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  Nazywam się Aleksander Trębacz i nie chcę mówić, że jestem zdolny,  

a reszta uczniów w tej szkole to kompletne beztalencia, ale jestem zdolny, a reszta 

uczniów w tej szkole to kompletne beztalencia. Oczywiście żartuję, chciałem tylko 

pokazać czytelnikom, że od jakiegoś czasu piszę książki. Poprzednią wersją pierw-

szej „udanej” książki jest seria „Stalagmit” na ten moment licząca 6 tomów. Ich te-

matem są typowe, ale jednak niezwykłe przygody Mateusza Kongralczyka, noszą-

cego ksywę „Stalagmit”. Na chwilę obecną piszę pierwszy tom jej faktycznie udanej 

(mam nadzieję) wersji –„ Nowe Kroniki Stalagmita. Tajemnica Sfinksa Inaczej”. 

Oto jej fragmenty: 

Miał duże okna i stare zmatowiałe, ale dość ładne drzwi, a ściany były w kolorze, którego nie umiem nazwać. Był on taki trochę 

żółty, ale jednak przesunięty w stronę zielonego, zdającego się stopniowo blaknąć.  

 

Jeżeli to czytacie w formie książki lub e-booka, to wyglądał on mniej więcej tak:  

Wszedłem wraz z Antkiem i Stalaktytem do środka. Nie był zbyt imponujący, za to parapety, szafy i stoły tętniły życiem. Wszę-

dzie były rośliny! Na oknach, na szufladach, na biurkach. Na kanapie zaś bawiły się beztrosko 2 koty. Jeden rudy i mały, praw-

dopodobnie kociak, a drugi łysy.  

 - Ten rudy to Cześć– powiedział Tymon.– A ten łysy na imię ma Torontek. 

[…] 

- Jeśli chodzi o Torontka, to nie wiem, czy się umie wspinać, czy nie, bo jest taki tajemniczy, że pojawia się tylko, żeby coś zjeść 

albo pobawić się z Cześciem i ogólnie częściej go nie ma, niż jest w domu. Nawet nie próbujemy go szukać, bo i tak zawsze 

wraca. Przynajmniej tak twierdzą rodzice, których akurat nie ma w domu. 

[…] 

W końcu Antkowi przyszedł do głowy pewien pomysł. 

- Spróbujmy dowiedzieć się, gdzie znika Torontek! 

- Próbowałem – stwierdził Tymon – i ani razu mi się nie udało. Za każdym razem albo traciłem go z oczu, albo w ogóle nie ru-

szał się z domu. Po chyba 6 próbach się poddałem. 

- Ale teraz masz nas – powiedziałem. – I Maurycego. 

- Zapomnij, Torontek miał już do czynienia z jednym psem i prawie mu łapę odgryzł. A to był Mastiff, więc tak małego Mauryce-

go nawet nie próbuj na niego posyłać. 

A jeżeli słuchacie tego w formie audiobooka, to musicie zadowolić się opisem.  

Ilustracja z tomu 6 „Kontener Kłopotów” 
Zyta-trytyta wyjaśniająca Wybuchowi (jednemu z bandy  
łobuzów), dlaczego wejście do kontenera wystawionego  

na terenie szkoły to zły pomysł. 

Ilustracja z tomu 5  
„Półobrót i Podwinoga” 
Marek czytający w klasie na głos komiczny 
wstęp do swojej książki. 

Tworzę też grafikę,  

ilustracje do moich książek. 

Oto niektóre z nich: 
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Ilustracja z tomu 5 
Dryblas. 

Ilustracja z tomu 6 
Wulgarny list znaleziony  
w Kontenerze Kłopotów. 

A czy wy tworzyliście/tworzycie książki? Jeżeli tak, to jakie? Jestem pewien, że nauczyciele i uczniowie 
chętnie zapoznają się z waszymi kreacjami. 

Aleksander Trębacz, kl. 6B 

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ 

  1         

2           

  3         

  4         

 5          

  6         
 

1 - Stanowią ozdobę w wazonie. Rosną na łące. 

2 - Na zimę odlatują do ciepłych krajów. 

3 - Gąsienica po przemianie, z pięknymi skrzydłami. 

4 - Pożyteczne owady, robią dla nas miód. 

5 - Piękne żółte kwiaty. 

6 - Puszyste kotki na gałęziach. 

Jan Domian, Hanna Żyła, kl. 5B 

MOJA POEZJA 

SPOTKANIE Z WYOBRAŹNIĄ 

Śnił mi się ostatnio bardzo dziwny sen, 
Pozwólcie więc, że wam opowiem przygodę tę… 
Działy się różne, standardowe, dziwne rzeczy, 
lecz nagle poczułem, fuj, stanąłem w lepkiej cieczy. 

Zaczęła się zmieniać i stała się pudełkiem. 
Odszedłem kilka kroków, kierowany swoim lękiem. 
Z pudełka wydobył się pewien ludzki głos, 
wtedy pomyślałem "Wow, czy taki jest mój los?" 

"Zastukaj palcem w ścianę -z klocka dębowego 
wyskoczy kukułka", było to coś dość dziwnego. 
Zastukałem w ścianę i oto co się stało: 
Tego by się żadne stworzenie nie spodziewało. 

Przez ścianę przeszedł niczym duch piękny szary ptak, 
zaczął lecieć w przód, a głos dalej mówi tak: 
"Zaświstaj cienko - a pobiegnie rzeka, mocna nić" 
Im dłużej to słyszałem, tym mniej chciałem tam być. 

Aleksander Trębacz, kl. 6B  

W całym otoczeniu mój świst rozległ się. 
Góry i doliny związały w jedność się. 
Chrząkałem i mrugałem, tworzyłem nowy świat, 
historia będzie się ciągnęła w nim miliony lat... 

Kiedy głos ucichł, a pudełko zniknęło, 
całe to uczucie nagle runęło. 
Wtedy się obudziłem i niezbyt rozumiałem, 
co się stało, lecz wiem, że wyobraźnia to nie jest ciało stałe. 

Wyobraźnia to nie ciecz ani gaz, ani pudełko, 
ona po prostu jest, jest umysłu cegiełką, 
jak pamięć, czy inne tego typu rzeczy, 
do sformułowania bieżącej zwrotki była potrzebna wyobraźnia, która po 
prostu jest  
i nie jest żadną cegiełką i nie ma postaci ciała stałego, gazu lub cieczy. 

Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania: 

1. Co jest dłuższe wiosną: dzień czy noc? 
2.Jake zwierzęta możemy spotkać w lesie wiosną? 
3. Wymień 2 ptaki, które przylatują wiosną do Polski. 
4.Jakie zjawiska atmosferyczne można dostrzec wiosną ? 
5. Czy znasz nazwy wiosennych miesięcy? Wymień je. 
6.Kogo się pali lub topi w pierwszy dzień wiosny ? 
7.W jakie zabawy na świeżym powietrzu możemy pobawić się wiosną?
8.Jakie święta obchodzimy wiosną ? 
9. Jakie kwiaty symbolizują początek wiosny? 
10.Jakie inne kwiaty rosną wiosną? 
11.Kiedy przypada 1 dzień wiosny? 
12.Jakie są typowo wiosenne kolory? 

 

13. Kiedy obchodzimy dzień wagarowicza? 
14.Kiedy kończy się wiosna, a zaczyna kalendarzowe lato? 
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NOWY ŚWIAT  
 
Zamykam oczy  
Nic się nie dzieje jakby  
Moja wyobraźnia znikła  
Wszystko ciemnieje  
Spróbujmy raz jeszcze  

Wspomnienia ruszają  
Przeplatając się powoli w ciemności  
Nabierają barw  
Eksplodują niezwykłą mocą  
Wszystko się zmienia  

I nagle widzę  
Falę wody jako falę myśli  
Życie jako kadry w filmie  
Radość niczym złotą rybkę  
Nowy świat i uśmiech wieczny  

Wszystko nagle możliwe  
Złe czyny jako plamy czarne  
Nowa idea jak ranny ptaszek  
Niezliczone fantazje  
Promieniejące blaskiem  

Rezultaty uruchomione poprzez działania  
Noc obsypana gwiazdami  
Czas zamknięty w pudełku  
Nowy świat  

Niezwykłe dźwięki  
Złączenie dwóch nut  
Ogromna harmonia  
Nowy świat  

Zamykam oczy  
Na chwilę krótką  
I wszystko nabiera barw  
I widać nowy świat  
Jakże pełen fantazji    

 
 
 

 
 

 

 

W kwietniu na języku polskim uczniowie klasy VI B oraz VI D realizowali projekt. 

Ich zadaniem było stworzenie ilustracji, wiersza bądź nagranie filmiku inspirowanego 

wierszem Zbigniewa Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią”. Oto efekty ich pracy. 

Anna Mularska, kl. 6B  

ŚWIAT WYOBRAŹNI 
 

Tupnij w ziemię dwa razy – pojawi się ścieżka.  
Przebiegnie po niej zwierzyna i rozsieje drzewa wokół.  
Opadające liście wytworzą góry. 
Pstryknij palcem – z gór zbiegną się rzeki jak roz-
wijający się dywan. 
Stworzą jeziora z czystą krystalicznie wodą. 

WYOBRAŹNIA TWORZĄCA ŚWIATY  
  

Otwórz drzwi   
a za nimi ujrzysz świat nieskalany przez człowieka   

Tupnij   
a zwierzęta tam żyjące zrobią to samo  

Stuknij w dębowe drzwi   
a popłynie rzeka ciągnąca się przez niezbadane obszary  

Wypij wodę z rzeki   
a wyrosną Ci skrzydła nad którymi będziesz w pełni panował  

Zamknij oczy   
a zobaczysz bramę wielką niczym blok mieszkalny i szeroką niczym trzy czołgi  

Weź głęboki wdech   
a przejdziesz przez ścianę czując zimno metalu   

Zamknij oczy by zobaczyć prawdziwy świat   
a ujrzysz pudełko kryjące się w oślepiającej bieli  

Wejdź do pudełka   
a będziesz stał przed otwartymi drzwiami do swoje-

go pokoju. 

Szymon Opozda, kl. 6B  

MAGICZNA WYOBRAŹNIA  
 
Wyobraźnia jest jak dżungla  
ale zamiast zwierząt są w niej 
pomysły i marzenia 
których czasem nie możemy spełnić  
ale i tak mamy nadzieję że to się stanie 

czasami płata figle  
zwane snami które mogą być bardzo zwariowane 
jak żyrafa na rolkach 

wyobraźnia ma nieskończone możliwości  
w niej może stać się każda rzecz 
nawet taka której nie rozumiesz.                                                                              

Milan Stillger, kl. 6D 

MAGICZNY ŚWIAT 

Puknij w drzewo - wyleci z niego bocian 

wywoła inne ptaki aż powstanie stado,  

które przeleci cały ocean 

zawyj jak wilk-  

a przyjdzie ich cała chmara 

i wyda okrzyk do pełni księżyca 

zagwiżdż głośno- 

z lasu powstanie piękna osada  

z wielkim zamkiem jak smok z legend                                                                                          

teraz połóż się na łóżku- 

a zamiast jodły 

urośnie wielka brzoza 

z korzeni powstanie piękny, świetlisty tunel 

Nikodem Malinowski, Oliwier Wittbrodt kl. 6D 

Poezja 

Wiktor Karolewicz, kl. 6B  

OCZAMI BIEDRONKI nr 1(34)  •  30 kwiecień 2021r. 



 

  

5 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

grosz do grosza 

 

 

DROGI PAMIĘTNIKU,  
 
Dziś na lekcji polskiego nasza polonistka dała nam zadanie dla chętnych: mamy napisać wiersz o wiośnie. Całkiem lubię pisać 

wiersze, więc podjęłam się tego zadania. Atmosfera zrobiła się jeszcze milsza, gdy okazało się, że jest możliwość napisania  

z kimś wspólnego wiersza i  moje koleżanki, Basia i Monika, zamierzają pisać ze mną, a co więcej, mają pomysł spotkać się 

razem ze mną jeszcze dziś i wspólnie wymyślić temat wiersza.  

Gdy jednak usiadłyśmy na dywanie w moim pokoju i zaczęłyśmy rozmyślać, nic nie przychodziło nam do głowy. Jakoś inaczej 

jest pisać wiersz o wiośnie, a w dodatku razem. Rymy, które potrafiłam znaleźć w kilka minut, zniknęły. Przez chwilę rozważa-

łam napisanie wiersza bez rymów, ale uznałam, że to zbyt ambitne i raczej mi nie wyjdzie. Basia w końcu oświadczyła, że 

zgłodniała i zaproponowała, abyśmy coś zjadły. I nawet po poczęstowaniu się aromatycznymi ciastkami owsianymi do naszych 

głów nie zawitały choćby inspirowane smakiem ciastek wiersze. 
 

   - Wiecie co?- oświadczyła Monika.- Chyba musimy rozejrzeć się trochę po świecie. Siedząc w domu, nic nie wymyślimy. Zo-

baczymy trochę wiosny i mówię wam, najdą nas świetne pomysły.  

Tak też zrobiłyśmy. Niebo było zachmurzone, ale temperatura dość wysoka, więc ubrałyśmy jesienne kurtki i ruszyłyśmy do 

parku.  

   - Jak to miło widzieć, że świat się zieleni, nie jest ani biało, ani szaro- odezwała się Basia, wodząc wzrokiem po drzewach. 

Teraz były zupełnie zielone. Chociaż nie… to nie była zwykła zieleń. To była intensywna barwa życia…  

   - Niesamowite- szepnęłam natchniona.  

   - Co?- spytała Monika, odwracając się do mnie.   

   - Wiecie co?- uśmiechnęła się  Basia.- Możemy zacząć od tych słów: „Jak to miło, 

że świat się zieleni…”  

   - Tak!- Monika klasnęła w dłonie.- Mówiłam wam, że krótki spacer podziała.  

   Ruszyłyśmy w stronę placu zabaw. Trawa bujnie zarosła przy wejściu do pla-

cu. Poczułam coś mokrego na kostkach. 

„Chyba padał deszcz”- pomyślałam. Trawa była mokra. Po  chwili zrozumiałam, co 

to jest.  

  - Świeża rosa- wskazałam na trawę.- Marzenie.  

  -  Marzenie?- zdziwiła się Basia. Naraz jednak pokiwała głową. 

  - Niezwykłe… Aż się trawa mieni…  

  - Haha, to się nawet rymuje!- zawołała Monika. Spojrzałyśmy na nią zdziwione. 

  - Jak to miło, że świat się zieleni.. trawa od rosy się mieni…  

  - To był świetny pomysł, by wyjść na dwór, Monika- pochwaliłam ją.- Mamy mnó-

stwo pomysłów.  

Usiadłyśmy na huśtawkach. Niestety wysoka temperatura odeszła w niebyt. Teraz 

zaczął wiać wiatr.  

  - A niech to!-jęknęła Basia.- A tak ciepło było.  

  - No-westchnęłam.- Czekam na te dni upałów…  

  - Jeszcze jest wiosna- zastrzegła Monika, unosząc w górę palec.-Nie lato. Nie 

marudź.  

  - Przecież nie marudzę-uśmiechnęłam się. Wiosna ma swoje cechy. Cudowne. To 

czas budzenia się, regeneracji, zdrowia, witalności…  

  - Wiosna to czas życia- odezwałam się nagle.- Jest po prostu świetna.  

  - Zgodzę się- westchnęła Basia.- Może już wrócimy?  

  - Czemu tak wcześnie?- zaprotestowałam, ale nagle w oddali usłyszałam grzmot. 

  - Ojej- wzruszyłam ramionami.  

  - Typowo wiosenne burze- mruknęła .  

     Do domu wróciłyśmy w deszczu. I choć powinno mnie to denerwować lub smu-

cić - w końcu nie lubię burz no i zniszczyła nam piękny spacer- to czułam się jakoś 

inaczej. Wiem pamiętniku, że to dziwne, ale wyczułam ten początek prawdziwej, 

wiosennej przygody i się bardzo ucieszyłam. Aha, no i dzięki naszym obserwacjom 

na dworze wymyśliłyśmy naprawdę niezły wiersz. A zresztą, napiszę tu go!  

CZAS ŻYCIA 

  

Jak to miło, że świat się zieleni,  

trawa od rosy się mieni. 

Wiosna to czas życia  

- takie są nasze odkrycia.  

  

Nie czekajmy od razu na lato,  

wiosnę też doceniajmy! 

Żywa, piękna, radosna-  

taka jest nasza wiosna. 

  

Obejmuje nas promieniami  

słońca, szczęścia i  życia. 

Nowa droga przed nami  

oraz nowe odkrycia. 

  

I nie zawsze będzie ciepło, 

nie żalmy się za to naturze. 

Bo wiosna zręcznie splata   

zimę z  klimatem lata 

Ach, wiem, że pomieszałyśmy układ rymów! Ale mnie się i tak podoba. Najważniejsze, że treść się zgadza.   
Wiosna to czas życia, prawda?                                    

Anna Mularska, kl. 6B  Rozwiąż rebus 

+ - bor     + - ki    =    

Odpowiedź ……………………….. Marta Mazur, Julian Naruszewicz, kl. 5B  
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„Pudełko zwane wyobraźnią”.  
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   W klasie 4c trwała lekcja przyrody. Pani Justyna kończyła opowiadać o zmianach za-

chodzących w przyrodzie podczas nadchodzącej wiosny. 

- Dobrze, a więc kończymy naszą lekcję – powiedziała nauczycielka. - Ale zanim zadzwoni 

dzwonek, chciałabym, aby ktoś z was przygotował pracę o różnicach pomiędzy wiosną a zimą  

i o zmianach zachodzących podczas nadchodzenia wiosny. 

Rozejrzała się po klasie. Ujrzała chłopca siedzącego w ostatniej ławce, wpatrującego się w okno. 
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Pomyślał jednak, że nudno będzie mu samemu wędro-

wać po podwórku i szukać dobrych materiałów do 

zdjęć, więc postanowił zadzwonić do swoich przyjaciół 

i poprosić o pomoc. 

Umówił się o 15 w parku ze swoją trójką najlepszych 

przyjaciół, czyli z Mileną, Patrycją i Miłoszem. 

Usiedli wszyscy razem na ławce . 

- Dzięki, że przyszliście mi pomóc- powiedział Filip 

ucieszony, że przyjaciele zgodzili się na współpracę. 

Nie ma sprawy – powiedziała Milena.- To od czego 

zaczynamy? Masz jakiś plan? 

- Oczywiście, że mam – powiedział zadowolony Filip  

i opowiedział przyjaciołom o swoim pomyśle. 

- I co sądzicie, jest ok?- rzekł chłopiec, gdy skończył 

opowiadać. 

- Naprawdę super – powiedziała Patrycja . 

- Mnie też się podoba – stwierdził Miłosz. 

- Plan jest bardzo dobry – pochwaliła Milena- To od 

czego zaczynamy ? 

- Musimy na początku zrobić zdjęcia z przejawami 

wiosny- odpowiedział Filip. 

- Świetnie! Podzielmy się może na dwie drużyny – 

zaproponowała Patrycja. 

Dobry pomysł – odrzekł Miłosz.- Kto wziął telefon? 

Potrzebujemy jedną komórkę na drużynę. 

- Ja i Patrycja – powiedział Filip . 

- Ok. To może ja pójdę z Filipem, a Miłosz dołączy do 

Patrycji – zaproponowała Milena. 

Wszyscy przystali na tę propozycje i tak rozeszli się, 

szukając dobrych materiałów do zdjęć. 

Filip i Milena zrobili już kilka zdjęć. Między innymi mieli 

fotografie bazi, kwitnących kwiatów, wyrastających 

liści, a nawet udało im się uchwycić motyla. 

Patrycji i Miłoszowi nie poszło gorzej i zrobili zdjęcia 

kwitnącej rośliny i kilka innych świetnych fotografii. 

Mieli szczęście i udało im się zrobić zdjęcie bociana 

siedzącego w gnieździe. Po 30 minutach mieli 12 na-

prawdę dobrych zdjęć. 

Usiedli na ławce i przeglądali je. Gdy już obejrzeli foto-

grafie, Filip wziął kartkę, długopis i razem zaczęli wy-

myślać opisy. Na koniec weszli na górkę i zrobili bar-

dzo ładne zdjęcie do porównania zimy i wiosny. 

- Dziękuję wam za pomoc – powiedział Filip, gdy się 

żegnali. 

- Nie ma sprawy- powiedział Miłosz.- To do jutra! 

      Gdy Filip wrócił do domu, musiał jeszcze wydruko-

wać zdjęcie podwórka w zimowej aurze i napisać róż-

nice na podstawie dwóch zdjęć. Zajęło mu to niewiele 

czasu. Na koniec wydrukował fotografie i poprzyklejał 

do kartki. Zadowolony spakował całość do plecaka. 

 Na drugi dzień w szkole na lekcji przyrody chłopiec 

zaprezentował projekt. Pani była zachwycona i wsta-

wiła Filipowi 6 do dziennika. 
Kinga Mazur, kl.5B 

 

- Filip! 

- Ja? - chłopiec oderwał wzrok od okna i spojrzał na panią Justynę. 

- Tak, Filipku, przygotuj to wypracowanie na jutro. 

- No dobrze - rzekł chłopiec . 

 Ledwo to powiedział, zadzwonił dzwonek. Wszyscy uczniowie wstali i ucieszeni ruszyli do domu. 

       Filip wszedł do swojego pokoju. Odłożył plecak i usiadł przy biurku, żeby odrobić lekcje. W kilka minut skończył 

zadanie z matematyki i napisał pracę domową z techniki. Czas wziąć się za referat z przyrody -pomyślał i sięgnął po 

kartkę i długopis. Chłopcu wydawało się, że będzie to łatwizna, lecz gdy nachylił się nad kartką, miał pustkę w głowie. 

Kilka minut zastanawiał się, co by tu zrobić, aż w końcu wpadł na pomysł. 

- Zrobię wiele zdjęć z widocznymi, zachodzącymi powoli zmianami w przyrodzie i opiszę je.  Na koniec zrobię zdjęcie 

krajobrazu wiosny, a z Internetu wezmę zdjęcie krajobrazu zimy i napiszę ich różnice- powiedział do siebie chłopiec . 

+ i - cinek    + - blioteka    + Odpowiedź ………………….. 

Rozwiąż rebus 

Marta Mazur, Julian Naruszewicz, kl. 5B  
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Wybierz cukierkowy 
odcień i zadbaj o to, 
by wszystko do sie-

bie pasowało.  

 
 

TEKSTY I OPRACOWANIA: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3;       

OPIEKUNOWIE NUMERU:  Kamilla Derlatka, Bożena Bukowska 

 

 

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
 
Według oficjalnych informacji igrzyska olimpij-
skie odbędą się dopiero między  23 lipca  
a 8 sierpnia. Nie jest to bardzo szokująca infor-
macja ze względu na wcześniejsze przekłada-
nie różnych wydarzeń sportowych w związku  
z trwającą pandemią. Bardzo możliwe  jest to, 
że w Japonii po 57 latach w końcu odbędą się igrzyska olim-
pijskie, w których weźmie udział około 10,5 tysiąca sportow-
ców. Będą oni walczyć o wysokie lokaty w 45 dyscyplinach. 
Od  marca ubiegłego roku sport był praktycznie zamrożony 
przez pandemię. W sytuacji, kiedy dostępne są już szcze-
pionki, wydarzenia sportowe mogą się częściej odbywać, 
ale nie wszystkie. 

LIGA MISTRZÓW 
 
14.04.2021r. Borussia Dortmund rozegrała 
bardzo ważny mecz w Lidze Mistrzów. Choć 
po pierwszej połowie prowadziła 1:0, ostatecz-
nie przegrała u siebie  z Manchesterem City 
1:2 w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym. Tydzień temu 
piłkarze  Pepa Guardioli także wygrali 2:1 i tym samym awan-
sowali do najlepszej czwórki Champions League, gdzie zmie-
rzą się z Paris Saint-Germain, który wygrał mecze z byłym 
mistrzem tych rozgrywek- z Bayernem Monachium. Wczoraj 
także w meczu rewanżowym Chelsea przegrała z portugalskim 
klubem FC Porto 1:0, ale w dwumeczu okazało się, że Chelsea 
przechodzi do półfinału.  

EURO 2020 W 2021 
 
Z powodu pandemii kolejny raz została odwo-
łana jedna z najważniejszych imprez sporto-
wych. Miała w nich brać udział Polska Repre-
zentacja w Piłkę Nożną. Biało-czerwoni mają 
być w grupie ze Słowacją, Hiszpanią i Szwe-
cją.  Moim zdaniem mają szansę na wyjście z grupy, lecz 
nie można zbyt dużo oczekiwać od Polaków po tym, jak się 
zaprezentowali na mistrzostwach świata w 2018 roku  

Oto długi terminarz imprez sportowych w roku 2021: 
 
 1 stycznia, 3 stycznia, 6 stycznia: konkursy Turnieju Czterech 

Skoczni 
 8–21 lutego: tenisowy Australian Open w Melbourne 
 23 lutego: początek MŚ w narciarstwie klasycznym w Oberst-

dorfie 
 21 marca: start Formuły 1 w Melbourne 
 25 marca: Węgry – Polska, pierwszy mecz kwalifikacji MŚ 

2022 w grupie I (ostatni: 15 listopada 2021 z Węgrami u sie-
bie) 

 24 kwietnia: początek żużlowej Grand Prix (ostatnie zawody  
      2 października) 
 14 maja: początek fazy grupowej Ligi Narodów siatkarzy 

(finały: 23–27 czerwca) 
 23 maja – 6 czerwca: tenisowe French Open w Paryżu 
 26 maja: finał piłkarskiej Ligi Europy w Gdańsku 
 29 maja: finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w Stambule 
 11 czerwca – 11 lipca: piłkarskie Euro 2020 (2021) 
 26 czerwca – 18 lipca: kolarski Tour de France 

Szymon Kostrzewski i Nikodem Malinowski, kl. 6D 

 

Na prowadzenie wysuwają się transparentne tkani-
ny, srebro, cekiny, topy noszone zamiast bluzek, nie 

brakuje też cukierkowych kolorów i kwiatów. 

Wracają gorsety, rzeczy z siateczki i śli-
skie, dresowe komplety. Projektanci stają 
na przekór ponurym nastrojom i zaprasza-
ją nas do zabawy i niczym nieograniczone-
go eksperymentowania z modą.  

Najmodniejsze połączenia to: 

 Różowy + żółty 

 Zielony + fioletowy 

 Żółty + zielony 

KOLORY: 

 Biel i beż 

 Czerwień, cytryna,  
zieleń 

 Pastele 

Srebro - MIX 
Wielu projektantów 
przy wyborze pale-

ty barw do swoich 
kolekcji zdecydo-
wało, że najwła-

ściwszym rozwią-
zaniem będzie... 

pokazanie ich 
wszystkich za jed-

nym zamachem. 

Patchwork Hołd pokoleniom szwa-
czek i hafciarek 

Polega na tym, że projektanci 
przetwarzają „resztki” na ele-
menty limitowanych kolekcji, 
niezależnych od pór roku 
i  harmonogramów świata mo-
dy. Patchworkowe projekty 
pojawiły się wszędzie – od Du-
ro Olowu po Christiana Diora. 

Szerokie spodnie, dzwony 
Spodnie z szerokimi nogawkami  
i wysokim stanem, talię warto pod-
kreślić w nich paskiem. 
Kwiaty 
Będziemy nosić przede wszystkim 
na sukienkach, bluzkach, płasz-
czach, a nawet spodniach i dodat-
kach. Projektanci zachęcają, by 
nosić je od stóp do głów i nie bać 
się zestawiać ze sobą rożnych 
kwiatowych wzorów w jednej styli-
zacji. 

Siateczka Przyjmuje wiele postaci. 
Czasami jest ciężką i  zabudowaną 
sukienką (Paco Rabanne), a  innym 
razem luźno tkaną tuniką, którą 
można narzucać na praktycznie 
wszystkie części garderoby, od 
bransoletek po dopasowane golfy. 

Biżuteria z koralikami/ z kloc-
kami lego. Marynarka  
Marynarką oversize z  mocno pod-
kreślonymi ramionami. Projektanci 
stawiają na obszerne fasony 
(najczęściej z  dwoma rzędami guzi-
ków), ale i w ramiona marynarek 
wszywają poduszki. 

Anna Kozłowska, kl. 8B 
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