
 
 

 

 
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  NR 3 W CIESZYNIE 
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CENA: darmowa 

 

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Wszyscy niezmiernie cieszą się 
z tego powodu. Mimo że został tylko miesiąc szkoły, nie należy się  

poddawać! Walczcie o wymarzone oceny! 
Tym wydaniem gazetki chcemy Wam pomóc przeżyć ostatnie ciężkie 

chwile w tym roku szkolnym. 
Miłego czytania  
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WIOSENNA DIETA! 
 Powoli, ale małymi krokami zbliża sie do nas lato. Lato to wakacje, 
wakacje to basen, jezioro, morze... Każdy chce czuć się dobrze i pięknie 
wyglądać.  
 Mamy dla Was kilka prostych sałatek i napojów, które wraz z ćwiczeniami 
fizycznymi poprawią Waszą kondycję. 
 

1.SAŁATKA Z SAŁATY LODOWEJ ZE ŚMIETANĄ I PRZYPRAWAMI: 
-do miski porwij kilka listków sałaty lodowej (taka sałatę dostaniesz w każdym 
sklepie spożywczym), 
-dodaj dwie łyżki śmietany 18% lub jogurtu naturalnego, 
-do smaku jedna łyżka octu, szczypta pieprzu, sól. 
 
2. OWOCOWA ROZKOSZ: 
-jedno duże jabłko, 
-jeden duży banan, 
-kilka mandarynek, 
-pokrojony plaster ananasa, 
- sok z cytryny 
Wszystko dokładnie wymieszaj i skrop sokiem z cytryny (tylko nie za dużo, bo 
będzie kwaśne). 
  
W upalne dni najlepiej sprawdzają się schłodzone napoje. 

1. PIJ MINIMUM 1,5L WODY DZIENNIE. 
 

2. KOKTAJL Z TRUSKAWEK: 
- weź miseczkę umytych, obranych truskawek i zmiksuj z kefirem. 
 
Unikaj słodkiego i tłustego "śmieciowego" jedzenia, spędzaj czas aktywnie na 
świeżym powietrzu. Powodzenia:)  
 
         red. Justyna, kl. 3a 
 

 



 
 

 
 

 Podsumowaniem trzech lat nauki w gimnazjum są testy gimnazjalne, 
które  w tym roku zostały przeprowadzone 23, 24 i 25 kwietnia. 
  Pierwszego dnia uczniowie pisali część humanistyczną – Historię, WOS i 
Język polski; drugiego dnia część przyrodniczą – Geografię, Fizykę, Chemię, 
Biologię i Matematykę; następnie trzeciego dnia języki – angielski bądź 
niemiecki (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). 
 Postanowiliśmy więc zapytać trzecioklasistów o  ich wrażenia po 
egzaminach.  Oto odpowiedzi. 
 

Która część testów była dla Ciebie najtrudniejsza i dlaczego? 

 

1. „Dla mnie najcięższą częścią była część przyrodnicza, nie umiałam sobie 
poradzić z fizyką.” 
 
2. „Chyba polski, nie wiedziałem na jaki temat napisać rozprawkę i ona była dla 
mnie trudna.” 
 
3. „Zdecydowanie matematyka. Jest ona moją piętą Achillesa i zadania otwarte 
były dla mnie czarną magią.” 
 
4. „Czuje, że cała przyroda nie wyszła mi za dobrze. Była ciężka.” 
 
5. „Moim zdaniem była ciężka historia, ponieważ odpowiedzi były do siebie 
bardzo zbliżone i czasami trzeba było się zastanowić, co zaznaczyć.” (od red. 
Zastanowić się zawsze warto!) 
 
6. „Matematyka, fizyka i chemia to przedmioty, z których mi nie idzie najlepiej, 
dlatego też czuję, że to mi na teście nie poszło za dobrze.” 
 
 Oczywiście zdania są różne, wszystko zależy od umiejętności 
indywidualnych, jednak podobno uczniom poszedł najlepiej angielski . 
Teraz tylko poczekać na wyniki, ale mamy nadzieję, że wszyscy będą z nich 
zadowoleni. 

            

        redagowała: Dominika, kl. 3a 



 
 

WAKACYJNA 
SONDA 

 
 Tym razem nasza sonda 
miała na celu sprawdzenie, 
gdzie młodzież spędzi wakacje. 
Około połowa 
kilkunastoosobowej grupy, 
którą pytałyśmy o wakacyjne 
plany, odpowiedziała, 
że wyjeżdża na obozy sportowe 
i kolnie. Druga część 
grupy wyjeżdża gdzieś z 
rodzicami lub zostaje w domu.  
 Osoby, które będą spędzać wakacje w domu, zostały zapytane, 
co mają zamiar robić w tym czasie. Odpowiedź bardzo nas zaskoczyła, 
ponieważ tylko parę osób odpowiedziało, że ma zamiar przez całe 
wakacje siedzieć przy komputerze. Reszta zgodnie zadeklarowała, że 
ma zamiar spotykać się z przyjaciółmi, chodzić na basen. 
  Podsumowując, młodzież ma zamiar miło spędzać czas na 
świeżym powietrzu. :) 
          
         Ania Zahradnik, kl.1b 
         Ilustracje: Internet 

 

 

 



 
 

BEZPIECZNIE NAD WODĄ 
 
 Plaża, kąpielisko to miejsce gdzie w sezonie letnim większość z nas 
spędza czas wolny. Przyjemny chłód, możliwość uprawiania licznych sportów, 
pływania albo zwyczajnej rekreacji - to wszystko sprawia, że baseny, kąpieliska 
morskie, rzeki i jeziora zapełniają się ludźmi. Niestety, brak wyobraźni, alkohol i 
niefrasobliwość w wodzie mogą stać się powodem tragedii, nieszczęśliwych 
wypadków czy śmierci. 
 
 
 
 Nadchodzący okres wakacyjny, sprzyjające warunki atmosferyczne do 
wypoczynku nad wodą, w cudownej scenerii, otaczającej nas przyrody 
pozwalają odpocząć fizycznie i psychicznie, gdy jest się bezpiecznym. Woda, 
nawet ta z pozoru spokojna i płytka kryje w sobie wiele pułapek. Zanim 
cokolwiek zrobimy – pomyślmy! 
 
 
 Większość utonięć i podtopień jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz 
lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w 
miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych. Optymalne do kąpieli i pływania są 
miejsca odpowiednio oznakowane i zabezpieczone – są to kąpieliska strzeżone 
przez służby ratownicze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak 
również patrole Policji i Straży Miejskiej. Na kąpielisku strzeżonym i 
odpowiednio oznakowanym, jeżeli jest się początkującym pływakiem, należy 
pływać tylko w strefie kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami. Natomiast 
czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają wytrawni 
pływacy. Podczas pływania i kąpieli należy zwracać uwagę na innych kąpiących 
się, ponieważ ktoś może potrzebować pomocy. 
 
 
Jeśli zauważy się przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą, natychmiast 
należy wezwać pomoc – powiadamiając Ratownika WOPR lub Policji, Straży 
Miejskiej. 
 
  
 
 



 
 

A oto kilka zasad jakich należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć 
niebezpieczeństwa: 

 
 nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków 

odurzających. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod wpływem 
alkoholu lub pod wpływem takich środków; 

 nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to 
grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności; 

 po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz 
twarz; 

 do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad 
kąpiącymi się czuwa ratownik; 

 nie skaczmy do wody na "główkę", tym bardziej jeśli nie znamy 
głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i 
kalectwa; 

 gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub nie jest 
wywieszona żadna flaga - kąpiel jest zabroniona; 

 rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem; 

 nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji; 

 nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać 
przynajmniej pół godziny 

 do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą; 

 korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a 
przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we 
właściwy sposób zabezpieczone - mają na sobie specjalne kamizelki; 
 

 Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek!!! To 
nam zapewni bezpieczeństwo. Przestrzeganie tych kilku podstawowych zasad 
przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a tym samym na pewno 
po weekendowym wypoczynku i wakacjach wrócimy szczęśliwi, ładnie opaleni, 
ze wspaniałymi wspomnieniami. 
 
Źródło: 
http://woprzloc.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22:zasady-
bezpieczestwa-nad-wod&catid=1:artykuly 
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OPOWIADANIE        

                                                                                    
-Spadaj, gościu – rzucił prosto z mostu Steve, patrząc w stronę stworzenia, które przywołał jakiś czas 
temu. Nie ukrywał, że było to przypadkiem, ale sam przed sobą nie chciał przyznać się do tego, co 
rozkojarzyło go aż tak bardzo, że pierwszy raz w życiu pomylił słowa. Dotychczas jego ksenoglosja* 
jeszcze nigdy go nie zawiodła. 
 Istota zerknęła na niego z ukosa, z lekko niekumatym wyrazem twarzy. No tak. Przecież nie 
rozumiała, co do niej mówił. Westchnął ciężko i już miał zacząć odsyłać ją z powrotem, kiedy nagle 
przyjrzał jej się bliżej. Miała tylko około pół metra wzrostu. Całe jej ciało pokrywały szorstkie, gęste, 
brązowe włosy. Bose stopy zdawały się być całkowicie nieczułe, bo mimo braku obuwia, a'Gaan stał 
spokojnie na rozgrzanej ziemi, bez najmniejszego ruchu. Cały jego tułów okryty był tylko szatą w 
kolorze złamanej bieli. Dłonie schował za plecami, aby zbytnio nie eksponować swoich palców, które 
przecież palcami nie były. Wielkie, czarne oczy potworka wydawały się mieć jakby zasmucony wyraz. 
-Daree – zaklął cicho Steve. – I co ja mam teraz z tobą zrobić? 
-M-mat? – zająknął się cicho a'Gaan. 
 Przywoływacz wiedział, że stworzenie nie zrozumie tego zdania, ale nie chciał z nim 
rozmawiać. Bał się, że się do niego przywiąże. A to mogłoby być dość problematyczne, zważając na 
to, że Steve przecież wciąż chodził do szkoły. Gdyby go nie odesłał, a'Gaan chodziłby za nim wszędzie. 
Co prawda, w szkole ludzie wiedzieli o Wiosce, ale nie byli przyzwyczajeni do widoku istot 
Przywoływaczy, a już na pewno Abstynentów, które znów tak silne nie były, więc ciężko było je 
dostrzec na polu bitwy czy nawet na zwykłym Rynku Przywoływaczy, gdzie przewijało się przecież od 
groma różnych istot, które wyłaniały się z Podziemi w odstępach nie dłuższych niż kilkanaście minut. 
Łatwiej było tam jednak dostrzec smoki, wampiry, minotaury czy nawet shinigami, niż niskie 
stworzenie, jakim był Abstynent. Pewnie dlatego, że jego jedyną bronią były tylko dłonie zakończone 
srebrnymi ostrzami zamiast palców. 
Steve westchnął cicho i przemówił do a'Gaana w jego języku: 
-Dlaczego jesteś smutny? Chcesz tu zostać? 
-Tak – odrzekł cichym, nieśmiałym głosikiem Abstynent, opuszczając wzrok, aby nie musieć patrzeć 
Steve'owi w oczy. 
-Myślisz, że to dobry pomysł? Tam na dole nie będzie ci lepiej? – spytał Przywoływacz, mając cichą 
nadzieję, że a'Gaan zmieni zdanie. 
Zamiast tego, w oczach stworzenia zalśniły szare łzy i pojawił się w nich strach. 
-Nie, nie, nie, nie, nie, nie! Błagam, nie płacz! – jęknął Steve. – Nie chciałem tego mówić! Nie wiem, co 
oni ci robią tam w Podziemiach, ale nie pozwolę na to, aby robili to dalej. 
-Porte – podziękował cicho a'Gaan, wycierając jedną z łez owłosionym wierzchem dłoni. – Uratowałeś 
mnie, Steve. 
Przywoływacz drgnął na dźwięk swojego imienia. Rzucił tylko niezbyt inteligentne „nie ma za co”, 
podrapał się po karku i zawahał. 
-Widziałeś już Wioskę? – spytał po chwili zastanowienia. 
-Oiye – zaprzeczył Abstynent. – Nikt wcześniej się ze mną nie spoufalał... 
-Chodź – powiedział do a'Gaana Steve. 
 Stworzenie uśmiechnęło się lekko. Wyglądało to o tyle niesamowicie, że kąciki jego ust 
niemalże stykały się z początkiem jego spiczastych uszu. Steve przez kilka sekund myślał jeszcze o 
tym, jak zobowiązująca była jego decyzja. Mimo to był jednak pewien, że wybrał najlepszą możliwość 
z dostępnych, a uśmiech stworzenia był tego niepodważalnym dowodem. 
 
*wrodzona znajomość innego języka/języków 
 
        Wiktora „Kayah” Przybyła, 3A 



 
 

DO 
UCZNIÓW 
KLAS III...  

 

 Francuski pisarz 
Wiktor Hugo powiedział: 
„Życie składa się z 
powitań i pożegnań".  Już za kilka tygodni opuścicie szkolne mury i 
ruszycie w świat. Jeszcze niedawno - 1 września staliście przed 
drzwiami naszej szkoły jako pierwszoklasiści z marzeniami, nadziejami 
i obawami. Spędziliście w tej szkole trzy piękne lata. Poszerzyliście 
swoje zainteresowania. Zawarliście nowe znajomości, przyjaźnie. 
Odnosiliście sukcesy, poznaliście gorzki smak porażek...  
 W imieniu wszystkich uczniów pragniemy podziękować Wam za 
reprezentowanie szkoły w różnych konkursach, olimpiadach, 
zawodach sportowych.  Dziękujemy wszystkim członkom Samorządu 
Szkolnego. Osobne podziękowania kierujemy również do Oliwii 
Jurczyk -  przewodniczącej samorządu za niesamowitą organizację i 
bycie miłą dla każdego, kto poprosił o radę lub pomoc. Bardzo to 
doceniamy.  
 Dziękujemy również wszystkim trzecioklasistom za wspólnie 
spędzone chwile. Mamy nadzieję, że nasze jak i Wasze gimnazjum 
pozostanie Wam długo w pamięci. Życzymy kolejnych sukcesów w 
nowych szkołach. Jak powiedział Gabriel Marquez: „Nie płacz, że coś 
się skończyło, tylko uśmiechnij, że Ci się to przytrafiło”. Jeszcze raz na 
koniec dziękujemy Wam za wszystko. 
 
       Uczniowie klas pierwszych i drugich 
       Ilustracja: Internet 
 
 

 



 
 

 

Klasa IIIc z Wychowawczynią 

 

 

Klasa III b  



 
 

 

Klasa 3e z Wychowawczynią 

 

Klasa 3a z Wychowawczynią 

 



 
 

POEZJA 

 

Człowiek jest jak piach 

miękki jest i kruchy 

tak jak my w ostatnich dniach 

dodaje nam otuchy 

czeka na nas nowy świat 

nowe perspektywy 

jeszcze tylko kilka lat 

znów tu powrócimy 

 

autorka: Kamila Spandel 3e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KOLOROWANKA 
 

 

           

          Ilustracja: Internet 

 


