
 
 

 

 
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  NR 3 W CIESZYNIE 

NR 2  2013/ 2014 

CENA: darmowa 

Witamy w zimowym nastroju. To już drugi numer gazetki w roku 2013/2014r. W mgnieniu 
oka minęły 3 miesiące szkoły i zapewne wszyscy niecierpliwie czekają na Święta. 
Żeby umilić Wam przynajmniej 5 minut codzienności, serdecznie zapraszamy do 

przeczytania zimowego wydania gazetki . 
 

A cóż to? 
Lecą białe płatki z nieba 
i są zimne, i są mokre, 

więc założyć czapkę trzeba. 
 

Świat pokryty puchem białym, 
tak błyszczącym i wspaniałym. 

Tak wygląda nasza zima, 
która mróz za rękę trzyma.  

 
Ciepłe ubranie, to jest podstawa,  

w nim czeka ciebie świetna zabawa! 
Bitwa na śnieżki i jazda na sankach, 
a na sam koniec lepienie bałwanka. 

 
O zmierzchu ciepłej herbatki łyk, 

mycie i do łóżeczka myk! 
 

Nina Maćkiewicz „Zimowy dzień” 
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ŚWIĄTECZNE PRZEPISY 
 

MUFFINY JUSTYNY ;) 
 
Składniki: 
• 150 g masła 
• 150 g czekolady (dowolnej, mlecznej, białej, ja 
użyłam gorzkiej) 
• 300 g mąki 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
• 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 
• 2 łyżki kakao 
• 1 łyżka kawy zbożowej lub kakao 
• 1 szklanka (190 g) cukru 
• 1 łyżka cukru wanilinowego lub 2 łyżeczki ekstraktu 
z wanilii 
• 2 duże jajka (L) 
• 170 ml mleka 
 
Wykonanie: 
Piekarnik nagrzać do 190 stopni C. Formę na muffiny 
wyłożyć 12 papilotkami. Masło roztopić i ostudzić. 
Czekoladę pokroić na kawałeczki. 
Mąkę przesiać do miski razem z proszkiem do pieczenia, 
sodą, kakao, kawą zbożową. Jeszcze raz przesiać w celu 
dokładnego wymieszania składników. Dodać cukier, cukier wanilinowy, wymieszać, odstawić. 
Jajka zmiksować w drugiej misce razem z mlekiem i ekstraktem z wanilii (jeśli nie używaliśmy 
cukru wanilinowego). 
Teraz wszystkie składniki delikatnie łączymy za pomocą łyżki: do sypkich, przesianych 
składników dodajemy masę jajeczną i kilkakrotnie delikatnie mieszamy łyżką, dodajemy 
roztopione masło a za chwilę posiekaną czekoladę. Mieszamy krótko (3 - 4 ruchy łyżką), 
ciasto ma być lekko grudkowate, ale surowa mąka nie powinna być widoczna. 
Masę wyłożyć do papilotek i wstawić do piekarnika. Piec przez około 22 minuty, do czasu aż 
muffiny urosną, na wierzchu utworzy się skorupka a wetknięty patyczek będzie suchy.  
 
Smacznego! 
 

Autorka: Justyna kl. 3a 
Zdjęcie: Internet 

 

 
 



 
 

 

Uczniowie G3 odwiedzają 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
 

Dnia 20.11.2013 (środa)  grupa literacko – regionalna „Cieszynianka” odwiedziła wraz 
z nauczycielami Muzeum Śląska Cieszyńskiego.  
 

W czasie trwania lekcji muzealnej wysłuchaliśmy wykładu, na temat historii stroju 
cieszyńskiego.  

Dowiedzieliśmy się, że na obszarze Śląska Cieszyńskiego funkcjonowało kilka strojów 
takich jak: strój wałaski (Śląski), strój Lachów Śląskich (historycznie Zebrzydowice, Kończyce 
Wielkie), strój Górali Beskidu Śląskiego(Koniaków, Jaworzynka) i Górali Jabłonkowskich.  
Jednak najbardziej popularny jest strój cieszyński, wywodzący się ze stroju miejskiego.  

Na strój damski składają się: czepiec, szatka, kabotek, suknia z żywotkiem, fortuch, 
szpencer, hacka, nogawiczki i trzewiki. 

 Z kolei strój męski składał się z: koszuli, bruclika, chusty, płaszcza lub szpencera 
(kurtki), galot, kłobuka oraz poloków (butów). Czasem mężczyźni nosili również laskę jako 
część reprezentacyjną stroju.  

Stroje chroniły przed zimnem oraz uszkodzeniem ciała przy pracy. 
 

Oprócz dziejów stroju ludowego, poznaliśmy również dzieje przeróżnych wierzeń, 
obyczajów i wróżb ludowych. Jedną z ludowych tradycji jest wrzucanie monety do wody w 
trakcie pierwszej kąpieli dziecka lub w przypadku, gdy urodziła się dziewczynka, wkładanie 
do wody słomy, aby w przyszłości miała długie, piękne włosy.  

    Autorka: Kamila kl. 3e 



 
 

 

WIZYTA W MUZEUM 

 

 

 



 
 

 

 
Każdy z nas lubi sobie pofantazjować, co może go spotkać w przyszłym roku. Dlatego 
zapraszamy do przeczytania miłosnego horoskopu na 2014 rok.   
Pamiętajcie – to tylko zabawa! 

Proponowane pary na 2014 rok:  

Skorpion – Bliźnięta: Ten związek będzie dużym wyzwaniem. Choć na pozór niewiele macie 

wspólnego, to takie połączenie może być elektryzujące dla Was obojga. Macie zupełnie 

odmienne podejście do związków. Ale oboje możecie wreszcie zaspokoić swoja ciekawość. 

Lew – Baran: Oboje należycie do tego samego żywiołu ognia i nadajecie na tej samej fali, ale 

oboje też macie dominujące charaktery i lubicie przejmować rolę lidera. To bardzo dobre 

połączenie zarówno dla przyjaciół jak i dla małżeństwa czy romansu. Macie podobne choć 

nie identyczne upodobania, oboje patrzycie optymistycznie w przyszłość i nie brakuje Wam 

inicjatywy do działania. 

Panna – Waga: Związek jest możliwy, ale wszystko zależy od szczegółowego porównania. 

Ponieważ należycie do odmiennych jakości i żywiołów, to chcąc żyć ze sobą, będziecie 

musieli się nieco mentalnie nagimnastykować. Obydwa znaki są dość intelektualne i o ile 

Waga lubi bujać w obłokach, to Panna może pomóc jej zejść na ziemię.  

Byk – Wodnik: Niewiele Was łączy, bo należycie do zupełnie niekompatybilnych żywiołów i 

trudno Wam będzie pogodzić odmienne temperamenty i upodobania. Ale często bywa tak, 

że znaki, które są ze sobą w kwadraturze, bardzo mocno się przyciągają. Związek będzie 

stanowił wyzwanie.  

Strzelec – Ryby: Oboje jesteście ciekawskimi romantykami, ale podczas gdy Ryba jest 

nastawiona jest na eksplorację stanów wewnętrznych i przeważą w niej bierność nad 

aktywnością, to Strzelec jest ciepłym i optymistycznym ekstrawertykiem. Problemem może 

być wasza zmienność, zarówno nastrojów, jak i upodobań. 

 

Koziorożec – Rak: Znaki te przyciągają się, ale jak każde przeciwieństwa może występować 

konflikt. Pan Rak potrzebuje czułości, a Pani Koziorożec jest dość rzeczowa i nie przepada za 

wylewnym okazywaniem uczuć, nawet jeśli w głębi duszy jest bardzo oddana i kocha 

szczerze, to nie będzie potrafiła tego okazać. Może też stosować pewne rygory i nieco 

psychicznie zdominować biednego Raka. 

        
 Autorka: Dominika, kl. 3a 
 



 
 

 

KRZYŻÓWKA 

 
1. Często w wigilijnej sałatce. 
2. Na wigilijnym stole, w garnkach i miskach. 
3. Biały na wigilijnym stole. 
4. 24 grudnia. 
5. Spada pod choinkę. 
6. Płonie na wigilijnym stole. 
7. Wielkanocne, Bożego Narodzenia. 
8. Inaczej burak. 
9.Na niebie. 
10. Daje się je pod obrus na szczęście. 
11. Inaczej Święty Mikołaj. 
12. Znak rozpoczęcia kolacji wigilijnej. 
13. Miejsce narodzenia Jezusa. 
14. Księga nad księgami. 
15. Syn Boży. 
16. Dostawane na święta lub na urodziny. 
17. Jeden z trzech mędrców. HASŁO: ___________________________ 

 

 


