugie na
tufach. Na terenie
parku występuje
mnóstwo roślin i
zwierząt. Miejsce jest
licznie odwiedzane
przez turystow, którzy
mają możliwość
podziwiać piśkno tego
wyjątkowego miejsca.

.

.

.

Costa Brava Wybrzeże, to jeden czyli Dzikie z
największych regionów turystycznych w
hiszpańskiej Katalonii. Rozciąga się na wybrzeżu
śródziemnomorskim od Blanes po Portbou na
francuskiej granicy. Costa Brava wyróżnia się
przepięknymi krajobrazami. Dzikie skaliste
wybrzeże o poszarpanych brzegach opada do
błękitnej wody. Co rok miliony turystów z Europy i
całego świata wylegują się na zalanych słońcem
piaszczystych plażach i kapią w ciepłych wodach
Morza Śródziemnego, podziwia ją wspaniałe
krajobrazy i niesamowite zabytki wsi i miasteczek
usytuowanych nad morzem i w okolicach

.
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Norwegia - Fiordy

Grecja - Zakintos,
Santoryn

Zatoka
wraku to
plaża, która
stała się
nie tylko
wizytówką
wyspy, ale i
całej

Grecji.
Uważana za
jedną z
najpiękniejszych
plaż świata.

.

.

.

Fiordy wcinające się daleko w ląd i głębokie zatoki to symbol Norwegii. Powstałe po zalaniu dolin
polodowcowych i żłobów odznaczają się nierównym dnem i skalistymi zboczami. Charakterystyczne,
strome brzegi osiągają niekiedy wysokość nawet 1 km. Aby w pełni docenić urok tych cudów natury,
najlepiej się wybrać w rejs. Z pokładu statku roztaczają się zapierajace dech w piersi widoki na
wodospady, niewielkie wysepki, wspaniałe górskie krajobrazy oraz stojące wysoko w górach chatki.
Niewielkie osady, widoczne w głębi dolin, sa połączone siecią dróg ułatwiających zwiedzanie okolicy, a
nad brzegami uwagę zwracają niewielkie farmy dziś opustoszałe, ale jeszcze jakiś czas temu
zamieszkane przez rybaków. W 2005 roku jedne z najbardziej malowniczych fiordów Geirangerfjord i
Norryfjord zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.

Trudno stwierdzić, ile w
Norwegii jest
wodospadów, bo jest
ich dużo. Nie ma też
pewności, który z nich
jest najwyższy. Jeżeli
mierzyć ogólną
wielkość spadku wody,
będzie to
przypuszczalnie
Vinnufossen. Jego
całkowita wysokość to
około 860 metrów!
Byłby to najwyższy
wodospad nie tylko w
Norwegii, ale i w
Europie, a do tego

7 na świecie. Ale
składa się z kilku
strumieni. Jeżeli
natomiast mierzyć
tylko pojedynczy
strumień wody, prym
wiedzie Mongefossen.
Tu woda spada z
wysokości aż 773
metrów, w tym ponad
300 metrów
swobodnego spadku.
Jednak obecnie
wodospad jest
uregulowany i
pozostaje suchy przez
sporą część roku.

.

.

.
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ROZRYWKA

KAWAŁY

Łamaniec językowy:
Hasał huczek z
tłuczkiem wnuczka i
niechcący huknął
żuczka.
 - Ale heca... -
Wnuczek mruknął i z
hurkotem w hełm się
stuknął. Leży żuczek,
leży wnuczek, a
pomiędzy nimi tłuczek.
Stąd dla huczka jest
nauczka by nie hasać
z tłuczkiem wnuczka.

,

.

Rozmowa dwóch
krytyków teatralnych:
- Słyszałem, że ten
ostatni spektakl, na
który się dzisiaj
wybierasz, nie jest zbyt
popularny.
- Gorzej. Zadzwoniłem
do kasy, żeby się
zapytać, o której
przedstawienie, to mnie
zapytali: "A o której by
szanownemu panu
najbardziej pasowało?"

Przychodzi Kowalski
do Nowaka i mówi:
- Słyszałem, że twoja
żona zdała prawo
jazdy. Jak jeździ?
- Jak piorun.
- Tak szybko?!
- Nie, ale każde drzewo
ją przyciąga.

"Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara"
Po fabularnym i personalnym skoku w bok, jakim było "Na nieznanych wodach",
"Piraci z Karaibów" obierają kurs do domu. Znowu spotkamy starych znajomych –
jedni są już opływającymi w luksusy królami życia, inni – zapijaczonymi wrakami. Ta
karmiczna nierówność aż prosi się o rewoltę, a przynajmniej o nową przygodę. Do
wzięcia udziału w morskim wyścigu po Trójząb Posejdona każdego z piratów
zaprzęga oczywiście inna motywacja.

,

.
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