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WAKACJE 
 

"Jedziemy na wakacje"  
Jedziemy na wakacje  
do lasu, nad wodę.  
Prosimy ciebie, słonko  
o piękną pogodę.  
   
Jedziemy na wakacje  
nad morze, na plażę.  
Kolorowe muszelki  
przynieś, falo, w darze.  
   
Jedziemy na wakacje  
w te góry wysokie.  
Nie chowajcie się, szczyty,  
za mgłą, za obłokiem.  
                                 
Jedziemy na wakacje  
Na Mazury? Może!  
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,  
czekaj na nas w borze!  
 
Cz. Janczarski  

G3 



 
 

OD REDAKCJI...  

 
 Do końca roku szkolnego został 
miesiąc. To czas na poprawianie ocen, by na 
świadectwach były same piątki i szóstki :) 
  
 Trzecioklasiści przeżywają  dodatkowy 
stres - przed nimi wybór nowej szkoły  
i oczekiwanie na wyniki rekrutacji. Mamy 
nadzieję, że dostaniecie się do Waszych 
wymarzonych szkół! 
  
 To także czas, by powiedzieć Wam: "Do widzenia". 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. 

          
         Miłego czytania   
         REDAKCJA 
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Beyoncé "Lemonade" 

 
 Płyta wypuszczona z dnia na dzień, bez żadnych zapowiedzi, która staje się hitem i bestsellerem. W 
pierwszym tylko tygodniu sprzedała się w 635 tysiącach egzemplarzy. Dwunastu na wpół osobistym i 
kontrowersyjnym piosenkom towarzyszy film ilustrujący całą płytę. Choć opinie dotyczące krążka są 
podzielone, a piosenki raczej nie staną się radiowymi hitami, Beyoncé zamknęła wszystkim usta. 
 
 Pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest utwór 
Sorry. Płyta nie jest komercyjna i jest mieszanką wielu stylów 
muzycznych, przez co ciężko ją sklasyfikować w jednym gatunku. 
Lemoniada którą serwuje nam Beyoncé jest czasem kwaśna i 
gorzka (Don't Hurt Yourself, Formation), a momentami słodka (All 
Night, Hold Up), niepokojąca (Forward) i ciekawa (Daddy Lesson). 
Wraz z wokalistką na albumie pojawiają się również: Jack White, 
The Weekend, James Blake oraz Kendrick Lamar. 
 
 Pod względem tekstowym Beyoncé nigdy nie była tak 
wulgarna i bezpośrednia. W wielu piosenkach wskazuje wręcz 
palcem winowajcę, a jest nim jej mąż. Ale nie skupia się tylko na 
swoim cierpieniu. Porusza problemy czarnych kobiet, które nadal są źle traktowane między innymi przez 
swoich mężów. Płyta ma feministyczny przekaz podobnie jak video. W Internecie pełno jest teraz dyskusji i 
wymysłów na temat dotychczas idealnego małżeństwa. Oskarżenia o zdradę oraz groźby o odejściu w 
niektórych kawałkach nie mogły pozostać bez odzewu. 
 
 Osobiście płytą jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i oczarowana. Ostatnia płyta Knowles,mimo 
przepięknej w swojej prostocie okładce, treścią nie zachwyciła mnie i sprawiła, że po jednym odsłuchaniu nie 
wróciłam do niej nigdy. A Lemonade słucha się bardzo przyjemnie mimo dużego pomieszania i zmieniania 
głosu przez Beyoncé, ziejącej wręcz nienawiścią. 

 

Moją ulubioną piosenką z płyty jest Hold Up, do którego video zachwyca, a tekst refrenu:„Hold up they don't 
love you like I love you” rozbawia za każdym razem. Kolejną, która przykuła moją uwagę była Daddy Lesson 
kompletnie niepasująca do Beyoncé. Jest mieszanką jazzu i country, ale brzmi świetnie. Freedom jest jedyną 
piosenką, która miałaby szanse w radiu, jest prawdziwym hymnem o wolności, a Beyonce świetnie się 
sprawdza przy hymnach, co wiemy po jej ostatnim duecie z Coldplay. Wspaniałą piosenką jest All Night, w 
której śpiew Knowles zachwyca i odpręża. 
 
 Płytę naprawdę polecam przesłuchać, bo kupować w ciemno chyba nie warto (w Empiku kosztuje 
ponad  60 zł). Warto rozszerzać swoje muzyczne horyzonty, a płyta jest takim idealnym pomieszaniem, że 
każdy znajdzie coś dla siebie. Chociaż płyta bardziej się spodoba sfrustrowanym kobietom, wściekłym na 
facetów, to panom może da do myślenia.                                          M.



 
 

MUZYCZNE NOWOŚCI 
 

*PŁYTY 

 

Meghan Trainor Thank You 13 maja – druga studyjna płyta, którą promuje hit 

NO oraz świeżo wypuszczony teledysk do Me Too, znajduje się na niej 15 
utworów, w tym dwa specjalne napisane dla rodziców Meghan, płyta jest bardzo 
pozytywna, a w dzień premiery była #1 na iTunes. 
 

Ariana Grande Dangerous Woman 20 maja 

-  trzeci album amerykańskiej wokalistki, po 
średnio udanym odbiorze nowej piosenki i teledysku do Focus, pierwszy 
singiel z nadchodzącej płyty został bardzo dobrze odebrany i stał się hitem, 
następnym jest Into You. Ariana do premiery płyty odlicza czas, wypuszczając 
po kolei przedpremierowo piosenki, każda okazuje się lepsza od poprzedniej. 

 

Fifth Harmony 7/27 27 maja – nadchodzący drugi już album zespołu powstałego 

w amerykańskim X-Factorze, album promuje m.in. singiel Work From Home oraz 
piosenka The Life. 
 

Nick Jonas Last Year Was Complicated 

10 czerwca – nadchodzący trzeci solowy album amerykańskiego wokalisty, 
płytę promują single Close w duecie z Tove Lo, Chainsaw i wypuszczona 
przedpremierowo Champagne Problems, w wakacje rusza trasa koncertowa 
promująca to wydawnictwo na którą Nick jedzie z Demi Lovato jako jej 
support. 
 

*SINGLE 
 
# Calvin Harris ft Rihanna – This Is What You Came For 
 
# Alicia Keys – In Common 
 
# Margaret – Cool Me Down (światowa premiera) 
  
 

*TELEDYSKI 
 
#7.05  Justin Timbarlake - Can't Stop The Feeling 
 
#7.05  Jennifer Lopez - Ain't Your Mama 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                       M.



 
 

RECENZJA KSIĄŻKI 
 

Amie Kaufman & Meagan Spooner – W Ramionach Gwiazd 

  
 Pierwsza część trylogii „Strabound”, miała premierę końcem marca. Obraca się w klimatach 
fantasy, science fiction oraz, niestety, romansu. W książce została wykorzystana narracja 
dwuosobowa, co oznacza, że każdy rozdział jest na przemian pisany z perspektywy jednego z 
głównych bohaterów. 
 Poznajemy historię Lilac i Tarvera, osób różniących się wszystkim, które nie powinny nigdy się 
spotkać. Akcja toczy się w przyszłości, trochę odległej, ponieważ istnieją podróże międzyplanetarne i 
hiperprzestrzenne. Znajdujemy się na statku o wdzięcznej nazwie Ikar, największym promie 
kosmicznym w całej galaktyce. Lilac to córka najbogatszego człowieka, który jest w posiadaniu 
wszystkich planet, najlepszych statków i jest nadopiekuńczym tyranem. Tarver to młody żołnierz, który 
dzięki swoim wojennym umiejętnościom został generałem. 
 Przez przypadek, podczas jednego z bankietów zamieniają ze sobą parę słów, po czym Tarver 
zaczyna się interesować panna LaRoux. Ta jednak upokorzyła go, ze względu na swojego ojca i 
bardzo zraniła. Wspaniały statek jednak rozbija się wypadając z hiperprzestrzeni, a Lilac i Tarver 
przez przypadek trafiają sami do jednej kapsuły ratunkowej. Jako jedyni z ponad 5 000 pasażerów 
przeżyli. 
  
 Czytając tę książkę, możemy zobaczyć, jak każdy z bohaterów przeżywa wewnętrzną 
przemianę, jak mierzy się z życiem rozbitka próbującego przeżyć i jak postrzega różne rzeczy oraz 
zjawiska na początku książki i na końcu. Pomaga w tym przede wszystkim narracja dwuosobowa, 
dzięki której możemy się dowiedzieć, jak na każdą sprawę patrzy księżniczka, a jak żołnierz. Wiemy 
wszystko dokładnie i widzimy z każdej perspektywy. 
 Jeśli lubisz fantastykę, podróże kosmiczne i niewytłumaczalne zjawiska, to książka idealna dla 
Ciebie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy osoby zupełnie z dwóch różnych światów mogą coś do siebie 
poczuć, również przeczytaj. Wokół książki był wielki szum, sporo osób ją polecało, bo naprawdę 
warto!                                                                                               
               M.



 
 

SONDA SZKOLNA 
 W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego postanowiliśmy przeprowadzić sondę z 
trzecioklasistami na temat wyboru nowej szkoły i kierunków, które ich interesują. 

 

 Jak widać najwięcej uczniów wybiera się do Liceum im. Mikołaja Kopernika, Liceum im. Antoniego Osuchowskiego 
oraz Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego. 



 
 

 

 Najwidoczniej w tym roku oblężone będą kierunki ścisłe (m.in. matematyczno - fizyczny, biologiczno - chemiczny, 
technik informatyk). Aż o 10% mniej wybiera profile humanistyczne. 16% uczniów wybiera się na profile techniczne (m.in. 
technik mechanik) i profile "inne" (m.in. technik gastronomii, technik organizacji reklamy). Najmniejsza liczba uczniów wybiera 
profile językowe (m.in. klasa językowa i turystyczna). 

            Sondę przeprowadziła i opracowała A.



 
 

PODRÓŻ PRZEZ EPOKI... 
SZTUKA, MODA, MUZYKA 

 

 Zapraszamy Was do zapoznania się z kolejną częścią cyklu 
inspirowanego krótkimi filmikami na You Tubie, które w kilka minut 
pokazują, jak zmieniała się moda, makijaż, kanon piękna. Dziś lata 60. 
 
Moda lat 60. 

 W latach 60. damskie stroje codzienne były raczej proste i skromne. Noszono 

sukienki, krótkie żakiety, pudełkowe płaszcze, geometryczne wzory, damskie garnitury i 

płaszcze przeciwdeszczowe. Na popularności zyskały sukienki z obniżoną talią i mini - hit lat 

60. Niemalże każda kobieta musiała mieć spódniczkę albo sukienkę posiadającą tę długość. 

Dodatkowo modne były paski, kropki oraz wzory geometryczne. Sukienki i spódnice były 

krojone głównie na kształt litery A. Jeśli chodzi o buty, każda kobieta chciała być wówczas 

właścicielką kozaków do kolan oraz butów na niewielkim obcasie z prostokątnymi albo nieco 

bardziej owalnymi czubkami. Modnymi kolorami były pastele - beże, błękity, róż, ale też 

granat, i czerwień. W sezonie jesiennym panie preferowały odcienie brązu, zieleni, szarości. 

Bardzo modne stało się klasyczne połączenie czerni i bieli. Panie mogły przebierać w 

przeróżnych dodatkach, jak strusie pióra, cekiny, głębokie kapelusze, a także długie 

migoczące kolczyki oraz różne wzory i kolory pończoch. 

 Lesley Hornby, znana jako Twiggy Lawson, stała 

się w latach 60 ikoną piękna i stylu. Drobna, chuda 

dziewczyna o regularnych rysach twarzy, krótkich włosach i 

wielkich oczach odniosła sukces jako modelka i aktorka. 

Jej sylwetka była raczej chłopięca, właśnie taki kanon stał 

się wówczas pożądany.  

 Styl II połowy lat 60. możemy określić  mianem 

hippie. Wówczas mieliśmy do czynienia z bardzo dużym 

bogactwem intensywnych kolorów, jak i wzorów. Miało to bezpośrednie odbicie zwłaszcza w 

sukienkach, które zachwycały bardzo odważnymi łączeniami materiałów, często 

naturalnych. Pod koniec lat 60. do łask weszły szerokie spodnie. Zamiłowanie do dzwonów, 



 
 

kwiecistych, często nonszalancko rozpiętych koszul i długich, zwiewnych sukienek, chusty 

noszono na głowie w różny sposób. Kroje były swobodne i wygodne.  

Fryzury i makijaż lat 60.  

 Fryzurami modnymi w latach 60. były koki w 

stylu Brigitte Bardot, spiętrzone włosy ze skośną 

grzywką oraz wysokie kucyki i proste włosy z 

uniesionym tyłem. Charakterystyczne dla fryzur w stylu 

lat 60.są ozdoby do włosów, takie jak kokardki, wstążki, 

opaski i chustki. Pojawiają się uczesania opierające się 

na dużych tapirach i gładkich upięciach. Lata 60. to 

krótkie i zdecydowane cięcia, a więc stylizacje na 

chłopczycę. Oprócz tego ogromny wpływ miał ruch hipisowski, który charakteryzował się 

przede wszystkim włosami rozpuszczonymi, lekko spiętymi albo zaplecionymi. W makijażu 

lat 60. usta zeszły na dalszy plan na rzecz oczu. Zwykle używano białego cienia na całej 

powiece i koloru w załamaniu lub kąciku zewnętrznym. Robiono wyraźną kreskę na całej 

górnej linii rzęs oraz 3/4 dolnej. Załamanie powieki było podkreślane odciętą linią. 

Najważniejsze były mocno wytuszowane może nawet lekko posklejanie rzęsy. Usta były 

malowane w bardzo subtelnych kolorach lub w ogóle.  

 

Żródła: 

http://www.ofeminin.pl/styl-gwiazd/moda-lat-60-s1402580.html 
http://jejswiat.pl/1017,moda-lat-60 
http://styl.fm/newsy/138772.fryzury-w-stylu-lat-60-dziewczece-slodkie-maksymalnie-urocze 
http://jejhttps://www.youtube.com/watch?v=qVgIpAi3H-kswiat.pl/1125,fryzura-lat-60 
https://www.youtube.com/watch?v=qVgIpAi3H-k 

 

         Przygotowała: M. Morgan 
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KOLOROWANKA 


