
 

   smiech szkoły 

 
    Gazetka uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Pszczynie         NR 4/ 2020-2021                                       kwiecień 2021 

 

W najnowszym numerze: 

1. Tradycje Wielkanocne w naszych domach; 

2. Ciekawe miejsca – wyspa z bajki; 

3. Humor szkolny, przepiśnik, quizy, ślónsko godka 

4. Repetytorium 8-klasisty 



 ♥♥♥ 

Skacze zając po lesie 

bo życzenia Tobie niesie. 

Przez pisanki przeskakuje 

ALLELUJA wykrzykuje. 

Po czym znika w długich susach 

cały mokry od dyngusa. 

Na tę Wielkanoc życzyć Wam wypada 

ciepła domowego, miłości bliźniego, 

placka wybornego, spokoju świętego. 

 

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz 

miłości, pogodnego nastroju, oraz dużo zdrowia. 

życzy: Zespół redakcyjny gazetki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTKA Z KALENDARZA 

1 kwietnia – Prima Aprilis, Międzynarodowy Dzień Ptaków 
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci 
5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza,  
7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia 
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów 
10 kwietnia – Dzień Lotnictwa Wojskowego 
11 kwietnia – Dzień Radia 
12 kwietnia – Dzień Czekolady, Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki 
13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych 
15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości 
16 kwietnia – Dzień Sapera i Włókniarza 
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków  
19 kwietnia – Rocznica powstania w Getcie Warszawskim 
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Koni 
24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 
25 kwietnia – Dzień Sekretarki 
26 kwietnia – Dzień Drogowca i Transportowca 
27 kwietnia – Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 
28 kwietnia – Dzień Ziemi, 
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



WIELKANOCNE TRADYCJE W NASZYM DOMU 
 

Naszą tradycją jest malowanie pisanek w Wielki Piątek. W Święta 
Wielkanocne dekorujemy jajka i robimy  sałatkę jarzynową. Potem ja              
z rodzeństwem idziemy w sobotę do kościoła świecić koszyczek.                        
W Niedzielę po śniadaniu szukamy wspólnie prezentów od zajączka                       
w ogrodzie. Składamy sobie też życzenia.  

Jak jest śmigus - dyngus to wszyscy fajnie się bawimy. Kiedyś mnie 
przyjaciółka wrzuciła do rzeki było fajnie. Ten śmigus - dyngus jest 
naprawdę śmieszny i fajny. Ja lubię te Święta Wielkanocne bo można się 
świetnie bawić i spędzić czas Rodziną. 

Jessica z kl. 5aL 
 

Moje Wielkanocne święta spędzam z rodziną. Naszą tradycją jest 
malowanie pisanek w Wielki Czwartek. W Wielki Piątek idę do kościoła na 
drogę krzyżową. W sobotę święcimy koszyczki a w niedzielę jemy je na 
świątecznym śniadaniu. Mama robi wtedy sałatkę jarzynową.                               
W poniedziałek lejemy się wodom. 

Karolina z kl. 5aL 
 

Mam jedną tradycję na Wielkanoc. Jest nią malowanie pisanek.  
Często na Wielkanoc jadę do Babci i dziadka. W Niedzielę gdy wracam do 
domu w kościoła  to szukam pochowanych gdzieś czekoladek. A w  śmigus 
- dyngus to zabieram pistolet z wodom i się dobrze bawię z moim bratem               
i kolegami. Czasem też poleję wodą moich rodziców. 

Alan kl. 5aL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W Święta Wielkanocne pomagam Mamie w gotowaniu. Maluję jajka 

wielkanocne. Zwykle  na Święta idziemy do wujka. Na Wielkanoc 

przychodzi do mnie zajączek i daje mi prezenty. Zostawia je w ogródku.           

W lany poniedziałek jest śmigus – dyngus. Leję się wtedy na podwórku             

z Tatą i Bratem wodą. Rzucamy się też balonami z wodą.  

                                               Tomek P. kl. 6aL 

 

W Święta Wielkanocne przygotowujemy koszyczek. Wkładamy do 
niego: baranka chleb szynkę sól jajka i idziemy je do kościoła poświęcić. 
Siedzimy razem przy stole i jemy świąteczne śniadanie Po śniadaniu 
przychodzi do mnie zająć i chowa na ogródku jajka z czekolady. Musimy je 
wszyscy szukać. 

Łukasz kl. 6aL 
 
 

Na Święta Wielkanocne pomagam mamie robić na śniadanie jajka.                 
Na obiad jemy  biały barszcz. W śmigus - dyngus polewamy się wodą.          
W te Święta przychodzi też do mnie zajączek i zostawia prezenty. 

Kinga kl. 6aL  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Dominika kl. 5aL 

 
Do Świąt Wielkanocnych przygotowujemy się poprzez uczestnictwo  

wTriduum Paschalnym. W Wielką Sobotę święcimy potrawy. W Niedzielę   
Zmartwychwstania Pańskiego dzielimy się święconką. Spożywamy  
Świąteczne potrawy. Odwiedzamy bliską rodzinę. W Poniedziałek  

Wielkanocny lejemy się wodą. 
Adam kl. 8aL 

 

NASZE ŻYCZENIA 
 

Drodzy Nauczyciele, Panie Dyrektorze, Administracjo, Uczniowie, Rodzice, 
Panie Kucharki, Panie Sprzątające w szkole, Pani Intendentko, Panie 

Konserwatorze I Panie Woźny. 
W tak trudnym dla nas czasie w sytuacji gdy Wielkanoc spędzamy w domu 

pełni niepokoju co przyniesie jutro!   
Chcemy życzyć zdrowych, wesołych, pogodnych Świąt. Serdecznych 

spotkań w gronie rodzinnym,   siły do dalszej pracy z uczniami pomimo 
trudnej sytuacji pandemii. Pokoju w sercu i wzajemnej życzliwości.  

Siły, odwagi i miłości. Radosnych Świąt! Mokrego dyngusa.  
Pamiętajcie, że mimo odległości jesteśmy sercem oraz myślami z Wami. 

 
Życzy klasa 2 APP i 3PPA Klasa Pana Wojtka 

 
 
 
 



HUMOR SZKOLNY 
Przychodzi króliczek do sklepu i mówi: 

- Poproszę 1 kg sera. 

Następnego dnia znów prosi o 1 kg sera i tak przez 

kilka dni.  

7 dnia znów prosi o ser, a sprzedawca na to: 

- Po co ci tak dużo sera? 

- Proszę iść ze mną to panu pokaże - mówi królik. 

Przychodzą nad jezioro, królik wrzuca ser do wody,  

a tam bulgota, gotuje się i sera nie ma. 

Co tam jest? - pyta sprzedawca 

Na co królik: 

-Nie wiem, ale strasznie lubi ser! 

 

        

 

W Zoo ojciec mówi do Jasia: 

- Nie zbliżaj się do klatki z 

tygrysem. 

- Tato, przecież nic mu nie zrobię 

 

Wilk napada na Czerwonego Kapturka. 

Zabrał mu koszyczek i szuka w nim 

kiełbasy, po chwili pyta: 

- Dlaczego dzisiaj nie ma w koszyczku 

żadnej wędliny? 

- Babcia od wczoraj jest na diecie.       

  



ŚLÓNSKO GODKA 

ŚLÓNSKO KUCHNIA. ŚLÓNSKI ŁOBIOD. 
 Zbliża się czas świętowania. Znowu zasiądziemy do stołu, by wspólnie z 
Rodziną zjeść Wielkanocne śniadanie, a później uroczysty Ślónski Łobiod. 
Zachęcamy zatem do kulinarnej zabawy. Na zdjęciach poniżej spróbujcie 
odgadnąć nazwy śloskich potraw (krupniok, gumiklyjzy z zołzą, ciapkapusta, 
wodzionka, galaret, karminadle, szałot, szpajza). 

 
 

 

 

 

 



DLA BABÓW (dla Pań i nie tylko) 

Babsko tasza 

 
Babsko tasza to je po polsku torba dla kobiet. Dlo wszystkich babów to 

je najważniejszo rzecz. Do nij  wciepnom: 

Bajtlik - portfel 

Mobilniok - telefon komórkowy 

Bryle - okulary 

Sznuptuch - chusteczka do nosa 

Żdżadło - lusterko 

Pisok - coś do pisania 

Klapsznita - kanapka 

fuzekle - skarpetki 

Lizok albo bombony - lizak albo cukierki 

Paryzol - parasol 

Parfin - perfum 

 

Kaj się to wszystko zmieści????? 



Wiosenna krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://ztorbynauczycielki.pl 

 

https://ztorbynauczycielki.pl/


 

https://www.liveworksheets.com/oe1711698xs 

 

    



INSPIRACJE PLASTYCZNE, CZYLI ZRÓB TO SAM 

 
Poniżej mamy dla Was kilka propozycji na ciekawe prace wielkanocne do 

zrobienia w domu. 

 
Wielkanocne magnesy z drewnianych klamerek 

 
Do ich wykonana potrzebujemy: 

 
- drewniane klamerki, 

- białą farbę, 
- wstążkę, 

- różowe pomponiki poliestrowe 1cm, 
- ruchome oczka, 
- klej na gorąco, 

- magnesiki 1 cm. 
 
 

Białą farbą malujemy klamerki, następnie przyklejamy ruchome oczka, 
pomponik i wstążkę zawiniętą w kokardkę. 

Króliczki gotowe! 
 

  

 



Zajączek ze skarpetki 

Do wykonania pracy potrzebne będą"   

- skarpetka (najlepiej dziecięca, bo jest mała) 

- ryż 

- kolorowy papier do wykonania oczek, noska, wąsików, zębów i ogonka 
/lub gotowe oczka, pomponiki, inne materiały wedle uznania). 

Wykonanie: 

Do skarpetki wsypujemy ryż /tak do 2/3 objętości skarpetki/. Związujemy 
skarpetkę. Górną część skarpetki, która została wolna, przecinamy na pół - 

z tego formujemy uszy /możemy je skleić lub zszyć/.  

Doklejamy oczy, ogon, wąsiki i zajączek gotowy.  

  

 

CIEKAWOSTKA: 

Czy wiecie, że zając dzięki specyficznej budowie nóg zając może 
skoczyć na odległość 2 metrów, a po rozpędzeniu nawet na 

długość 3 metrów. 

 

https://cloud2x.edupage.org/cloud?z%3AHneDue4DXHlhwhogPLMpmg9PTXiJBhSRidgdPrVUXLCjtQs2UKYlkCfAhb%2FBD949


KOLORUJEMY Z GŁOWĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://cloud8x.edupage.org/cloud?z%3A8yx5hqZnAHLAVPKJJ4VLlkmA1kpp3ClgA2i3kVTIjykveLm%2F8ol%2BlkhCcki9jPCh


Wielkanocne eksperymenty! 

Wielkanoc kojarzy nam się z odradzającym się życiem, a więc z jajkami (i to nie 
tylko z tymi pięknie pomalowanymi pisankami) oraz z soczystą zielenią rzeżuchy i 

owsa. Można ten czas wykorzystać na eksperymenty w domu. 

     Ile centymetrów może urosnąć owies przez jeden dzień?  

1. Przygotowujemy pojemniczki z ziemią. 

2. Wysiewamy ziarenka owsa lekko przysypując je ziemią. 

3.Podlewamy i czekamy. 

W sprzyjających warunkach już po 1-2 dniach pojawiają się zielone kiełki. A potem jest 
już co mierzyć. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z podlewaniem, bo zamiast 

przyspieszyć, to opóźnimy wzrost rośliny. 

Warto założyć kartę obserwacji i każdego dnia zapisywać, ile urosły nasze roślinki. 
Później możemy obliczać 

i porównywać, jak 
to wyglądało w kolejnych 

dniach. 

 

 

 

Wielkanocny eksperyment z butelką 

Czy wiecie jak można w bardzo prosty sposób oddzielić żółtko od białka ? 

Pewnie że tak! ;) 

A gdyby zrobić to w nieco inny sposób, wykorzystać prawa fizyki i je po prostu zassać? 

Wystarczy nacisnąć butelkę (czyli wypuścić powietrze), przyłożyć do żółtka 
i rozluźnić uścisk, a żółtko zostanie wciągnięte do środka. Niestety przy tym 

wielkanocnym eksperymencie, ważna jest butelka. Nie może być zbyt sztywna, 
ale też miękka niezbyt się nadaje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



NASZ PRZEPIŚNIK 

Kolorowe kanapki! 

Wspólnie z bliskimi zróbcie kolorowe, zdrowe i smaczne kanapki. 

 Pamiętajcie o wyszorowaniu rączek przed pracą! 

  

Pamiętajcie, aby warzywa i owoce znalazły się w każdym Waszym posiłku. 
Najlepiej jeść je na surowo - dżem owocowy i kompot nie mają już takiej 

mocy. 

 

https://cloud2x.edupage.org/cloud?z%3ABKloAlTRwjQQol3F37jb64O5PHWi4zgW1cocS92ZnFUof%2FCaHeglAsWre%2B0%2BLLJL
https://cloud2x.edupage.org/cloud?z%3ABKloAlTRwjQQol3F37jb64O5PHWi4zgW1cocS92ZnFUof%2FCaHeglAsWre%2B0%2BLLJL


CIEKAWE MIEJSCA NA ZIEMII  

czyli, wyspa z bajki – Madagaskar 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na panującą na świecie pandemię  nie można podróżować ale 

możemy zrobić sobie wirtualną wycieczkę . Czy zastanawialiście się kiedyś 

jak wygląda  naprawdę wyspa znana z bajki Madagaskar ?  

Garść informacji o tym pięknym zakątku…. 

Madagaskar - kraj na krańcach świata, z przepiękną, dziewiczą naturą, która 

zachwyca turystów na każdym kroku. Powiedzenie o tej wyspie u wybrzeży 

wschodniej Afryki, ze jest rajem na Ziemi, to chyba zbyt mało. 

Madagaskar, a właściwie Republika Madagaskaru to państwo wyspiarskie, 

położone w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, dokładnie u południowo-

wschodnich wybrzeży Afryki. Najprawdopodobniej około 88 mln lat temu 

wyspa Madagaskar oddzieliła się od subkontynentu indyjskiego. Dziś jest 

czwarta co do wielkości wyspa na świecie. Pod względem kontynentalnym 

zalicza się ja do Afryki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.travelplanet.pl/wakacje/madagaskar/


Powierzchnia wyspy Madagaskar wynosi ponad 587 tys. km2. Najwyższym 
szczytem zarówno masywu, jak i całego Madagaskaru jest wygasły już wulkan 
Maromokotro. Cała wyspa ma zróżnicowany klimat – od umiarkowanego, przez 
wilgotny równikowy po suchy. Na wyspie można wyróżnić dwie pory - od listopada 
do kwietnia trwa pora deszczowa, a przez cala pozostałą część roku - pora 
sucha. Ludność mieszkająca na Madagaskarze posługuje się dwoma oficjalnymi 
językami: malgaskim i francuskim.  

Będąc w regionach wiejskich na Madagaskarze, należy przestrzegać dawnych 
zwyczajów. Tradycja wskazuje, ze niegrzeczne z naszej strony jest podawanie 
czegokolwiek jedna ręką. Natomiast przechodząc blisko innej osoby, w dobrym 
tonie jest się  lekko pochylić do przodu. W tradycje Madagaskaru wpisane jest 
targowanie się podczas zakupów na bazarze.  

Na pewno warto tam zobaczyć obiekty z listy światowego dziedzictwa 
UNESCO: 

Lasy deszczowe Atsinanana, Ścisły rezerwat przyrody Tsingy de Bemaraha, 
Wzgórze królewskie Ambohimanga 

         

 

              

 

 

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE SZKOLNEGO PROJEKTU 

„Powietrze źródło życia” 

Projekt ten miał za zadanie uzmysłowić wszystkim jakie nagatywne skutki 
niesie ze sobą smog i jak powinniśmy zadbać o czystość powietrza            

w naszym regionie.                                                                             
Wszyscy stanowczo mówimy:                                                                             

STOP ZANIECZYSZCZENIOM, U NAS NIE MA MIEJSCA DLA SMOGU! 

Zajęcia prowadzone metodą projektu “Powietrze źródło życia” odbyły się               
w naszej szkole w dniach 8- 17 marca. Podczas zajęć uczniowie zdobyli 

szeroką wiedzę o znaczeniu powietrza i zagrożeniach zanieczyszczeniami, 
smogiem.  

Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom za zaangażowanie podczas zajęć   
i wykonanie pięknych, wymownych plakatów, prac plastycznych.  

 

 



 
 

 

 
 
Więcej zdjęć przedstawiających efekty naszych działań można zobaczyć na 

szkolnym facebooku i stronie szkoły. 
 

Autorkami projektu były: Beata Kutarba, Aleksandra Wiera 



REPETYTORIUM 8 – klasisty 

czyli powtórka przed egzaminem 

Kochani w dalszym ciągu jesteśmy przed egzaminem, ósmoklasiści już 

wkrótce napiszą prawdziwy Egzamin Ósmoklasisty ale pozostali 

uczniowie również mogą sprawdzić swoją wiedze w proponowanych przez 

nas zadaniach egzaminacyjnych. 

JĘZYK POLSKI 

Zadanie 1. (0–2) Kamienie na szaniec to historia o przyjaźni, odwadze                

i walce grupki przyjaciół z Szarych Szeregów. Jedną ze wspólnych akcji 

sabotażowych, w których brali udział Alek i jego przyjaciele, było pisanie 

na murach litery P z kotwicą. Taki znak został umieszczony na ilustracji 

znajdującej się poniżej.  

 

 1.1. Podaj pseudonim lub imię i nazwisko jednego z przyjaciół Alka. 

Odwołaj się do znajomości całego utworu Kamienie na szaniec. 

…………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

1.2. Napisz, co oznacza litera P z kotwicą widoczna na ilustracji. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 



MATEMATYKA 

Zadanie 1. (0–1) Autobus odjeżdża z każdego przystanku dokładnie co 

12 minut. Z pierwszego przystanku autobus odjechał o godzinie 8:05.  

O której godzinie odjedzie ten autobus z piątego przystanku? Zaznacz 

poprawną odpowiedź. 

 A. 8:41        B. 8:53        C. 9:05           D. 9:17 

Zadanie 2. (0–2) Do sześciu skrzynek zapakowano łącznie 180 kg jabłek, 

po tyle samo kilogramów do każdej skrzynki. Ile kilogramów jabłek jest              

w każdej skrzynce? Zapisz obliczenia i odpowiedź. 

Zadanie 3. (0–1) Po jednej stronie alejki w parku w linii prostej znajduje 

się 10 latarni rozmieszczonych w równych odległościach. Odległość 

między pierwszą a trzecią latarnią jest równa 16 m. 

Uzupełnij zdanie.  

Odległość między pierwszą a ostatnią latarnią jest równa ……m. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Zadanie 1. (0–5)  

Wpisz słowo podane w nawiasie we właściwej formie.  

1. Blue (be) ______________________________ my favourite colour.           

I love it.  

2. He was seven when he (start) ________________________ playing 

the piano.  

3. Mark thinks that books are more (interest) 

____________________________ than films.  

4. Two (boy) ______________________________ help at the zoo every 

Friday.  

5. Jude (make) ________________________________ breakfast at the 

moment. 

Spróbuj rozwiązać zadania a w razie trudności – omów je z 
nauczycielem przedmiotu. 

 

POWODZENIA!!! 


