
 

 
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE 

NR 3   2013/ 2014 

CENA: darmowa 

Witamy serdecznie w wiosennym nastroju! 
To kolejne w tym roku szkolnym wydanie naszej gazetki. 

Nadchodzi wiosna! Wędrując po szkolnych korytarzach, zauważamy na 
Waszych twarzach wielki entuzjazm. Zapewne wiele osób odlicza już dni do świąt 
Wielkanocnych. Przed uczniami klas trzecich – egzamin gimnazjalny! 

Aby łatwiej Wam było przetrwać ten gorący czas, zachęcamy 
do przeczytania naszej gazetki.  

 
A oto część zespołu redakcyjnego. Na naszych twarzach wyraźnie widać oczekiwanie na wiosnę! 
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STRES PRZED EGZAMINEM 
 

Już niedługo egzaminy gimnazjalne. Warto przeczytać poniższy artykuł1, aby 
łatwiej zmierzyć się ze stresem egzaminacyjnym.  
 
Czym jest stres? Jak sobie z nim poradzić? Czy koniecznie musi być przeciwnikiem, czy 
odpowiednio ujarzmiony może stać się sprzymierzeńcem? Będzie łatwiej, gdy uświadomimy sobie, 
że stres przedegzaminacyjny to przystosowawcza reakcja naszego organizmu pozwalająca sprostać 
nowym wyzwaniom. 
Stres jest naturalną reakcją naszego organizmu. To stan napięcia spowodowany napotkanymi 
trudnościami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Stres to reakcja na zagrożenie, ale także silna 
koncentracja. W nadmiarze, źle wpływa na nasze zdrowie, ale w niewielkiej dawce jest 
konieczny. 
To uczucie znają wszyscy. Będąc pod nieustanną presją upływającego czasu, gdy do  trudnego 
egzaminu pozostaje  zaledwie parę dni i niezwykle trudno jest przyswoić konieczny do zdania 
egzaminu materiał, stres jest naturalną reakcją naszego organizmu na zaistniałą sytuację. Jest 
stanem naturalnym  i raczej nie da się go uniknąć, ale na pewno można go wykorzystać. 
Stres nie jest taki straszny jak go malują. Nie jest ani dobry, ani zły. To my nadajemy mu znaczenie. 
Jeżeli sobie z nim nie radzimy jest zły, ale jeśli go pokonujemy może być dobry. 
Jak sobie poradzić ze stresem przed egzaminem? 
Na pewno będziesz się bał… to dobrze!!! Aby złagodzić objawy stresu zamiast skupiać się na tym, 
jak bardzo się denerwujesz, skoncentruj się na tym, co już umiesz i czego jeszcze możesz się 
nauczyć. Wtedy stres zamiast oddziaływać destrukcyjnie, będzie Ci pomagał. Gdy podchodząc do 
egzaminu, będziesz w stanie lekkiego napięcia, będziesz skoncentrowany i umotywowany. Wzrost 
poziomu adrenaliny spowoduje lepszą pracę mózgu. 
Nie stawiaj sobie poprzeczki zbyt wysoko, jeśli wiesz, że nie jesteś w stanie jej pokonać. Musisz się 
nastawić, że osiągniesz tyle, ile zdołasz. Myśląc w ten sposób zmniejszysz stres i będziesz fair 
w stosunku do samego siebie. 
Łagodzeniu stresu sprzyja dobre odżywianie się. Podczas dłuższych przygotowań do egzaminów 
wszystkie posiłki powinny być bogate w witaminy i mikroelementy. 
Przygotuj plan awaryjny, w razie gdyby wszystko zaczęło się walić i w głowie pojawiła się czarna 
dziura. Świadomość, że masz wyjście awaryjne pomoże Ci zwalczyć stres. [..] Staraj się myśleć 
pozytywnie. To naprawdę pomaga. Wmawiaj sobie, że nie takie rzeczy już robiłeś, że ten egzamin 
to pestka. Porozmawiaj o tym z przyjacielem, pod warunkiem, że nie jest on bardziej zestresowany 
od Ciebie. Miła pogawędka podczas krótkiego spaceru na świeżym powietrzu na pewno 
skutecznie pomogą odciągnąć uwagę od stresu. 
Nie trać poczucia humoru. To jedna z najlepszych broni przeciwko stresowi. Wmawiaj sobie, że już 
wkrótce będą wakacje, czas imprez i relaksu. Ta myśl na pewno doda Ci sił i motywacji do nauki. 
                                                                                                                                      Małgorzata Pielka 

 
 

 

 

 

                                                           
1 Artykuł pochodzi z serwisu Edula.pl. 
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3038&Itemid=556 



„Cieszynianka” 
odwiedza Wisłę 

i Koniaków 

 
W grudniu 2013r. roku grupa „Cieszynianka" wybrała się na wycieczkę do 

Wisły i Koniakowa. Plan wycieczki obejmował muzeum w Wiśle i muzeum w 
Koniakowie.  

W Wiśle wysłuchaliśmy wykładu na temat życia i pracy beskidzkich kowali, 
zobaczyliśmy, jak się wyrabiało dawniej podkowy. Obejrzeliśmy prezentację 
multimedialną o naszych beskidzkich artystach - rzeźbiarzach oraz ich dziełach. 
Mieliśmy okazję obejrzeć także narzędzia, jakimi posługiwali się ludzie dawniej w 
pracy i w domu. Oczywiście, w muzeum znajdowały się stroje regionalne, o których 
pisaliśmy niedawno.  

Lekcja muzealna na temat: „Jak żech chodził do szkoły, uczyli mnie 
rechtory..." - w dawnej szkole w beskidzkiej wsi odbywała się w sali 
przypominającej dawne sale lekcyjne. Podczas lekcji zapoznaliśmy się z eksponatami 
z Działu Historii, które obrazują życie szkolne w beskidzkiej wsi przed stu laty. 
Obejrzeliśmy m.in. narzędzia i zeszyty szkolne do nauki pisania z XIX/XX w. 
Zobaczyliśmy, jakim pismem się pisało (sztuka kaligrafii), jak wyglądały zeszyty, 
dzienniczek ucznia i dziennik nauczyciela. Dowiedzieliśmy się, że wakacje trwały 
wtedy tylko dwa tygodnie. Mogliśmy czytać teksty z tamtych czasów i pisać gęsim 
piórem.  

Gdy dojechaliśmy do Muzeum Koronek w Koniakowie, podziwialiśmy 
najsłynniejsze koronki I ich mniej znane egzemplarze. Znajdowały się tam różne 
rodzaje koronek, z których były wytworzone czepce, obrusy, aniołki, rękawiczki i 
biżuteria. Widzieliśmy m.in. największą koronkę, jaką posiada muzeum oraz 
niedokończony szal dla królowej Elżbiety II. 

Dowiedzieliśmy się, że najbardziej znane dzieła koronkarskie wyszły spod ręki 
Marii Gwarek. Dzięki niej koronki trafiały miedzy innymi do królowej belgijskiej 
Elżbiety i papieża Jana XXIII. Działalność promocyjna Marii Gwarek doprowadziła do 
uznania koronek koniakowskich za najbardziej cenione wytwory rękodzieła 
artystycznego w Polsce, a Koniaków – za czołowy ośrodek polskiej twórczości 
ludowej.  

Na zakończenie kupiliśmy pamiątki i zjedliśmy pyszne oscypki, a następnie z 
radosnymi minami powróciliśmy do Cieszyna. 

Autorki: Klaudia, Kamila 3e 

 



CO SŁYCHAĆ  
W GIMNAZJUM, 

 czyli sonda na temat muzyki  
 

Kilka dni temu w naszej szkole została przeprowadzona sonda 
muzyczna. Jej celem było sprawdzenie, czego słucha dzisiejsza młodzież.  
      Najczęściej słuchanym gatunkiem  muzycznym jest pop (22%), rap 
(19%), oraz rock(19%). Na trzecim miejscu naszej ankiety znalazły się 
dubstep ( 18%) i hip-hop(18%). Najrzadziej słuchamy reggae (6%) i metalu 
( 3%).  
      Najwięcej głosów zyskał gatunek pop, czyli ogólnie rzecz ujmując 
muzyka popularna, rozrywkowa. Charakteryzuje się prostą melodią, która 
najczęściej w czasie procesu tworzenia piosenki jest najmodniejsza. 
Popowi artyści, tworząc swoją muzykę, zwracają uwagę przede wszystkim 
na gust publiczności.  

Niektórzy sądzą ( z czym się nie zgadzamy), że ten rodzaj muzyki nie 
ma głębszej wartości. Śmiało można powiedzieć, że istnieją artyści, którzy 
owszem nie dążą do przekazania czegoś ważnego swoim fanom, lecz nie 
wolno wrzucać wszystkich do jednego worka. Istnieje wielu ciekawych 
muzyków, których teksty są mądre i życiowe. Według wielu ludzi 
niekwestionowanym królem popu jest Michael Jackson, a królową - 
Madonna. 
      Najmniejszą popularnością darzycie natomiast heavy metal, potocznie 
zwany po prostu metalem. Powstał w latach 70. XX wieku w Wielkiej 
Brytanii. Jest to gatunek muzyki rockowej. Stworzył go m.in. zespół Black 
Sabbath. Charakteryzuje się głośnym, ostrym brzmieniem. Często w 
piosenkach występują solówki gitarowe. Teksty utworów zazwyczaj są 
ponure, opowiadają o czymś smutnym. Do najbardziej rozpoznawalnych 
grup należą: Metallica, Iron Maiden, Slipknot oraz Slayer. 

 
Autorki: Ania i Sara, kl.1b 

 

 

 

 



  

Zapewne większość z Was myśli już o odpoczynku od szkoły, palącym słońcu i o 

wolnym czasie spędzanym ze znajomymi. Kiedy na dworze jest ładna pogoda, nie 

chce się siedzieć w domu i chce się wyjść na basen. Jak wiadomo, każdy jest piękny 

na swój sposób, ale lepiej się czujemy, kiedy podoba nam się nasze ciało. Dlatego 

mamy dla Was parę rad, co robić, by wyglądać dobrze. Jest tylko jeden warunek, 

należy ćwiczyć systematycznie.  

Życzymy wszystkim powodzenia . 

Zasady ćwiczeń 

Przed wysiłkiem fizycznym  i w trakcie ćwiczeń należy zapoznać się z kilkoma 
podstawowymi zasadami, dzięki którym unikniemy kontuzji.  

1. Zawsze rozpoczynamy ćwiczenia od rozgrzewki. 
2. Nigdy nie rozciągamy się na siłę - w przeciwnym przypadku można sobie 

naderwać mięsień, co jest bardzo bolesne. 
3. Nie ćwiczymy części ciała, która boli, z wyjątkiem bólu spowodowanego 

zakwasami 
4. Ćwiczymy regularnie. 
5. Nie przećwiczmy się - przećwiczenie może prowadzić do odwrotnych efektów. 
6. Zwiększanie ilości ćwiczeń powinno być stopniowe z dnia na dzień (np. nie 

robimy stu brzuszków, jeśli poprzedniego dnia robiliśmy zaledwie 50, 
zwiększajmy powiedzmy z dnia na dzień  o 1-2 ćwiczenia.) 

Mamy dla Was przygotowany krótki zestaw ćwiczeń, który można wykonywać 
codziennie. 

 Rozgrzewka                                                   

 20 pajacyków 

 5 pompek      

 20 przysiadów 

 15 brzuszków                                                                   

 10 wyskoków z przysiadu 

 5 pompek 

 20 przysiadów 

 15 brzuszków 

 1 minuta Wall Sit        
Powtarzamy 3 razy. 

           Rysunek: Internet 
 



WIOSENNA KOLOROWANKA 

 

 

Źródło: Internet ; czasdzieci.pl 

 


