
 
 

 

 
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE 

NR 4 2016/ 2017 

CENA:  0zł 

WAKACJE 

     Czerwiec sady owocami 
okrasił najwcześniej, 

czerwienieją w środku czerwca 
słodziutkie czereśnie. 

 
Jeszcze swoich drzwi za nami 

nie zamknęła szkoła, 
a już las się niecierpliwi, 

do siebie nas woła. 
(...) 

 
Jeszcze tydzień, jeszcze drugi - 

skończy się nauka 
 i w zielonych wrotach lata 

kukułka zakuka. 
       

     J. Ficowski "Czerwiec" 
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OD REDAKCJI...  

 
     Drodzy Czytelnicy! Już niedługo zaczynają się 
wakacje!! Cieszycie się? W roku szkolnym dawaliśmy z 
siebie wszystko, aby mieć jak najlepsze świadectwo :) 
Teraz czas na odpoczynek! 
  Pamiętajcie podczas wakacji o zasadach 
bezpieczeństwa!  
     

 Jak co roku uczniowie klas trzecich przeżywają  dodatkowy stres - przed nimi 
wybór nowej szkoły i oczekiwanie na wyniki rekrutacji. Mamy nadzieję, że dostaniecie się 
do Waszych wymarzonych szkół! 

  
 Zespół redakcyjny kończy w tym roku gimnazjum i pracę w "Trójkomanii". 
Jeśli chcecie, by dalej ukazywała się gazetka szkolna, zachęcamy Was do pisania 
artykułów na tematy związane ze szkołą, ale także z Waszymi zainteresowaniami. 

  
Życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, wspaniałych wakacji  

 

 
Zachęcamy do czytania ,,Trójkomanii’’! Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla 
siebie. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do zespołu redakcyjnego, serdecznie zapraszamy 

          Miłego czytania   
         REDAKCJA 
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„LIPA” 
1 września 2014 roku  z niepewną miną przekroczyliśmy progi tej szkoły. Pełni 

obaw i nadziei rozpoczęliśmy naukę w gimnazjum.  

Minęły miesiące i lata wypełnione (wydawać by się mogło) monotonią szarych dni.  

Ale to tylko pozory. Każdy dzień był inny i niepowtarzalny. Codziennie stawialiśmy czoła 

nowym wyzwaniom, z każdym dniem wiedzieliśmy więcej o świecie, a przede wszystkim 

o sobie. Stopniowo dokonywała się w nas cicha przemiana. Pod okiem naszych 

nauczycieli w murach tej szkoły każdy z nas dojrzewał, aby stać się odpowiedzialnym 

młodym człowiekiem. Naszą drogę ku samodzielności okupiliśmy trudem i znojem. W 

morzu niepowodzeń i porażek jak perełki lśniły sukcesy wielkie i małe. Za każdą oceną, 

których setki rzędów stoją w szkolnych dziennikach, kryje się nasza praca, ślęczenie nad 

książką, stres, obawy i radość, gdy wysiłek przyniósł oczekiwane efekty.  

Pamiątką po naszych dniach w szkole nie są tylko zdjęcia czy dzienniki w 

szkolnych archiwach, ale również drzewo – lipa. Jest to symboliczna pamiątka od klas 3 - 

roczników 2014/2017. Czasem byliśmy niesforni, nauczyciele za nasze wychowanie 

zapłacili cenę stresu, nerwów, poczucia porażki - więc troszkę lipa! Ale było warto. 23 

czerwca wejdziemy w nowy etap doskonale przygotowani. Trud nauczycieli zaowocuje 

naszą mądrością, a symboliczne drzewo będzie wraz z nami kształtować się i rozwijać 

korzenie.  

        Autorka: Wiktoria, kl. 3a 

 



 
 

PROJEKT EDUKACYJNY KLAS SPORTOWYCH 
 
 W dniu 25 maja (czwartek) o godz. 16.30. w sali nr 22 miała miejsce prezentacja projektu 
edukacyjnego klas  sportowych pt.: Gdzie aktywnie spędzać czas? Obiekty rekreacyjno - 
sportowe na Śląsku Cieszyńskim. 
 
Uczniowie klas 1a i 2a: 

 "Pracując na realizacją projektu, staraliśmy się dowiedzieć jakie obiekty rekreacyjno- sportowe 

znajdują się na Śląsku Cieszyńskim. Decydowaliśmy, które obiekty rekreacyjno - sportowe wybrać, a 

także zastanawialiśmy się, w jaki sposób ciekawie je zaprezentować. 

  Nasz projekt miał na celu wzbudzić zainteresowanie miejscami, w których można aktywnie 

spędzać czas. Dzięki pracy nad projektem zdobyliśmy wiadomości na temat tych miejsc, poszerzyliśmy 

wiedzę na temat obiektów rekreacyjno - sportowych w regionie;  

  Realizując projekt, pracowaliśmy w kilkuosobowych grupach. Każda grupa wybrała temat 

swojej pracy, przygotowała się do wykonywania zadań, podpisała kontrakt z wychowawcą klasy. 

  Zadania związane z projektem kształciły umiejętności planowania pracy, samodzielnego 

poszukiwania wiedzy, selekcji zgromadzonych materiałów. Zdobyliśmy też umiejętność publicznego 

prezentowania efektów działań zespołowych. 

 Praca nad projektem była bardzo przyjemna - każdy przecież lubi wycieczki! Wymagała od nas 

systematyczności. Rozwijaliśmy umiejętności pracy w grupie, twórczego rozwiązywania problemów. 

Mamy nadzieję, że Szanownym Gościom spodobały się efekty naszej pracy. 

Czym jest sport? Czym rekreacja?  
Słownik Języka Polskiego podaje takie definicje: 
 
sport «ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak 
najlepszych wyników»  
 
sport kwalifikowany «sport mający na celu osiąganie rekordowych wyników»  
 
sport rekreacyjny, masowy «sport będący jedną z form czynnego wypoczynku»  
 

rekreacja «aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu» 
 
 Dlaczego warto uprawiać sport? Jakie są zalety aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu? 

Dzięki uprawianiu sportu mamy: lepsze samopoczucie, zgrabną sylwetkę, lepszą wytrzymałość, siłę i odporność organizmu, 

młodszy wygląd, dobrą kondycję ogólną i sprawność. 

Jest jeszcze jedna zaleta spędzania czasu poza domem, na powietrzu. Wiąże się to zazwyczaj ze spotkaniem się z grupą 

znajomych lub rodziną. Wspólne wycieczki, spacery, gry itp. wzmacniają więź między ludźmi. Uczymy się tego, jak 

funkcjonować w grupie, jak znosić sukcesy i porażki, a przede wszystkim spędzamy czas w gronie osób, które lubimy i 

cenimy. Żaden komputer czy telewizor nie zastąpi nam obecności drugiego człowieka. 

 Dlatego uprawiajcie sport i bądźcie aktywni zawsze i wszędzie!  

http://sjp.pwn.pl/sjp/sport;2523172.html
http://sjp.pwn.pl/sjp/sport-kwalifikowany;2523173.html
http://sjp.pwn.pl/sjp/sport-rekreacyjny-masowy;2523174.html
http://sjp.pwn.pl/sjp/rekreacja;2573806.html


 
 

Jakie obiekty rekreacyjno - sportowe znajdują się na Śląsku Cieszyńskim? Które obiekty rekreacyjno - sportowe wybrać, by 

przyjemnie i aktywnie spędzić czas? Postanowiliśmy odwiedzić i opisać kilka obiektów, które wydały się nam najbardziej 

interesujące. 

 Park "Pod Wałką", 

 Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków znajdująca się na ulicy Sportowej 1, 

 Stadnina koni w Ochabach, 

 Stecówka  - część wsi Istebna w Beskidzie Śląskim, leżąca na rozległej polanie, opadającej ku 

południowi, ku dolinie Olzy, z grzbietu biegnącego od Karolówki na zachód, w stronę Kubalonki. Na 

Stecówkę organizowane są kuligi. 

 

 Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas prezentacja sprawi, że będziecie chcieli  aktywnie wypoczywać i że 

wszyscy chętnie odwiedzicie przedstawione przez nas miejsca. 

Życzymy dobrej zabawy!" 

 

 
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Istebna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olza_%28rzeka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol%C3%B3wka_%28g%C3%B3ra%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Kubalonka


 
 

MUSICAL "SKARB" 
 W dniu 6 czerwca uczniowie naszej szkoły obejrzeli w Teatrze im. Adama Mickiewicza w 

Cieszynie musical pt.: "Skarb". W przedstawieniu mogliśmy zobaczyć młodych aktorów z Akademii 

"Esprit" z Ustronia.  

 Na stronie akademii możemy znaleźć szczegółowe informacje związane z tym musicalem:  

"Skarb to utrzymany w klimacie lat 20-tych ubiegłego wieku musical o przygodach i perypetiach miłosnych 

dziewcząt i chłopaków. Róża i Jaś – główni bohaterowie – to dwa różne światy. Pozornie dzieli ich wszystko, ale 

– jak się okazuje – jeszcze więcej ich łączy. Czy są sobie przeznaczeni? Czy odnajdą wspólną drogę? Co się 

stanie z ich dziecięcą przyjaźnią? Czy – mimo przeciwności losu i ingerencji ze strony dorosłych – uda im się 

zdobyć tytułowy skarb? Czy będzie to diament? Czy legendarny kwiat paproci? A może wielki majątek? 

Odpowiedź jest  zaskakująca… A może nie? Warto przekonać się, czym jest SKARB! 

Przedstawienie oparte jest na zasadzie kontrastu – dziewczynka i chłopiec, panienka i młodzieniec… dziedziczka 

i podrzutek… hrabiowski pałac i sierociniec… dwa światy, dwa spojrzenia na te same kwestie, dwa pokolenia… I 

– jak to w życiu bywa – dwie różne drogi… Co wybrać? Jak odnaleźć skarb? Gdzie szukać szczęścia? 

Musical skłania do refleksji i napawa optymizmem – daje nadzieję, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych i 

każdy może odnaleźć prawdziwy skarb. 

Spektakl Skarb to piękna muzyka, melodyjne piosenki, ciekawa choreografia – dużo tańca i ruchu. To barwne 

stroje z epoki szpicbródki i niezwykła - zaskakująca scenografia… a wszystko utrzymane w stylu retro. Tego 

jeszcze nie było – swing, gospel, dancingi… szalone lata ’20 minionego wieku urzekają swoim niepowtarzalnym 

klimatem. 

 

_________________ 

http://www.esprit-akademia.pl/oferta/musical-pt-skarb.html 
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BEZPIECZNE WAKACJEi 
NUMERY ALARMOWE 

112 - numer alarmowy (pogotowie, policja, straż pożarna) 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

801 199 990 - Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania 

601 100 300 - Numery ratunkowe w górach 

601 100 100 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

GÓRY PIĘKNE I PRZYJAZNE 

 Górskie wyprawy dobrze jest rozpoczynać rano, przy dobrej pogodzie i widoczności.  
Aura psuje się zwykle wczesnym popołudniem. Wędrując górskim szlakiem  
turystycznym, podziwiamy przyrodę, widoki, panoramę gór, ale przez cały czas  
niezbędna jest dobra orientacja w terenie i wiedza o aktualnym miejscu pobytu.  
 Przed wyruszeniem na wędrówkę w miejscu pobytu należy pozostawić wiadomość  
o trasie wycieczki i przewidywanej godzinie powrotu.  
 Podstawą ekwipunku turysty górskiego jest odpowiednie i wygodne obuwie oraz  
plecak, w którym niezależnie od pory roku i pogody powinny się znajdować: 
1) czapka i rękawiczki, zapasowe skarpety i koszula; 
2) ubranie przeciwdeszczowe, wiatrochronne; 
3) podręczna apteczka, latarka. 
 Planując wędrówkę górską, należy zabrać przynajmniej jeden (na grupę) telefon  
komórkowy lub lokalizator z dobrze naładowaną baterią i wprowadzić do jego  
pamięci numer telefonu alarmowego GOPR. 
 Wszyscy ruszający po górską przygodę powinni zachować w pamięci osiem punktów,  
które w razie przykrej niespodzianki mogą uratować życie: 
1. Wędrówka dłuższą trasą ma zawsze odbywać się w grupie, w której jest  
przynajmniej jedna osoba znająca trasę. 
2. Przed wyruszeniem na wycieczkę zostawiamy w miejscu zamieszkania  
wiadomość o wyborze trasy i przybliżonym czasie powrotu. 
3. Sprzęt narciarski (narty biegowe, śladowe, turystyczne lub do skialpinizmu) może  
być używany stosownie do charakteru terenu i stanu śniegu. 
4. Dobrze przygotowana wyprawa to uzyskanie pewnych informacji o stanie zagrożenia lawinowego i 
pokrywy śnieżnej, sprawdzenie najnowszego komunikatu meteorologicznego i śledzenie warunków 
pogodowych na trasie. Kiedy pogarsza się pogoda, należy koniecznie zawrócić. 
5. Intensywne opady śniegu, nagłe ocieplenie i mgła w górach nie są dobrymi  
warunkami do jakiejkolwiek wycieczki. 
6. Na szlaku trzeba omijać strome stoki i nie wchodzić do niebezpiecznych żlebów, którymi mogą zejść 
lawiny śnieżne. 
7. W przypadku zabłądzenia najważniejszą rzeczą jest dotarcie najkrótszą drogą do doliny, lecz nie 
żlebem, ale grzbietem lub grzędą. 



 
 

8. W razie wypadku wołajmy o pomoc jakimkolwiek sygnałem akustycznym lub świetlnym sześć razy na 
minutę z jednominutową przerwą. Wypadek trzeba zgłosić w najbliższym punkcie ratowników górskich. 
 

PŁYWANIE BEZ NIESPODZIANEK 

 Latem można korzystać ze wszystkich przyjemności związanych z przebywaniem na słońcu i 
kąpielą. Trzeba to jednak robić rozsądnie i bezpiecznie, a więc najpierw starannie przygotować się do 
wyjścia na plażę.  
 Podczas opalania się pierwszy raz w danym sezonie rozsądnie jest skrócić czas przebywania 
na plaży do minimum, należy też poświęcić chwilę na przeczytanie regulaminu, który tam obowiązuje.  
 Nad bezpieczeństwem wszystkich korzystających z kąpieli na plażach strzeżonych czuwa 
ratownik wodny lub zespół ratowników. Przestrzeganie ich poleceń oraz regulaminu wyznaczonego 
kąpieliska to podstawowa zasada korzystania z kąpieli. 
 Miejsca przeznaczone do opalania i kąpieli są zawsze wydzielone i sprawdzone pod względem 
bezpieczeństwa. Kąpielisko jest ograniczone specjalnymi bojami, zróżnicowanymi kolorystycznie 
zależnie od głębokości wody. Zawsze należy jednak brać pod uwagę swoje umiejętności pływackie. 
 

BEZPIECZNIE NA DRODZE 

 Pieszy na drodze jest także uczestnikiem ruchu drogowego, dlatego obowiązują go określone 
reguły zawarte w prawie o ruchu drogowym. Pieszego nie chroni karoseria samochodu, nie ma pasów 
bezpieczeństwa ani poduszki powietrznej.  
 Wieczorem, nocą lub przy złej pogodzie poruszanie się po drodze jest bardzo niebezpieczne ze 
względu na ograniczoną widoczność. Piesi często mylą dwa pojęcia – widzieć i być widocznym. Sądzą, 
że jeżeli widzą nadjeżdżający samochód lub jego światła, to i oni są widziani przez kierującego 
pojazdem. To błąd! Praw fizyki nie da się oszukać. W nocy przy złej pogodzie pieszy ubrany w ciemny 
strój jest widziany przez kierującego samochodem z odległości około 20 metrów, pieszy w jasnym stroju 
− z odległości 50 metrów. Natomiast pieszy mający na ubraniu elementy odblaskowe jest  
dostrzegany z odległości większej niż 150 metrów! Elementy odblaskowe to nie tylko stylowe akcesoria, 
ale także przedmioty, które mogą uratować życie. Dotychczas, ze względu na obowiązek noszenia  
odblasków przez dzieci do 15 roku życia oraz ciekawe formy, kolory i kształty, cieszyły się 
zainteresowaniem głównie wśród dzieci i młodzieży. Od 31 sierpnia 2014 r. wprowadzony został 
obowiązek noszenia odblasków przez wszystkich pieszych, bez względu na wiek. 
 W czasie wypraw rowerowych kierujący rowerem powinien korzystać z drogi dla rowerów lub z 
drogi dla rowerów i pieszych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania miejsca 
pieszym. Jeśli jest to konieczne, rowerzysta może korzystać z pobocza, a jeżeli to niemożliwe – z 
jezdni. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni tylko na zasadach określonych dla ruchu 
pieszych. Rowerzyście nie wolno jechać bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz 
nóg na pedałach lub podnóżkach, a także czepiać się pojazdów. 
 

 

 

 

________________________________ 

1 https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.pdf 



 
 

 
 

    Ucząc się w gimnazjum, przeczytałam wiele ciekawych książek, w 
których występowali różni bohaterowie. 
    Analizując losy bohaterów książkowych, możemy uniknąć wielu 
błędów. 
    Po pierwsze, w książce pt. „Opowieść wigilijna” występuje Scrooge – pracował 
w kantorze. Był sknerą, skąpcem. Scrooge nauczył mnie, że pieniądze nie są 
najważniejsze w życiu, a pomaganie innym powinno być naszym priorytetem. 
    Kolejnym argumentem jest opowieść Małgorzaty Musierowicz „Opium w rosole”. 
Książka opowiada nam o losach małej dziewczynki, która czuje się zaniedbana i 
niekochana przez swoją mamę. Jej matką jest nauczycielka matematyki - Ewa 
Jedwabińska. Jest bardzo srogą, zimną, oschłą, wymagającą bohaterką. Nie 
umiała okazywać swoich uczuć uczniom jak i swojej córce. Ta lektura uczy nas, że 
trzeba być wobec innych kochającym człowiekiem. Miłość jest jak tytułowy 
narkotyk - opium, uzależnia i nie można bez niej żyć. 
    Następnym argumentem jest "Pamiętnik narkomanki" Barbary Rosiek. Jest ona 
autorką  i bohaterką lektury. Pewnego dnia poszła na wagary, na swoje pierwsze 
wagary i po raz pierwszy zażyła narkotyki. Wpadła w nałóg. Dzięki determinacji i 
pomocy innych zwyciężyła uzależnienie. Losy Baśki uczą nas, że nie warto 
zażywać narkotyków. Niszczą one nasz rozwój fizyczny i psychiczny. Nie warto się 
poddawać nawet w najgorszych sytuacjach. Zawsze jest jakieś wyjście. 
    Ostatnim argumentem, jakiego użyję na potwierdzenie tezy, jest bestseller „W 
matni” Daniela Glattauera. Główną bohaterką książki jest 36-letnia Judith. Zbyt 
szybko bezgranicznie zaufała niedawno poznanemu mężczyźnie. Przez swoją 
łatwowierność i naiwność naraziła się na niebezpieczeństwo. Jej były partner 
zaczął ją prześladować do takiego stopnia, że trafiła do szpitala psychiatrycznego. 
Bohaterka tej książki uczy nas, że nie można być łatwowiernym człowiekiem, 
trzeba również uważać na ludzi, których spotykamy na naszej ścieżce życia. 
    Podsumowując, mam nadzieję, że powyższymi argumentami uzasadniłam tezę, 
że analizując losy bohaterów książkowych, możemy uniknąć wielu błędów. 
            
           Autorka: Zosia, kl. 3e 
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i https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.pdf 


