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Wydanie specjalne 

 
KIM SĄ NASI IDOLE? 

 

 
 

Justin Bieber to jeden z najsławniejszych piosenkarzy 
na świecie. Zaczął swoją karierę już w 12. roku życia! 
W tak młodym wieku rozpoczął trasy koncertowe w 
różnych krajach. Dzięki temu zdobywał dużą sławę na 
świecie. 
 
Wydał wiele albumów, m.in. One time, My world, 

Believe, Purpose itd. Album Purpose powstał dzięki 
piosence... Purpose.  
 
Już niedługo, a dokładnie 11.11.2016 r. odbędzie się         
w Tauron Arena Kraków koncert Justina Biebera. Gdy 
bilety pojawiły się na stronie internetowej, w kasach 
po 7 minutach zabrakło biletów - wszystkie zostały 
wyprzedane! 
 
Mimo wszystko uważam, że życie takiego piosenka-
rza, jak Justin Bieber, nie jest łatwe. 
 

 
Maria Stępińska 

  
MODA JEST CIEKAWA! 

 
Moda to styl ubierania się skomponowany przez 
projektantów mody, a prezentowany przez modelki 
i modeli. 
 

 
 
W zaprojektowanych ubraniach ważny jest krój 
ubrania oraz materiał, z którego został wykonany. 
Dużą rolę w całej stylizacji odgrywają dodatki, takie 
jak: buty, biżuteria, nakrycie głowy, torebka. 
 

 
 
Projektanci w swoich ubiorach prześcigają się w ko-
lorystyce oraz różnorodności. Ubrania niektórych 
projektantów czasami są szokujące i bardzo drogie. 
 

Paulina Bartela 
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Z  K R A I N Y  C I E K A W O S T E K  
 

ODŻYWIANIE 
 
Zdrowe odżywianie to przyjmowanie produktów 
korzystnych dla zdrowia. Zdrowa dieta polega na 
spożywaniu odpowiedniej ilości składników 
odżywczych i wody. Ważne jest to, aby dostarczyć 
właściwą ilość makroskładników: 

→ tłuszcze; 

→ białka; 

→ węglowodany. 
Należy pamiętać także o  mikroskładnikach - solach 
mineralnych oraz energii niezbędnej do prawidło-
wego funkcjonowania organizmu. Należy ograniczać 
tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, słodycze oraz 
smażone przekąski.  
 

 
 
Śniadanie powinno być bogate w produkty zbożowe, 
nabiał i warzywa, tak aby zapewnić ok. 25% dziennej 
energii.  
 
Obiad powinien składać się z takich produktów, jak: 

→ ziemniaki; 

→ kasza; 

→ ryż; 

→ makaron; 

→ mięso; 

→ ryby; 

→ warzywa; 

→ nabiał. 
Kolacja natomiast powinna być lekkostrawna. 
Wrogiem zdrowia jest podjadanie w ciągu dnia, 
dlatego też należy spożyć dwie lekkie przekąski 
(drugie śniadanie i podwieczorek) dostarczające 10% 
dziennej energii. Zdrowe odżywianie powoduje, że 
człowiek chroni się przed chorobami, takimi jak: 
otyłość, nowotwory, choroby serca. 
 

Karolina Indyka 

  

GRAM NA SKRZYPCACH 
 

Już od lat uczę się w szkole muzycznej. Chciałabym 
zarazić Was moją pasją: 

 
 

Instrumenty smyczkowe są znane od bardzo 
dawnych czasów. Tworzą rodzinę instrumentów 
podobnych w kształcie, lecz różniących się 
wielkością i wysokością brzmienia. Należą do nich: 
skrzypce (60cm), altówka (65cm), wiolonczela 
(122cm) i kontrabas (200cm). 
 
Typowym sposobem gry jest pocieranie strun 
smyczkiem. Smyczek jest to drewniany pręt z przy-
mocowaną doń naciągniętą wiązką końskiego 
włosia. Gra smyczkiem umożliwia wydobywanie 
dźwięków długich i krótkich. Odpowiednio 
poruszając smyczkiem można uzyskać różne rodzaje 
artykulacji, np.: 
 

1. legato - grając kilka dźwięków ruchem 
smyczka w jednym kierunku; 

2. staccato - grając krótkie dźwięki leżącym na 
strunie smyczkiem; 

3. detahe - grając po jednym dźwięku na każdy 
ruch smyczka; 

4. spiccato - grając krótkie dźwięki odrywanym 
od struny "skaczącym" smyczkiem. 

 
Na instrumentach smyczkowych można również 
grać palcami prawej ręki, czyli pizzicato. Aby 
smyczek się nie ślizgał po strunie, pociera się go 
kalafonią, czyli twardą, sztuczną żywicą, podobną 
do bursztynu. 
 
 
 

Emilia Komendarczyk 
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K Ą C I K   T E A T R A L N Y  
 

CZYM JEST TEATR? 
 
Teatr to sztuka widowiskowa, w której aktor lub grupa 
aktorów daje na żywo przedstawienie dla 
publiczności. 

 
Teatrem jest sam spektakl teatralny albo budynek, w 
którym grane jest przedstawienie. Podstawą teatru 
jest aktor, bez którego spektakl nie jest możliwy. 
Aktor gra swoją rolę za pomocą gestów, mimiki, 
choreografii.  
 
Spektakl oparty jest na tekście dramatu lub 
scenariusza. W teatrze oprócz aktora pracują również: 
charakteryzator, dramaturg, garderobiana, inspicjent, 
reżyser, scenograf, sufler, operator świateł, 
rekwizytor. 
 
Najbardziej znane rodzaje widowisk teatralnych to: 

→ przedstawienie dramatyczne; 

→ opera; 

→ operetka; 

→ balet; 

→ pantomima; 

→ teatr plastyczny. 
 
Ciekawostką jest to, że początków historii teatru 
należy szukać już w starożytnej Grecji, gdzie odbywały 
się Wielkie Dionizje. Teatr rozwijał się również w 
starożytnym Rzymie. 
 

 

  
Teatrem, w którym niejednokrotnie gościliśmy to 
Teatr Zagłębia. 

 

 
 

Ostatnio mieliśmy okazję obejrzeć spektakl pt. 
"Wakacje z duchami". To była fantastyczna 
przygoda! 
 

 
 
Te wybuchy... Więcej jednak nie zdradzimy. 
Zachęcamy do odwiedzenia Teatru Zagłębia w Sos-
nowcu! 

 
 

Izabela Gocek 
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G A L E R I A   C I E K A W Y C H   Z D J Ę Ć  
 

 
Autor: Kamil Matoga, kl. IIId 

 

 
Autor: Kamil Matoga, kl. IIId 

 

 
Autor: Kamil Matoga, kl. IIId 

 

 
Autor: Maciej Bańka, kl. IIId 

 

 
Autor: Julia Nowak, kl. IIId 

 
 

 

 
Autor: Maria Stępińska, kl. IIId 

 
 
 
 

Z E S P Ó Ł   R E D A K C Y J N Y  
Redaktor naczelny: Karolina Indyka 
Zastępca redaktora nacz.: Izabela Gocek 
Sekretarz redakcji: Emilia Komendarczyk 

Redaktorzy: Karolina Indyka, Izabela Gocek, Emilia 
Komendarczyk, Maria Stępińska, Paulina Bartela. 
Nauczyciel prowadzący: Michał Spieczyński 

 


