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Przebiśniegi białe pierwsze zakwitają, 
Zieloną łodyżką śniegi przebijają. 

Śnieg wokół topnieje, kwiatuszek się chwieje. 
Wiosna go wołała, sukienkę mu dała. 

 
Nareszcie zaczyna się wiosna! Chyba każdy czekał na nią niecierpliwie. 

Zapraszamy do miłego i wiosennego czytania gazetki szkolnej.  
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WIELKANOC 

 

Święta Wielkanocne, mimo iż nie tak hucznie obchodzone jak 

Święta Bożego Narodzenia, są najradośniejszym i najważniejszym 

chrześcijańskim świętem. Upamiętniają one śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa, które dały odkupienie całej ludzkości. 

Okres Świąt Wielkiej Nocy poprzedzony jest czterdziestodniowym 

Postem - czasem umartwiania się, czuwania i modlitwy, a Wielką 

Niedzielę poprzedza cykl zwany Triduum Paschalnym, rozpoczynający się 

Wielkim Czwartkiem, a kończący Wigilią Paschalną. Każdy z tych dni 

upamiętnia ważne wydarzenia roku liturgicznego. 

 

Złociutkich kaczuszek, 

jajeczek dzbanuszek, 

słodziutkich baranków, 

słonecznych poranków, 

wiosennej euforii, 

a w brzuszku świątecznych 

kalorii. 

Życzy Redakcja 

„Trójkomanii”! 

 

KALENDARIUM 

1. Rekolekcje – od 19 do 21 marca 

2. Wywiadówki – 26 marca 

3. Wyjście do Teatru w Czeskim Cieszynie – 4 kwietnia 

4. Przerwa Świąteczna – od 5 do 10 kwietnia 

5. Egzaminy gimnazjalne – 24, 25, 26 kwietnia. Powodzenia  

 



 
 

HOROSKOP 

Jakie znaki zodiaku pasują do siebie ? ;D 

Pamiętajcie – to tylko zabawa!  

 

 

1 - pełna harmonia, doskonałe dopasowanie i zgranie. Na początku znajomości sielanka, 

potem jednak - od nadmiaru słodyczy - może się zrobić nieco nudno. 

2 - raczej letnie uczucia, więcej przyjaźni niż miłości. Możecie być ze sobą długie lata, ale 

raczej bez wielkich porywów namiętności. 

 

3 - silnie na siebie działacie, nuda wam nie grozi. Ale i dla niego, i dla ciebie ten związek 

jest wezwaniem do pracy nad sobą, nad swoim charakterem i tolerancją wobec partnera. 

 

4 - silna fascynacja, przyciąganie, ale i odpychanie. Jesteście różni jak ogień i woda, ale 

właśnie to was w sobie pociąga. Nie znudzicie się sobie, jednak związek może być męczący. 

 

 



 
 

Top Trendy 

… czyli jak się ubrać, żeby fajnie wyglądać :D 

 

Dla dziewczyn:  

 - trampki, sandały ,,rzymianki’’, 

- oczywiście jak w każdej porze 

roku rurki, ale mile widziane są 

spódnice  

- bluzki z napisami, 

- modne kurtki ,,bejsbolówki’’, 

- jakieś fajne dodatki: przepaski, 

okulary albo arafatki. 

 

 

 

Dla chłopaków: 

- trampki, 

- rurki, bądź krótkie spodenki, 

dresy, 

- luźne bluzki, koszule, bluzy, 

- kapelusze, 

- deskorolka  



 
 

HUMOR 
 
- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z matematyki? 
- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk. 
 
Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt z wypracowaniem 
domowym i mówi: 
- Same błędy! Znów niedostateczny! 
Jasio mruczy pod nosem: 
- Biedny tato... 
 

Lekcja biologii: 
Nauczyciel: A czy wiecie dzieci, jaki ptak nie buduje w ogóle gniazd? 
Uczeń się zgłasza: Tak! To kukułka! 
Nauczyciel: A czemu nie? 
Uczeń: No bo mieszka w zegarach. 
 
Jasiu spóźnia się na lekcję. Nauczycielka pyta go:  
- Dlaczego się spóźniłeś?! 
Jasio odpowiada: 
- Proszę pani, myłem zęby, to już więcej się nie powtórzy! 
 

 
 
W szkole:  
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór Polski? Pyta nauczyciel. 
- Nie wiem.  
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?  
- Nie pamiętam. 
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?  
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 
 
 
 
 

Źródło: Internet 

 

 

 



 
 

OPOWIEŚCI Z DRESZCZYKIEM 
„Piątkowy wieczór” 

Był piątkowy wieczór. Rodzice Hayley wyszli z domu na przyjęcie, więc postanowiła zaprosić do siebie 

kilka osób. Najpierw impreza rozkręcała się powoli – była muzyka, rozmawiali, tańczyli. Po jakimś czasie Mike 

wpadł na pomysł, żeby wywoływać duchy.  

- Czemu nie, całkiem dobry pomysł – nikt nie miał nic przeciwko. 

Na początku nic szczególnego się nie działo. Potem poczuli podmuch wiatru, ale nadal nie zaprzestali 

zabawy. Jednak po pięciu minutach usłyszeli kroki na strychu. 

- Dobra dosyć! – zawołała Annie. 

- Co, boisz się? – zaśmiał się Mike. 

-Ja też uważam, że to nie był jednak najlepszy pomysł – stwierdziła Hayley.  

Od następnego dnia Hayley zaczęły dręczyć koszmary. Codziennie śniła jej się noc, kiedy wywoływali 

duchy, a potem szła do pokoju rodziców i widziała ich martwych.  

Gdy opowiedziała to przyjaciołom, zignorowali to i powiedzieli, że to tylko nocne  koszmary. 

- Codziennie? – zapytał Mike. 

- Zdarza się, że codziennie – rzekła Hayley. 

- Pośpieszmy się, już był dzwonek! – przerwała im Annie. 

Jednak dzisiejszej nocy było inaczej. Około drugiej nad ranem Hayley obudziła się. Przypomniała jej się 

noc, kiedy razem z przyjaciółmi wywoływała duchy. Sama, nie wiedząc czemu, szła w stronę strychu. Tam 

usłyszała szeptanie: „Hayley, Hayley sama tego chciałaś”. Dziewczyna spanikowała i wołała rodziców, biegając 

po całym domu.  

- Oni tego nie słyszą … Już nigdy niczego nie usłyszą …. – usłyszała ciszy, choć wyraźny głos. 

Hayley zdobyła się na odwagę i otworzyła drzwi prowadzące na strych. Nie mogła włączyć światła. 

Zauważyła, że na schodach jest jakaś plama, starała się nie myśleć, co to może być. Szła powoli, wyjrzała zza 

ściany i zobaczyła swoich rodziców. Nie ruszali się, obawiała się, że stało się to, o czym mówił jej głos. Przez 

chwilę myślała, że to sen. 

To, niestety, nie był sen. 

Nagle drzwi na strych zamknęły się z hukiem. Hayley pisnęła, ale próbowała sobie wmówić, że to wiatr. 

Łzy powoli spływały po jej policzku, kiedy rozglądała się powoli i ze strachem w oczach dookoła.  

Była pełnia księżyca, dzięki któremu wąskie pasma bladego światła padały na podłogę. Stanęła w takim 

paśmie i zobaczyła w lustrze swoją twarz. Tuż za nią stała jakaś kobieta. Była pobrudzona krwią, a w jej twarzy 

było coś niepokojącego, coś dziwnego. Hayley na początku nie wiedziała, o co chodzi, ale później uzmysłowiła 

sobie, że kobieta nie ma oczu. Powoli i ze strachem obróciła się na pięcie, jednak nikogo za nią nie było. Gdy 

znów popatrzyła w lustro, kobieta stała blisko niej i szeptała prosto do jej ucha: „Hayley, mieszkasz w domu, w 

którym umarłam. Nie chciałam zrobić ani tobie, ani twoim rodzicom krzywdy. Jednak gdy ty i twoi głupi 

przyjaciele zaczęliście mnie wzywać… Nie mogłam tego tak zostawić. Już stąd nie uciekniesz. Niech twoja śmierć 

będzie dla innych ostrzeżeniem.” 

Hayley nie zdążyła zareagować na te słowa, chciała krzyknąć, ale nie mogła wydobyć z siebie głosu, 

wiedziała, że nie ma szans. 

Jakiś tydzień później we wszystkich gazetach ukazało się zawiadomienie o poszukiwaniach rodziny 

Drudersów. 
Autorka: Patrycja Turoń 1c 

 


