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Słonko majowe
Ze snu już wstaje,
We mgłach różowe

Wyzłaca gaje
Przez chmur koronkę

Patrzy ciekawie,
Biegnie przez łąkę

Kąpać się w stawie, 
Promyki drżące

Po drzewach wiesza
I budzić śpiące

Kwiatki pośpiesza,
Ukradkiem, z cicha

Pączki rozwija
I w lot z kielicha

Rosę wypija

O, ileż blasku,
Jakże uroczo !

W pobliskim lasku
Ptaszki szczebioczą,
A z tego drzewa,    

Co pod oknami,
Słowiczek śpiewa

Pieśń nad pieśniami;
Piosenka płynie
Dalekim echem,
Chaty w dolinie

Wtórzą jej śmiechem,
Wszystko się budzi,

Do życia wraca,
Ożywia ludzi

Radość i praca.

 

G3 



      Od Redakcji...
Po białych Świętach Wielkanocnych czekają nas ciężkie tygodnie 

pracy!
Przed uczniami klas trzecich – ważne chwile – testy gimnazjalne od 

21 do 23 kwietnia. Uczniowie klas drugich będą mieli okazję sprawdzić 
swoją wiedzę podczas próbnych egzaminów z przedmiotów 
humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i z języków (24, 27, 28 
kwietnia). Pierwszoklasiści będą starać się o jak najlepsze oceny roczne.  

Trzymamy za Was kciuki! 
Potem czekają nas przyjemniejsze rzeczy jak np. majówka :)

Nie martwcie się! Do wakacji zostało 
niewiele...

           DAMY RADĘ!

Gazetka szkolna: „Trójkomania”
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.
Wydawca: grupa literacko – regionalna „Cieszynianka”.
Redakcja: z klasy 2b: Agnieszka, Ania, Cud eńko, Muzykoholiczka; 
               z klasy 1e: Maja.
Opiekun: p. Jolanta Sztwiertnia – Pobiegło.
Grafiki: Internet.



JAK SOBIE RADZIĆ 
ZE STRESEM?

Egzamin gimnazjalny tuż - tuż, a Ty nie wiesz, jak poradzić sobie z narastającym 
z dnia na dzień stresem związanym z tym wydarzeniem? Mamy kilka przydatnych rad, 
które mogą Ci w tym pomóc. Oto jak opanować nerwy i psychicznie przygotować się do 
tego dnia.

- Przed egzaminem przygotuj wszystkie potrzebne Ci przybory. Sprawdź, czy masz 
linijkę, kątomierz, cyrkiel, długopisy i inne potrzebne Ci rzeczy. Upewnij się wcześniej, 
że masz je wszystkie, aby uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z szukaniem 
wszystkiego tuż przed egzaminem. To chociaż jeden powód do stresu mniej, prawda?

- Tak samo przygotuj wcześniej strój, aby rano nie okazało się, że bluzka jest 
wygnieciona, a spódnica/spodnie brudne lub za małe.

- Na dzień przed egzaminem nie siadaj do książek i nie rozwiązuj zadań do późna, 
lepiej zrelaksuj się, rób to, na co masz ochotę.

- Przed tym dniem pójdź wcześniej spać, aby rano obudzić się wypoczętym i pełnym 
energii.

- Nie wmawiaj sobie, że nic nie potrafisz i na pewno napiszesz egzamin beznadziejnie. 
Spróbuj uwierzyć w swoje siły. Przypomnij sobie sytuacje, w których również uważałeś, 
że nic nie potrafisz, a wszystko poszło po Twojej myśli.

- Nie powtarzaj z przyjaciółmi materiału tuż przed wejściem do sali, w której piszecie 
egzamin, to może Cię zestresować. Pomyślisz, że oni są lepiej przygotowani od Ciebie.

- Skoncentruj się na kimś lub czymś innym, co nie będzie Tobą lub Twoimi 
problemami. To pomoże Ci  nie myśleć o egzaminie i Twoim stresie.

- Wyłącz się na stres innych, nie słuchaj ich i nie podejmuj tematu, który może Cię 
dodatkowo zestresować.

- Mamy nadzieję, że nasze rady choć trochę pomogą Ci przed egzaminem. Na pewno 
sobie poradzisz :)

Wykonała: Agnieszka z 2b



JAK SPĘDZIĆ 
MAJÓWKĘ? 

Słowo MAJÓWKA  jak czytamy na 
https://www.facebook.com/jezykojczysty Ojczysty - dodaj 
do ulubionych „oznaczało dawniej wiechę zrobioną z  
młodej jodełki, przybraną wstążkami, którą chłopak 
stawiał przed domem wybranej dziewczyny. Wiechę  
tę stawiano zwykle w maju – w nocy przed pierwszym 
albo przed trzecim maja, albo przed pierwszą  
niedzielą maja, albo też w noc Zielonych Świątek. Z  
czasem nazwa ta zaczęła oznaczać także wycieczkę za miasto, niekoniecznie w maju,  
ale zawsze w ciepłych porach roku - wiosną lub latem, połączoną często z zabawą czy  
tańcami. Współcześnie określenie to zaczyna się specjalizować: coraz częściej mówimy 
„majówka” tylko w odniesieniu do świąt majowych, obchodzonych pierwszego i  
trzeciego maja, a także w odniesieniu do dni wolnych od pracy przypadających tuż  
przed tymi świętami lub tuż po nich. Nie jest to jednak znaczenie notowane w  
słownikach (…) a czas pokaże, czy przyjmie się w języku czy nie.” 

Majówka już jest tuż - tuż... Jeśli ktoś nie ma pomysłu jak ją spędzić, 
przedstawiamy parę propozycji na kreatywne i pozytywne wykorzystanie 
wolnych dni. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie ;)

• DLA LENIUCHÓW  
Ten czas można wykorzystać na porządne wyspanie się oraz 

poleniuchowanie. Nadrobić zaległości w ulubionych serialach też nie 
zaszkodzi. Czasem dla odprężenia od szkoły wystarczy dobra książka lub 
ciekawy film. Miejmy nadzieję, że będą jakieś premiery w TV. A jeśli będzie 
piękna pogoda i rodzice wygonią Was z domu, zawsze można zrobić sobie 
piknik ze znajomymi lub samotnie i poleżeć na kocyku.

• DLA  AKTYWNYCH  
W maju pogoda powinna już dopisywać, więc może wycieczka 

rowerowa lub po prostu spacer? Trzeba wyrwać swoich leniwych 
znajomych z domu i po prostu przyjemnie spędzić czas. Przebywanie na 
świeżym powietrzu na pewno nie zaszkodzi ;)

• DLA „NOŁLAJFÓW”  
Można pograć na komputerze, pooglądać nowe filmiki na YouTube, 

posiedzieć na Facebooku. Tylko czy to jest kreatywne? Zresztą nie 
oszukujmy się, większość z nas tak właśnie spędzi majówkę. Ale przecież 
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ważny jest odpoczynek od szkolnych obowiązków i nasze dobre 
samopoczucie. 

KREATYWNEJ I POZYTYWNEJ MAJÓWKI!



DNI OTWARTE
 Z „CIESZYNIANKĄ”

Grupa literacko – regionalna „Cieszynianka” przygotowała program 
artystyczny na Dni Otwarte Szkoły. Zaangażowanych było także wielu 
uczniów z klasy 2b i 2d. 
Przedstawiliśmy na wesoło legendę o złożeniu Cieszyna.

Nasz występ rozpoczynała i kończyła swoim pięknym śpiewem Agata 
Podhorodyńska.  Podczas przedstawienia można było wziąć udział w 
warsztatach dziennikarskich (zaprojektować stronę tytułową gazetki 
szkolnej) i rękodzieła (wykonać z włóczki symbol naszego miasta - kwiat 
cieszynianki), pokolorować obrazki o tematyce regionalnej i wiosennej

Uczestników nagrodziliśmy cukierkami i wspaniałym ciastem 
upieczonym przez jedną z naszych koleżanek (Aniu, podziękowania dla 
Twojej Mamy!). 

Mamy nadzieję, że naszym gościom się podobało i w przyszłym roku 
zasilą nasze szeregi! Aktorzy spisali się bardzo dobrze. Nie zabrakło trochę 
spontanu i świetnej zabawy ;)





  SZEKSPIROWSKI 
SEN  

W „BANIALUCE”
23 marca klasy 2b i 2d wybrały się do Teatru Lalek „Banialuka” w 

Bielsku Białej na inscenizację komedii Wiliama Szekspira „Sen nocy 
letniej”. 

Sztuka Szekspira powstała pod koniec XVI wieku i jest zaliczana do 
najpopularniejszych dzieł tego autora. Komedia ta przedstawia świat 
wyobraźni i mitologii. Opowiada historie trzech par: Hermii i jej 
narzeczonego Lizandra, Demetriusza i zakochanej w nim Heleny oraz króla 
elfów Oberona i nieposłusznej królowej elfów Tytanii. Ojciec Hermii nie 
zgadza się na jej małżeństwo z Lizandrem. Zrozpaczeni kochankowie 
uciekają do lasu. W ślad za nimi podąża zazdrosny o Hermię Demetriusz i 
zrozpaczona z miłości Helena. W historie mieszają się też leśne duchy oraz 
rzemieślnicy, którzy przygotowują sztukę na ślub króla i królowej Aten. 
Opowieść kończy się dobrze, szczęśliwe pary wracają do Aten po wielu 
niezwykłych przygodach. Sami twierdzą, że to, co im się przytrafiło, 
musiało być „letnim snem”, a nie jawą.

Podobała nam się gra aktorska, zwłaszcza aktorka grająca Hermię 
(Marta Marzęcka), która przyciągała wyglądem oraz charyzmą. Nietypowe 
kostiumy oraz rekwizyty jak np. maska osła, która była bardzo 
realistyczna, również były plusem tego przedstawienia. Świetne dekoracje, 
szczególnie akwarium, w którym był zatopiony las oraz makieta teatru 
elżbietańskiego.

„Banialuka” to teatr lalkowy, więc ich też nie zabrakło, tym razem 
były to mniejsze lalki, czyli pacynki oraz marionetki, które wyglądały jak 
animujący je aktorzy.

Operowanie światłem oraz muzyka były bardzo dopasowane do 
przedstawienia i sprawiały, że czuć było jego klimat.
 Minusem tego spektaklu mogły być skomplikowane wątki, które nie 
wszyscy zrozumieli, jeśli nie poznali wcześniej sztuki Szekspira oraz 
długość - prawie 2 godziny! Chociaż trzeba przyznać, że czas płynął 
bardzo szybko i nawet najbardziej niecierpliwi z nas doczekali końca bez 
większego wysiłku (to zapewne również zasługa wygodnych foteli;))! 
Częsta mgła, która się pojawiała na scenie, szczypała w oczy i drażniła 
nosy, co wielu widzom z pierwszych rzędów przeszkadzało. Rzucały się 
również w uszy różne niedociągnięcia podczas śpiewania po angielsku. 
Niestety, w odbiorze sztuki przeszkadzali również inni widzowie, którzy 



najwidoczniej nie wiedzieli, jak trzeba się zachowywać w teatrze, jedli oraz 
głupio komentowali sztukę.

Przedstawienie polecamy, podobało nam się mimo tych paru 
minusów. I choć podobno jest to „bajka dla dorosłych” można się na niej 
odprężyć.                                                         

Redakcja 
Gazetki



Muzyczne 
podsumowanie marca

#2.03 ~ Donatan Cleo ft Waldemar Kasta ~ „BIT”
#2.03 ~ Magic! ~ „No Whay No”
#3.03 ~ Big Sean ft Drake, Kanye West ~ „Blessings”
#3.03 ~ Kelly Clarkson ~ „Piece By Piece” ~ PŁYTA
#4.03 ~ Honorata Skarbek ~ „Damy Rade”
#5.03 ~ Agata Dziarmagowska ~ „Blisko Mnie”
#6.03 ~ Carly Rae Jepsen ~ „I Really Like You”
#6.03 ~ Madonna ~ „Rebel Heart” ~ PŁYTA
#8.03 ~ Ella Henderson ~ „Mirror Man”
#9.03 ~ Ciara ~ „I Bet”
#10.03 ~ Zedd ft Selena Gomez ~ „I Want You To Know”
#11.03 ~ Miranda Lambert ~ „Little Red Wagon”
#12.03 ~ Grzegorz Hyży ~ „Zagadka”
#13.03 ~ Sam Hunt ~ „Take Your Time”
#15.03 ~ Rae Sremmund ft. Nicki Minaj, Young Thug ~ „Throw Sum 
Mo”
#16.03 ~ Meghan Trainor ~ „Dear Future Huspand” 
#16.03 ~ Olly Murs ~ „Seasons”
#18.03 ~ Shawn Mendes ~ „Stitches”
#20.03 ~ Jennifer Lopez ~ „Feel The Love”
#23.03 ~ Charli XCX ~ „Famous”
#23.03 ~ J.Cole ~ „G.O.M.D”
#23.03 ~ Ed Sheeran & Rudimental ~ „Bloodstream”
#23.03 ~ Hozier ~ „Work Song”
#23.03 ~ Florence + The Machine ~ „St Jude”
#24.03 ~ Maja Hyży ~ „W Chmurach” ~PŁYTA
#28.03 ~ Fifth Harmony ft. Kid Ink ~ „Worth”
                                      

Muzykoholiczka ;)



 KRZYŻÓWKA 
 

  

1. Nazwisko pani logopedy.
2. Imię pani dyrektor.
3. Tego przedmiotu uczy p. Dorota Wolny.
4. Zajęcia artystyczne: plastyczne, teatralne i ...
5. Klasy „B” to klasy ...
6. Imię pani ze sklepiku.
7. Dodatkowy przedmiot, który mają  tylko klasy językowe.
8. Trzecie  klasy piszą w przyszłym tygodniu egzaminy …



 
 



OPOWIADANIE
część 2.

Kiedy Alessa weszła do klubu musiała przymknąć oczy. Migoczące 
światła i głośna muzyka namąciły jej w głowie. Nie bywała w takich 
miejscach za często, zdążyła się od tego odzwyczaić. Pociągnięta za rękę 
przez Chiarę poszła w kierunku wolnego stolika. Usiadła i zaczęła 
rozmawiać ze swoją przyjaciółką. Z blondynką siedzącą na przeciwko niej 
przyjaźniła się od lat. Chiara jako jedna z nielicznych została wpuszczona 
do „samotnej wieży" Alessy. Dziewczyny na początku nie przypadły sobie 
do gustu ze względu na różnice charakteru, bowiem tytułowa Julia 
należała do osób nieśmiałych, niepewnych siebie. Uwielbiała się śmiać, 
żartować, lecz tylko z osobami, które były według niej godne zaufania. 
Przy nieznajomych wolała udawać niemowę, niż powiedzieć coś 
nieodpowiedniego. Nauczyła się, że czasem nie warto się odzywać. Często 
też zdarzało się, że była oceniania ze względu na swój status społeczny - 
każdy w mieście wiedział, czyją córką jest. Nastolatkowie rozsiewali plotki 
o niej, chociaż osobiście nigdy jej nie poznali. Chodziły pogłoski, że jest 
zakochana w sobie i swoich pieniądzach. Nikt nigdy nie mógłby pomylić 
się bardziej. Alessa nie miała szans poznać prawdziwego oblicza bycia 
bogatą. Nie potrafiła tak jak jej kuzyni i kuzynki trwonić majątku rodziców. 
Większość pieniędzy ukrywała w małej szkatułce pod łóżkiem, żyła w 
przekonaniu, że kiedyś te pieniądze na coś się jej przydadzą. 

Leon był jej przeciwieństwem. Odważny, nieco arogancki. Cieszył się 
z opinii, jaką posiadał, nie miał nic przeciwko pogłoskom, jakie o nim 
chodziły. Czasem śmiał się z bzdur, jakie ludzie potrafią wymyślić. 
Zielonooki lubił dobrą zabawę, właśnie dlatego zmierzał na kolejną 
imprezę do 3. strefy.

Od razu postanowił znaleźć swoich znajomych. Po przywitaniu się, 
poszedł się rozejrzeć. Przy jednym z czarnych stolików zauważył ładną 
brunetkę. Falowane włosy okalały jej twarz w kształcie serca. 
Zestresowana przebierała palcami. Kilka minut wcześniej Chiara 
zaoferowała, że przyniesie im coś do picia i nadal nie wróciła z napojami. 
Alessa była wystraszona przebywaniem samotnie w nowym miejscu, 
wśród obcych ludzi. Leon postanowił to wykorzystać. Zaryzykował i 
podszedł do niej. Próbował przekrzyczeć dudniącą muzykę, co mu się nie 
udawało. Nastolatkowie mówili do siebie całkiem o czymś innym. W końcu 
wybuchli śmiechem i poszli na parkiet. Przetańczyli kilka utworów, po 
czym zdecydowali się wyjść na zewnątrz. Zimne powietrze uderzyło w ich 
ciała. Usiedli obok siebie na metalowych schodach z tyłu budynku. 
Towarzyszyło im ciemne niebo i szum liści.
- Jak masz na imię? - pierwszy ciszę przerwał chłopak.



- Alessa. - odpowiedziała szeptem. - A ty?
Oczy Zielonookiego powiększyły się. Kilkakrotnie słyszał to imię. Alessa. 
Alessa. Alessa. Córka rodziny Valenti, ich największych wrogów. Jak mogła 
go nie rozpoznać? On od najmłodszych lat otrzymywał dodatkowe 
informacje na temat przeciwnego rodu, aby szybko ich rozpoznać i 
unicestwić. Teraz, patrząc w te brązowe oczy, nie wiedział co zrobić.

…
Autorka: Ania,2b
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	„Przebudzona”

