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WAKACJE  
Już niedługo, już za momencik!  

Słońce, radość, czas spędzany z przyjaciółmi, późne 

wstawanie, poznawanie nowych znajomych, sport, muzyka, 

duuuuuuuuuuużo wolnego czasu!  

Przeczytajcie ostatni – wakacyjny numer naszej gazetki, 

odbierzcie świadectwa i bawcie się dobrze! 

Redakcja „Trójkomanii” 
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Bezpieczne wakacje  

WAŻNE TELEFONY 

112 - telefon alarmowy służb ratowniczych 

997 - telefon alarmowy Policji 

998 - telefon alarmowy Straży Pożarnej 

999 - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego 
 

Zasady bezpiecznej kąpieli: 

1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratownik 

WOPR.                              2. Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz.                                                                    

3. Nie skacz rozgrzany do wody.                                                                                                                  

4. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. 

5. Nie baw się w podtapianie innych osób korzystających z wody.                                                            

6. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę.                               

7. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś 

będzie potrzebował Twojej pomocy.                                                                                                   

8. Nie przystępuj do pływania na czczo i bezpośrednio po posiłku. 

9. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku.  

Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu 

1. Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu. 

2. Noś nakrycia głowy i okulary.                                                                                                                           

3. Unikaj wysiłku w pełnym słońcu. 

4. Chroń się w cieniu w godzinach południowych. 

5. Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne. 

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze: 

1. Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru. 

2. W czasie jazdy używaj kasku. 

3. Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów. 

4. W czasie jazdy zawsze uważaj! 

 

Na podwórku  

Podwórko to znakomite miejsce na zorganizowanie zabawy, powinno być położone z daleka 

od jezdni, ruin, wykopów. Bawiąc się na podwórku nie rozmawiaj z obcymi i nie pozwól aby 

wypytywali się o mieszkanie i Twoich rodziców. W razie potrzeby zaalarmuj dorosłych.  

 
Żródło: ulotka informacyjna Policji 
Żródło zdjęć: Internet 
 
 
 



 
 

Nasz szkolny 

sklepik 
Każdy  wie, że w naszej szkole jest sklepik szkolny. Możecie kupić w nim i 

zjeść smaczne i zdrowe produkty, które są potrzebne człowiekowi do 
prawidłowego rozwoju. 
Mamy  nadzieję, że wybierzecie dla siebie coś bardziej odpowiedniego niż tylko 
colę i chipsy… 
 

W naszym sklepiku możecie kupić: 

a) kanapki- w różnych wersjach,  
b) sery i serki, desery mleczne, 
c) bułki i bułeczki, 
d) wody mineralne,  
e) soki, 
f) owoce np. jabłka, 
g) batony i ciasteczka zbożowe. 

 
A na wakacjach… 

…nie zapominaj o śniadaniu. Najlepiej zjedz je do godziny po 
przebudzeniu. Wybieraj owoce, warzywa, sery białe, jogurty z płatkami, 
otrębami lub muesli. Wybierz pełnoziarniste pieczywo. Pamiętaj, by zamiast 
słodkich gazowanych napojów, które tak naprawdę nie gaszą pragnienia, a 
zawierają duże ilości cukru, wybierać wodę mineralną lub naturalny sok 
owocowy czy warzywny. Słodycze, ciasteczka, ciasta, torty i lody są wszędzie. 
Ciężko jest się im oprzeć, jednak ilość kalorii i tłuszczu jakie mają jest ogromna. 
Staraj się zjeść małą porcję słodyczy. Kaloryczne lody możesz zamienić na lekki 
owocowy sorbet, na bazie zmrożonego, naturalnego soku 
owocowego. 

SMACZNEGO!  
 

 

 



 
 

Wakacje 
Pierwsze skojarzenia jakie przychodzą nam do głowy, gdy słyszymy 

słowo „wakacje” to: wolne od nauki i szkoły. 
Wszyscy się cieszą, ale żeby nie nudzić się w wakacje, przeczytajcie 

nasze propozycje  
 

  Pójść ze znajomymi na basen. 

 Wybrać się na jednodniową, krótką wycieczkę niedaleko swojego 

miasta. 

 Spotkać się ze znajomymi i zjeść pizzę, lody. 

 Pójść na osiedlowe boisko. 

 Pomóc swojemu starszemu sąsiadowi np.: zrobić zakupy albo 

wyprowadzić psa. 

 Znaleźć  sobie  sezonową pracę. 
 

Gdzie można pojechać w wakacje? 

Międzyzdroje, Gdańsk, Rewal, Świnoujście, Łeba, Gdynia, Kołobrzeg, Sopot... 

PAMIĘTAJCIE!  
Oceny będą wystawiane do 20 czerwca!!!  

W ostatnim tygodniu nauki - Dzień Sportu i Dzień ze Specjalistą. 

Zakończenie roku odbędzie się 29 czerwca!!!  

 

 

 

 



 
 

OPOWIEŚCI Z DRESZCZYKIEM 
 

„Cisza” 

 

Siedzę w ciemnym kinie razem z kilkudziesięcioma nieznanymi mi 

osobami. Oglądam film, niestety średnio ciekawy, o głosach wydobywających 

się ze ścian. Nic nudniejszego w życiu nie widziałam. Pomimo tego, inni wydają 

się bardzo zainteresowani. Tak właśnie sobie myślę, kiedy nagle wyłączają 

film… a właściwie sam się wyłącza. Na początku wszyscy myślimy, że może po 

prostu stanie są coś niezwykłego. No, ale w końcu po 15 minutach, ktoś 

postanawia pójść sprawdzić, co się dzieje.  

Nie wraca…Tak więc czekamy i czekamy.  

Nagle zaczyna dziać się wiele przerażających rzeczy. 

- Ej, widzicie to? – pyta ktoś na sali.  

Ścianę porasta warstwa krwi i części ludzkich ciała. Słyszę, jak kilka osób, 

wymiotuje na podłogę. Chwilę później wprost ze ściany dają się słyszeć głosy. 

Dokładnie takie same, jak w horrorze, który oglądaliśmy.  

- Co się tu dzieje ?! – dużo osób krzyczy.  

Chcemy wyjść, ale drzwi są zamknięte. Siadam i próbuję się uspokoić. W 

tej chwili chcę, by to był sen lub… efekty 3D. Wydaje mi się, że tylko ja 

zauważam zmianę na ekranie. 

Pojawia się na nim dziewczynka, siedząca tyłem na krześle, ma bardzo 

długie, czarne włosy. Chcę zobaczyć, czy inni też to widzą, ale sala kinowa jest 

pusta. Czuję strach, zaczynam drżeć. Dziewczynka powoli odwraca się i widzę 

jej przerażającą, bladą twarz, której widok mrozi mi krew w żyłach. Głos 

zamiera mi w gardle i kompletnie nie mogę się ruszyć. 

A wokół mnie jest tylko CISZA. 
Autorka: Patrycja Turoń 1c 

 
 

 

 



 
 

Muzyka  
Jest wiele gatunków muzyki. Najczęściej słuchane wśród młodzieży to: 

rap, hip – hop, reggae, metal i wiele wiele innych. 
Zapoznajcie się z krótką historią reggae. 

Reggae - jest to oczywiście rodzaj muzyki zbliżającej nas do Afryki. Jej korzenie są w 

plemionach afrykańskich, które, wybijając rytm na bębnach (kongach - na których gra się do 

dziś), dały podstawę reggae. Jednak pierwsze utwory reggae powstały w slamsach dzielnicy 

biedoty West Kingston. Do rytmów reggae dodano basowe riffy. Od początku reggae nie było 

zbyt zagmatwaną muzyką - jej rytm jest prosty, regularny wręcz hipnotyzujący. To daje tej 

muzyce specyficzny charakter. Pierwsze utwory reggae były poświęcane trudnej sytuacji 

ludzi czarnych, kontynentowi, z którego wszyscy się wywodzimy (według najnowszych 

badań) - Afryce. Reggae było muzyką dla małego kręgu odbiorców, jednak dzięki Bobowi 

Marleyowi rozprzestrzeniło się na cały świat (wraz z muzyką - religia rastafari). Jak sam 

mówił jego muzyka jest przeznaczona dla czarnych i białych. Traktuje o problemach już nie 

tylko ludzi czarnych, ale o problemach ogólnoludzkich. Później wielu podążyło śladem Boba i 

kontynuowało popularyzację tej muzyki. Do najsłynnieszych należą : Peter Tosh, Jimmy Cliff, 

Johnny Nash, The Third World Band, The Mighty Diamonds, Fabulous Five, Byron Lee and the 

Dragonaires, Junior Tucker, Joe Higgs, Burning Spear, The Abyssinians, Toots and the 

Maytals, Sharron Forrester, Israel Vibrations, Ras Michael and the son of the Negus, Inner 

Circle. Natomiast z reggae rozwinęła się popularna dzisiaj muzyka hip -hop. Właśnie w 

reggae znajdują się jej korzenie.  

A to najpopularniejsze piosenki pop: 

1. Flo Rida feat Sia - Wild Ones 
2. Mohombi - In Your Head 
3. Adam Lambert - Better Than I Know Myself 
4. Lloyd feat Andre 3000 feat Lil Wayne - Dedication To My Ex 
5. Lana Del Rey - Video games 
6. Eric Saade feat J-Son - Hearts In The Air 

7. 77 Bombay Street - Long Way 
8. Example - Stay Awake 
9. Gotye feat Kimbra - Somebody That I Used To Know  
10. Kelly Clarkson - Stronger 
11. Mike Posner - Looks like sex 
12. DEV feat Enrique Iglesias - Naked 
13. Ke$ha - U Better Know 


