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OD REDAKCJI... 
  

 Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 
2015/2016. 
Szczególnie serdecznie witamy uczniów klas 
pierwszych! Podoba się Wam w naszej szkole? 
Jeśli macie ochotę wyrazić swoje opinie, piszcie 
 i przynieście swoje prace do Redakcji. 
 Mamy nadzieję, że wszyscy wypoczęli i teraz pracują ze zdwojoną siłą i 
wielką chęcią do nauki. Za nami już wrzesień, przed nami miesiące ciężkiej 
pracy.  
 Już wkrótce będziemy obchodzić Dzień Nauczyciela (14 października). 
 Pierwszaków czeka mnóstwo zabawy podczas Otrzęsin, których tematem 
jest "Świat zmysłów". 

 Przypominamy również o zasadach schludnego ubioru, ponieważ wiele osób się 
do nich nie stosuje. Prosimy o pilną lekturę - regulamin znajdziecie na gazetce ściennej 
na pierwszym piętrze naszej szkoły (obok sali informatycznej) lub tutaj: 
https://drive.google.com/file/d/0B3C7lphuAiTDhpYTlLRV9yQVE/view?pli=1 

 
 Zachęcamy do czytania ,,Trójkomanii’’!  
 Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.  
          

       
    Miłego czytania   
    REDAKCJA 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 
 
Drodzy Nauczyciele! 
 
W dniu Waszego święta, 
o którym każdy uczeń pamięta, 
życzenia dziś składamy: 
żeby zmartwień nie było 
ani bólów głowy z naszego powodu. 
Życzymy uczniów z samymi piątkami, 
chętnych do nauki. 
I uśmiechów na twarzach 
oraz spełnienia marzeń. 

 
 

 

 

Trochę historii... 

 Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego 
ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako 
Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień 
Edukacji Narodowej. 
 Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z 
inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w 
dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775


 
 

PODRÓŻ PRZEZ EPOKI... 
SZTUKA, MODA, MUZYKA 

 

Zapraszamy Was do zapoznania się z nowym cyklem inspirowanym krótkimi 

filmikami na you tube, które w kilka minut pokazują, jak zmieniała się moda, 

makijaż, kanon piękna. Dziś początek naszej podróży - lata 20. 

https://www.youtube.com/watch?v=M4z90wlwYs8 

Sztuka 

 Pod koniec XIX wieku i na początku XX pojawiło się w sztuce wiele nowych trendów określanych 

mianem modernizmu. Miejskie życie i postęp technologiczny zmieniły życie ludzi. Zaczęli liczyć się artyści - 

indywidualiści, portretowanie świata uproszczonymi środkami i formami. Królowały formy proste, oddające nastrój 

chwili, trafiające do emocji. 

 W sztuce użytkowej stawiano na prostotę i funkcjonalność. Przedmioty miały być proste, praktyczne, 
możliwe do wytworzenia w nieznanym wcześniej procesie zwanym masową produkcją.   
 To styl, w którym najlepiej czuje się słynny detektyw Hercules Poirot;) 
 
Technika 

 Zmiany w tym okresie dotyczyły nowych źródeł i sposobów wykorzystania energii i rozwoju komunikacji 

na wielką skalę. Rozwijały się miasta, a co za tym idzie technologie komunikacyjne czego przykładem jest telefon 

(obecnie także komórkowy), radio (obecnie podobną role pełni również telewizja czy Internet), gramofon (obecnie 

odtwarzacz CD), kino (obecnie również telewizja), samochód, samolot itp. 

Mzyka 

 W muzyce lata 20. określa się jako epokę jazzu. Odkrywano nowe  

brzmienia, które odzwierciedlały nową epokę. 

Muzycy i kompozytorzy: 

Louis Armstrong, Mieczysław Fogg, Duke Ellington, Władysław Żeleński, Alessandro 

Moreschi, James P. Johnson, Glenn Miller, Django Reinhardt, Giacomo Puccini, Eddie Cantor, Cole Porter, Jelly 

Roll Morton, Bessie Smith, George Gershwin, Al Jolson. 

"I see skies of blue, and clouds of white. The bright blessed day, the dark 

sacred night. And I think to myself, what a wonderful world!" 

- "WHAT A WONDERFUL WORLD" LOUIS ARMSTRONG 

Taniec 

Taniec stał się powszechną formą rozrywki. Powstające szkoły tańca uczyły nie tylko dorosłych, ale również 

dzieci. Ponieważ  stał się on rozrywką masową jego zasady musiały zostać uproszczone i dostosowane do 

https://www.youtube.com/watch?v=M4z90wlwYs8


 
 

niejednokrotnie zatłoczonego parkietu nocnych lokali i sal tanecznych. Każdy rodzaj tańca miał prosty krok 

podstawowy i pewną liczbę mniej lub bardziej skomplikowanych figur. Ponadto dozwolona była pewna 

improwizacja. Podstawowy krok  był łatwy do opanowania w krótkim czasie i wystarczający, by amator mógł 

sobie poradzić na zatłoczonej sali dansingowej. 

Moda lat 20. 

 Moda to dla większości z nas więcej niż konieczność okrycia ciała. Wpływ na modę w okresie lat XX 

miały głównie dwa czynniki; pierwszy to entuzjazm związany z zakończeniem I wojny światowej, a drugi to 

pojawienie się silnego ruchu emancypacyjnego kobiet.  Moda lat XX zaczęła być demonstracją odwagi i 

odrębności kobiet, a o podkreślaniu talii można było zapomnieć. Walce o prawa kobiet towarzyszyła swoista 

moda na chłopięcą sylwetkę. Moda damska jak i męska przeszły wielką metamorfozę. Nastąpiło wyzwolenie z 

krępujących ruchy, niewygodnych ubrań. Na topie były fasony w kształcie litery H, czyli bardzo proste sukienki z 

nisko osadzonym stanem, oraz sukienki skrojone ze skosu. Panowie zaczęli nosić stroje sportowe, podczas gdy 

na nogach pań zaczęły pojawiać się spodnie, a na stopach płaskie buty jak i szpilki na niskim obcasie. W tym 

okresie królowały sukienki Coco Chanel, które wcale nie zmierzały do podkreślenia kobiecych kształtów, co nie 

oznacza , że kobiety nie wyglądały w nich bardzo ponętnie. Sukienki te były oczywiście w literę H z obniżonym 

stanem, sięgające nieco przed kolano. Wtedy tez zatarła się granica między ubiorem sportowym, codziennym czy 

spacerowym. Znakiem rozpoznawczym tej epoki były również nakrycia głowy; niewielkie kapelusiki z małym 

rondem, czarne i błyszczące opaski we włosach. Panie zrezygnowały z niewygodnych gorsetów na rzecz 

biustonoszy i majtek. Suknie wieczorowe były natomiast dłuższe, co ciekawe w zależności od długości kreacji 

dobierano długie lub krótkie naszyjniki. Na wieczorne wyjścia panie wybierały również sukienki z frędzlami tzw. 

Flappery. Pojawiało się bogactwo tkanin, ornamentów i połysk, które równoważyły prostotę fasonu. Suknie 

zaczęły być zdobione haftami, koralikami, piórami. Królowały również szale z piór, korale oraz buty na niskim 

obcasie. Niezbędnym dodatkiem na bal lat 20. był wachlarz z piór, cygaretka w dłoni, i długie sznury pereł, które 

znakomicie komponowały się z ponadczasową czernią.  

Fryzury i makijaż  lat  20 

 W okresie lat 20.  modne były krótkie fryzury często chowane pod ciasno przylegającym, zasłaniającym 

większość czoła kapeluszem. Krótsze pofalowane przylegające do głowy włosy lub też ciasno upięte. Fryzury 

często dopełniały kapelusiki oraz błyszczące opaski. 

 W latach 20 kobieca karnacja miała mieć jak najbardziej naturalny odcień. Oczy były ciemne, 

przydymione i ciężkie, malowane najczęściej szarością lub ciemną zielenią z przyciemnionym odwrotnie niż 

dzisiaj wewnętrznym kącikiem oka. Ciemną kredką podkreślano linię dolnych jak i górnych rzęs. Brwi były bardzo 

cienkie, malowane prostą kreską lub niekiedy zakończoną do dołu, przez co kobiety wyglądały na wiecznie 

smutne. Róż był aplikowany w formie kółeczka na środek policzków, w odcieniach różu lub bardziej 

pomarańczowym. Usta czyli punkt programu, bardzo charakterystyczne pomalowane ciemną wytworną 

czerwienią. Pomadkę aplikowano na środek ust, co sprawiało, że wyglądały na małe, ale pełne, przywodzą mi 

one na myśl usta porcelanowej lalki. 

 

Przygotowały: Ania, M. Morgan 

 

 



 
 

Jesienne Zapowiedzi 
 Ostatnio sporo artystów zapowiedziało lub ogłosiło 

premiery swoich płyt i singli.  

 Oto parę najpopularniejszych: 

 

PŁYTY: 

Natalia Nykiel LUPUS ELECTRO DELUXE -11 września 

Lana Del Rey HONEYMOON -18 września 

Selena Gomez REVIVAL -9 października  

Demi Lovato CONFIDENT -16 października 

5 Seconds Of Summer SOUNDS GOOD FEELS GOOD  

- 23 października 

The Neighbourhood WIPED OUT - 30 października 

Dawid Podsiadło ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT- listopad 

Ellie Goulding DELIRIUM - 6 listopada 

Ewa Farna INNA - 6 listopada 

Little Mix GET WEIRD - 6 listopada 

One Direction MADe IN THE A.M - 13 listopada 

Justin Bieber PURPOSE (?) - 13 listopada 

 

SINGLE 

Demi Lovato CONFIDENT - 9 października 

Olly Murs KISS ME - 9 października 

Ariana Grande FOCUS ON ME - 30 października 

Sia ALIVE - ( ? ) 

            

           

          Przygotowała 

            M. 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 



 
 

POPOWE PREMIERY 
WAKACJI 

CARLY RAE JEPSEN E-MO-TION - 23.06 

Płytę promuje znane na całym świecie: „I Really Like You” i 
mniej popularne „Run Away with Me”. Ale Carly raczej jest znana z jednego super 

przeboju i płyty „niewypału”. 

E-MO-TION jest taneczne, przyjemne i przemyślane. Utwory są utrzymane w podobnym 
klimacie. Niektóre teksty są naprawdę świetne. Moimi ulubieńcem jest „Your Type”, który 

pod względem tekstu jest chyba najlepszy z całej płyty. 

HONORATA SKARBEK PUZZLE - 31.07 

Single z tego wydawnictwa to „Damy Radę”, „GPS” i „Morze 
Słów”. Honoratę wszyscy kojarzą z „Honey” i banalnych 

tekstów. Pseudonim zniknął, a jakość tekstowa płyty jest nieco 
lepsza. Znajdują się na niej szybsze utwory jak: „Bomba”, 

„Papieros” czy „Wykonałam plan” oraz ballady, które wokalistce 
świetne wychodzą - „Naga”(która została szybciej wydana wraz 
z teledyskiem) oraz najnowszy singiel „Morze Słów”. Płyta na 

pewno dopięta na ostatni guzik, co widać po przepięknej 
książeczce. 

ELLA EYRE FELINE - 28.08 

Na tę płytę „Eyreheads”, bo tak nazywają się fani Elli, czekali 
stanowczo za długo. Data premiery co najmniej 3 razy była 

przesuwana, ale chyba warto było ;). Promują ją hity takie jak 
„Comeback”, „If I Go” oraz „Gravity”. Znajdują się na niej 

wszystkie dotychczasowe single (a jest ich aż 7) oraz tylko trzy 
nowe utwory, bo resztę Ella śpiewała na koncertach. Nie 

zabrakło ballad, w których głos Eyre świetnie się odnajduje 
czyli „Even If”, „Alone Too” oraz na wersji deluxe - „We Don't 

Have....”. 

 Oto moje płyty wakacji, mam nadzieję, że Wam muzyki w wakacje również nie 
brakowało i będzie Wam towarzyszyć zawsze :) 

             M. 



 
 

OPOWIADANIE 

 

 Był to piękny dzień w jednej z dzielnic Nowego Yorku. Około godziny 8.30 wszystkie dzieci 
wychodziły do szkoły, gdy mały Jayden Moore zobaczył na posesji starej panny Robinson duży czarny 
worek. Wyglądało to, jakby w worku było ciało. Chłopiec pobiegł do domu po tatę. Pan Moore dla 
świętego spokoju poszedł zobaczyć, choć uważał, że jego syn ma bujną wyobraźnię. 
 Jak się później okazało w worku było ciało pani Robinson. Emily (mama Jaydena) od razu 
zadzwoniła po policję. Po około piętnastu minutach wszystkie niezbędne służby były na miejscu. Wzdłuż 
ogródka denatki policja rozwinęła specjalną taśmę, aby nikt nie wchodził do środka, nie zacierał 
ewentualnych śladów morderstwa. Kapitan Alexander Walter i jego zastępca Liam Brown poszli 
rozejrzeć się po okolicy i popytać sąsiadów, czy w ostatnich dniach nie widzieli czegoś podejrzanego. 
Na początku ich listy znalazła się emerytowana nauczycielka - pani White. Starsza kobieta około 
osiemdziesiątki. Rozmowa z panią White nie należała do najprostszych zadań. Kobieta ledwo słyszała, 
a ze względu na niską emeryturę nie mogła pozwolić sobie na zakup aparatu słuchowego.  
 
- Czy widziała Pani kogoś podejrzanego kręcącego się koło domu pani Robinson?- zapytał kapitan. 
- Co? Młody człowieku, musisz mówić głośniej!- odparła staruszka. 
 
Tym razem Walter powiedział znacznie głośniej. 
 
- Od razu lepiej! Ostatni tydzień spędziłam u syna w Szkocji. Niestety, nie mogę powiedzieć Panu zbyt 
dużo o niej. Przez swój stan zdrowia nie wychodzę z domu i nie wiem, co dzieje się w okolicy. Moim 
jedynym oknem na świat jest telewizja - ze smutkiem odpowiedziała. 
- Gdyby Pani się czegoś dowiedziała, zostawię swoją wizytówkę, proszę dzwonić o każdej porze. Do 
widzenia – powiedział i razem z Liamem opuścili dom pani White. 
 
 Na swojej liście mieli jeszcze siedem domów. Postanowili, że się rozdzielą. Żaden z sąsiadów 
nic nie widział.  
 Następnego dnia w prosektorium młoda pani doktor - Lisa, przeprowadzała sekcję zwłok pani 
Robinson. Na jej ciele nie było żadnych śladów, poza jednym… dość dziwnym… Na lewym 
przedramieniu miała pieczątkę z klubu nocnego i kilka małych dziurek. Były to ślady po zastrzykach. Nie 
było w tym nic dziwnego. Kobieta miała około siedemdziesiąt- siedemdziesiąt pięć lat, w tym wieku 
nietrudno o różne choroby. Ale dla pewności doktor Cade zleciła badanie krwi. W krwi denatki były 
obecne narkotyki i środki na nadciśnienie. To prawdopodobnie było przyczyną śmierci. Dawka heroiny 
była tak duża, że zabiłaby każdego zdrowego człowieka, a co dopiero starszą kobietę z nadciśnieniem. 
Lisa była bardzo zaskoczona. Po otrzymaniu wyników zadzwoniła do kapitana Waltera. Po kilku 
minutach do prosektorium wszedł Liam.  
- Jak zwykle nas nie zawiodłaś - powiedział Brown. 
- Czyli to już koniec tej sprawy?- zapytała Lisa. 
- Nie. Musimy jeszcze złapać tego, kto jej to podał i zostawił ją przed domem - odpowiedział Liam. 
- To macie jeszcze trochę roboty - powiedziała pani doktor. 
  
Liam pożegnał się z Lisą i poszedł do swojego gabinetu, w którym czekał już Alexander.  
 
- Czeka nas dzisiaj wizyta w klubie nocnym - powiedział Brown, gdy otworzył drzwi do gabinetu. 
Mina kapitana wskazywała na niezadowolenie.  
 
- Idź do domu. Czeka nas długa noc -kapitan wydał polecenie i wyszedł z gabinetu. 



 
 

  
 Brown w drodze do domu zastanawiał się, komu mogło zależeć na usunięciu pani Robinson. Po 
dziesięciu minutach był już w łóżku. Około godziny 22.30 byli już pod klubem. Barmanka powiedziała, 
że pani Robinson była tu wczoraj z młodym mężczyzną. Po chwili ten mężczyzna pojawił się przy barze. 
Panowie poprosili go o rozmowę, a on zaczął uciekać. Złapali go dwie ulice dalej i wzięli  na 
przesłuchanie. Na komisariacie mężczyzna opowiedział wszystko. 
 
- Co robiłeś wczoraj w klubie z panią Robinson?- zapytał kapitan. 
- Nic - odpowiedział. 
- Zostanie Ci postawiony zarzut zabójstwa, za to grozi Ci od 25lat do dożywocia. Jak zaczniesz gadać 
to może prokurator weźmie to pod uwagę - powiedział zdenerwowany Brown. 
- No dobrze. Powiem wszystko. Poznałem ją wczoraj w klubie, byłem bardzo zdziwiony. Kiedy do niej 
podszedłem wsadziła mi do ręki strzykawkę i spytała, czy jej pomogę. Na początku nie chciałem, ale 
ona powiedziała, że nigdy tego nie robiła i bardzo chciałaby spróbować. W końcu się zgodziłem. Po 
kilku godzinach poprosiła, żebym ją odwiózł, bo źle się czuła. Kiedy zapakowałem ją do auta, to podała 
mi adres i pojechaliśmy. Gdy już dojeżdżaliśmy pod jej dom, ona zasnęła...- przerwał. 
- I co było dalej? - zapytał Brown. 
- On nie spała... Była lodowata.. ONA NIE ŻYŁA! Nie wiedziałem, co mam zrobić - po jego policzku 
spłynęła jedna łza - ja nie chciałem jej zabić… 
- I postanowiłeś zostawić ją pod domem w czarnym worku? 
-Tak. Myślałem, że nikt nie sprawdzi, co jest w środku… - ciągnął dalej. 
  
 Brown i Walter przerwali przesłuchanie. Już wszystko jasne. Dostanie wyrok za nieumyślne 
spowodowanie śmierci. 
 Kilka dni później do Nowego Yorku przyjechała córka pani Robinson, zawiadomili ją sąsiedzi. 
Kobieta nie mogła uwierzyć, że jej mama brała narkotyki i że chodziła do takich klubów. Victoria 
Robinson postanowiła zatrudnić prywatnego detektywa, by rozwiązał tę sprawę. Następnego dnia udała 
się do biura najlepszego detektywa w mieście. Detektyw Olivier Green zapoznał się z aktami 
policyjnymi. Powiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, ale trzeba się liczyć z tym, że to może 
trochę potrwać. Po dwóch tygodniach Victoria odebrała telefon. 
 
- Już wszystko wiem. Proszę przyjść do mnie dzisiaj o 12tej. 
 
Jak detektyw powiedział, tak też zrobiła.  
 
- Niech Pan mówi. Ktoś moją mamę tam zaciągnął? 
- To jest trochę bardziej skomplikowane niż nam się wydawało. Pani mama należała do znanej paczki 
dilerów w naszym mieście. A właściwie to ona była szefem tej bandy.  
- Co? Moja mama dilerem? Pan żartuje? - zapytała oburzona Victoria Robinson. 
- Przykro mi, ale to prawda - odpowiedział detektyw. 
- Czyli jej śmierć nie była przypadkowa?- zapytała pani Robinson. 
- To akurat było dokładnie tak, jak na policji zeznał Thompson -odpowiedział detektyw -A i jeszcze 
jedno.. Pani mama miała problemy z mafią.. Była im winna ponad 100 tysięcy funtów. 
- Jeszcze tego brakowało…- odpowiedziała załamana Victoria Robinson - Dostanie Pan przelew do 
końca tygodnia. Do widzenia. 
 
  Następnego dnia załamana córka pani Robinson udała się na policję, by powiedzieć im, co 
ustalił detektyw. Tydzień później wróciła do swojego domu.  
            
           Sara, kl. 3b 



 
 

KOLOROWANKA 

 


