
Gazetka Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu 

   19 - 20. 05. 2018r. W Zielonce 
odbył się Finał Mistrzostw Polski w 
Unihokeju, na który zakwalifikowały 
się nasze młodziczki. Dziewczyny 
pojechały tam w  wieczorem, a wiec 
były wyspane na sobotnie zmaga-
nia. W  składzie drużyny były: Kapi-
tan Wiktoria Chamot, bramkarze: 
Weronika Sadowska oraz Julia 
Próchniewska, Julia Klepczyńska, 
Wiktoria Bukowska, Zuzanna Sien-
kiewicz, Marysia Graczyk, Marta 
Czajka, Tosia Łęcka, Klaudia Ja-
skulska, Martyna Wiśniewska, Wik-
toria Markowska oraz trenerzy Pan 
Marcin Zmiarowski oraz Pan Adam 
Pyjor. Dziewczyny były bardzo do-
brze przygotowane na tę imprezę. 
Pierwszy dzień zawodów poszedł 

gładko, bo młodziczki wygrały 
wszystkie mecze. Niedziela za to 
okazała wyzwaniem, dziewczyny 
rozegrały trudniejsze mecze niż w 
sobotę. Początkowo  szło im 
świetnie. Finałowe spotkanie  
zakończyło się porażką naszego 
zespołu, pomimo przygotowania 
technicznego zabrakło  zdrowia za-
wodniczkom. Młodziczki nie miały sił 
w trzeciej tercji, co zadecydowało o 
przegranej w tym meczu. Mimo po-
rażki udało się okiełznać emocje i 
jedynie kibice byli zrozpaczeni.  
Rozczarowała nas decyzja sędziego, 
o golu dla drużyny przeciwnej,  jak 
się okazało później na nagraniach z 
meczu, bramka decydująca o wygra-

nej Aligatora nie  powinna się liczyć z 
powodu wejścia w pole karne pod-
czas strzału.  
   Po serii zwycięstw i porażce w fina-

le zawodniczki Noletu ostatecznie 
zajęły II miejsce, zdobywając za-
szczytne miejsce wicemistrza 
Polski Młodziczek w Unihokeju. 

Rewanż w wielkim 
stylu 

   Na kolejne zwycięstwa długo 
nie musieliśmy czekać.                       
Kolejne majowe zawody odbyły 
się w Elblągu 26 - 27. Pan Mar-
cin Zmiarowski zabrał ze sobą 
trzy drużyny, aby powalczyły o 
Szkolne Mistrzostwo Polski. 
Najstarszą kategorią z Żabiego 

Rogu, jaka brała udział w zawo-
dach były Juniorki młodsze, wy-
chodząc z grupy z 1 miejsca,  
dziewczyny zakończyły zawody 
poza podium.  

   Młodzicy zajęli  najmniej satys-
fakcjonujące trenera miejsce, 
uplasowali się na 6 pozycji.  

   Młodziczki za to pokazały 
prawdziwą klasę. Tym razem już 
nikt nie miał wątpliwości „kto tu 
rządzi”. W finale zrewanżowały 

się Aligatorowi , wygrały 2:1 poka-
zując, że wcześniejsza przegrana 
była tylko niepotrzebną porażką.  

   XXV Międzynarodowy Festi-
wal Unihokeja o Puchar Bał-
tyku pod Patronatem Prezy-
denta Miasta Elbląga zakoń-
czyły na I miejscu. Jesteśmy 
pewni, że to dopiero początek i 
w przyszłym sezonie dziewczy-
ny nie spoczną na lurach. 
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   W ciągu tygodnia Nolet stanął dwa  razy na 

podium. Wychowanki pana Zmiarowskiego 

po raz kolejny  pokazują klasę! 

Gazetka powstała w ramach projektu „Kreatywność na TAK” 



        

Uczennice klasy 2b gimnazjum w składzie Wioletta Melczak, Nikola 
Raszczyk, Katarzyna Dresner wzięły udział w konkursie o zdrowym 
stylu życia, który odbył się 21.04.2018r. w Zespole Szkół Zawodowych 
w Morągu. Dziewczyny startowały w kategorii szkoły gimnazjalne i gru-

powo zajęły pierwsze miejsce.  

Wioletta Melczak indywidualnie pokazała się z dobrej strony, zajmu-
jąc 3 miejsce. Do konkursu uczennice przygotowała  Pani Monika 
Próchniewska i Pani Krystyna Stapurewicz.  

kurs Języka Polskiego dla 
uczniów gimnazjum. Naszą 
szkołę reprezentowały dziew-
częta z klas III. Julia Malinow-
ska, Amelia Wiśnik i Angelika 
Gajcy. W bardzo miłej atmosfe-
rze zmagały się z bardzo trud-
nymi testami. Mimo tego, że nie 
udało się zatrzymać I miejsca z 
zeszłego ro-
ku jesteśmy 
bardzo dumni 
z Angeliki, 
która zajęła 3 
miejsce. Wa-
tro dodać, że 
poziom tego-
rocznego 
konkursu był 
bardzo wy-
równany. „O 
zdobyciu czo-
łowych lokat 
decydowały 
dosłownie 

   Jednym z pierwszych kon-
kursów przedmiotowych od-
bywających się w gminie 
Morąg był konkurs matema-
tyczny w Łącznie, w którym 
brali udział uczniowie klas IV
-VI (Kamil Plakwicz, Klaudia 
Gurgielewicz, Marta Czajka). 
Brało w nim udział dwudzie-
stu siedmiu uczniów z całej 
gminy. Pierwsze trzy miejca 
zajęła Szkoła Podstawowa 
nr  3 w Morągu, a wyróżnie-
nia dostali uczniowie z Łącz-
na i Szkoły Podstawowej nr 
4 w Morągu. Nasi matematy-
cy godnie reprezentowali 
naszą szkołę i napisali na 
miarę swoich możliwości. 
„Wstydu nie było.” – mówi 
Pani Ania Ruczyńska , nau-
czycielka matematyki.   
    15 maja w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Morągu, jak co 
roku odbył się Gminny Kon-

pojedyncze punkty”—mówi p. 
Katrzyna Steffen-Białek, która 
przygotowywała uczennice do 
konkursu. 
  Nasza szkoła była w tym 
roku gospodarzem konkursu 
matematycznego dla gimna-
zjum oraz języka angielskiego 
dla szkół podstawowych. 

XL REJONOWA OLIMPIADA 

PROMOCJI ZDROWEGO STYLU 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

SEZON 
KONKURSÓW 

CZAS 
ZACZĄĆ! 

    W Morąskim Domu Kul-

tury odbył się konkurs recy-

tatorski, w którym repre-

zentowali nas Nikola Rasz-

czyk, Marta Hochherz, An-

tonina Łęcka i Kacper Jur-

sza. Konkurencja była du-

ża. Mimo tego, że nasi ucz-

niowie zaprezentowali się 

świetnie, nie zajęli żadnego 

miejsca. Życzymy sukce-

sów w przyszłym roku.  
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Konkurs recytatorski 



 

Górska przygoda młodszych 

kolegów 

   31 maja klasy 4-6 wyruszyły na siedmiodniową 
wycieczkę pociągiem do Zakopanego. Pani Ela 
Galanek i Ania Ruczyńska jak co roku przygoto-
wały wyczerpującą wycieczkę. Trzeba było wy-
kazać się nie lada kondycją, aby przebyć 
wszystkie górskie szlaki, które zostały zaplanowane. Uczniowie  zdobyli m.in.. Sarnią Skałę, Gęsią Szyję, 
najodważniejsi  wspinali  się po drabinie do Jaskini Smocza Jama na wysokość 37m.   

   Uczniowie, mimo chwil zwątpienia, oceniają wycieczkę pozytywnie. Większość twierdzi, że takiej przygody 
nie przeżyła nigdy w życiu. Bez wahania stwierdzają, że w przyszłym roku, jeśli podobny wyjazd będzie or-
ganizowany, pojadą także. Nie zraził ich zatem ciężki fizyczny wysiłek –twardziele. Jesteśmy pełni podziwy 
dla naszych nauczycielek za zorganizowanie tak ciekawej wycieczki, wiemy, że samo-
dzielna organizacja takich wyjazdów jest bardzo skomplikowana, ale za to koszt takiej 
wycieczki jest naprawdę niewielki. Ale czego się nie robi dla uczniów, szczególnie jeśli 
się jest nauczycielem z taką pasją jak pani Ania i Ela. 

razy a młodsze klasy 3 (Gdańsk, 
Gdynia, Toruń, Olsztyn).  
   Nie sprawiło to jednak, że wy-
cieczki płatne przestały być popu-
larne. Wręcz przeciwnie zachęceni 
wyjazdami, płacimy za kolejne wy-
pady. Uczniowie naszej szkoły byli 
w Zakopanym, Gdańsku, Warsza-
wie, Lidzbarku Warmińskim. Nie  
sposób wyrazić podziw dla tych 
nauczycieli, którzy poświęcają swój 
czas, energię i  własne pieniądze, 
aby nam zorganizować ciekawy 

   Nie sposób wymienić  wyjazdów w 
tym roku szkolnym. Uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w imponującej 
ilości wycieczek. Duży wpływ na to 
miały dwa  duże projekty edukacyjne 
„Kreatywność na TAK” oraz „Wielcy 
Mali Odkrywcy”. Zaletą tych wycie-
czek był nie tylko walor edukacyjny 
ale także to, że były one całkowicie 
bezpłatne. Gimnazjaliści wyjeżdżali 5 

wyjazd. Lubi-
my wycieczki 
i mamy na-
dzieję, że 
takich pasjo-
natów podró-
ży nigdy w 
naszej szkole 
nie zabraknie. 
Czekamy z 
niecierpliwością na propozycję wyjaz-
du zagranicznego. Dlaczego nie?  

Wycieczki to nasza 
specjalność 

Wycieczki, wycieczki, 
wycieczki... 

Gdańsk jakiego 
nie znaliśmy 

   Oczywiście uczniowie pojechali 
PKP, co dla wielu jest dodatkową 
atrakcją. Pierwszy dzień to prze-

de wszystkim relaks. Po spokoj-
nym rejsie wodolotem na We-
sterplatte uczniowie udali się do 
Escape Room Enigmat. Ucznio-
wie w 4 grupach weszli na go-
dzinę do 4 pokoi: Cela śmierci, 
Skarb Gdańskich Korsarzy, 
Zombie Apokalipsa, Alicja w 
Krainie Zostali zamknięci w spe-
cjalnie przygotowanym pokoju, 
ich  zadaniem było wydostanie 
się z pokoju w ciągu 60 minut, 
bez użycia siły. W pokojach roz-
mieszczono wiele rekwizytów i 
wskazówek. 
Każda z nich mogła stanowić 
element   okazać się istotna. 
Zabawa okazała się przednia.  

   Wieczór spę-
dzili na Sopoc-
kim Monciaku, 
a do schroniska 
wrócili w póź-
nych godzinach 
wieczornych.  

Drugi dzień to 
przede wszyst-
kim edukacja. Największe wraże-
nie zrobiła na wszystkich wizyta 
w Muzeum II Wojny Światowej. 
Uczniowie przeszli także pod 
bramę Stoczki Gdańskiej oraz 
pod Pomnik Poległych Stocz-
niowców. Klasy III zainteresowa-
ne tą tematyką po powrocie obej-
rzeli film Wajdy „ Wałęsa czło-
wiek z nadziei”. 

   Mimo tego, że byliśmy w Gdań-
sku wiele razy, to wycieczka oka-
zała się strzałem w 10! 

   Kiedy p. Kasia i p. Jurek ogłosili, 
że w ty roku postanawiają zabrać 
uczniów gimnazjum na dwudniową 
wycieczkę do Gdańska, wielu krę-
ciło nosem, że przecież w Gdań-
sku byli wiele razy. Nie pożałował 
jednak ten, kto zdecydował się 
wziąć w niej udział.  

Wycieczki 

szkolne to 

najwspanialsza 

forma 

edukacji,  

w naszej 

szkole są one 

naprawdę 

wyjątkowe,  

a ich ilość w 

tym roku jest 

imponująca. 
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Tym razem zapytaliśmy naszych kolegów o ich nawyki żywieniowe . Czy szereg lekcji o tema-
tyce prozdrowotnej, w których uczestniczymy każdego roku przynosi pożądane efekty. Czy 
wcielamy w życie to, czego dowiadujemy się na lekcji biologii, przyrody, techniki itd. Przecież 
wydawałoby się, że o zdrowiu wiemy już wszystko. Jednak od teorii do praktyki, jak pokazują 
wyniki ankiety, długa droga.  

Czy chciałaby być pani uczenni-

cą w swojej klasie?  

Nie chciałabym być uczennicą w 

swojej klasie, chyba bym tam nie 

pasowała. Dzisiejsza młodzież ma 

zupełnie inne wartości, zaintereso-

wania i priorytety życiowe.  

 

 Jaki jest pani ulubiony gatunek 

literacki? 

Moim ulubionym gatunkiem literackim 

jest powieść pozytywistyczna . Twór-

cy doby pozytywizmu są mi literacko 

najbliżsi.  

Co przyczyniło się do tego, że zo-

stała pani nauczycielką języka pol-

skiego? 

Przede wszystkim pasja literacka, ale 

również bardzo imponowała mi star-

sza koleżanka, która wówczas studio-

wała Filologię Polską.  

Jaką była pani kiedyś uczennicą?  

Byłam dobrą i pilną uczennicą, zaw-

sze poukładaną – więcej nie zdradzę.  

Gdyby była taka możliwość, zmie-

niłaby pani zawód?  

Nie chciałabym zmieniać zawodu, 

bardzo lubię swoją pracę, literatura 

jest moją pasją, jednak nigdy nie wia-

domo do czego życie nas zmusi, mo-

że się zdarzyć, że zmiana zawodu 

będzie konieczna. Choć bym tego nie 

chciała.  

Woli pani pracować z młodzieżą 

gimnazjalną czy licealną?  

Trudno określić z jaką młodzieżą jest 

mi lepiej pracować, ponieważ mło-

dzież gimnazjalna bywa zaangażowa-

na w zajęciu, jednak zachowanie po-

zostawia bardzo wiele do życzenia. 

Uczniowie szkoły średniej, natomiast 

swoim zachowaniem mogliby być 

przykładem dla uczniów gimnazjum, 

gdyż są spokojni na lekcji, choć z 

nauką bywa różnie.  

Czy ma pani jakieś zainteresowa-

nia?  

Moje zainteresowania to oczywiście, 

jak wcześniej wspominałam literatura, 

jednak drugą ogromną pasją jest 

przyroda. Może was zaskoczę ale 

bardzo lubię prace w ogrodzie.  

Nasza sonda — pomiędzy posiłkami 

WYWIAD 

    O  zainteresowaniach i różnicach  między szkołą 

średnią a gimnazjalną  z panią Elżbietą Przybylską       

rozmawiała   Nikola Raszczyk.  

Zamiłowanie do literatury doprowadziło 

ją do zawodu nauczyciela 



 

Człowiek powinien jeść 5 posiłków dziennie. Ale niektórzy z nas dopuszczają się do podjadania. Lubimy 
chrupać, mamy ulubione przekąski.. Czy aby na pewno wiecie co one w sobie zawierają? 

ZDROWIE I URODA 
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Między posiłkami.. 

Składniki: cukier, bułka tarta pszen-
na, papryka w proszku, fruktoza, cebula 
w proszku, 5'-rybonukleotydy disodowe 
(E 635), czosnek w proszku, mączka 
drzewa świętojańskiego, ekstrakt z pa-
pryki; kapsyna; pasorubina, aromat dy-
mu wędzarniczego, aromaty, kwas cy-
trynowy, olej roślinny, sól, ziemniaki, 
kwas jabłkowy, maślanka w proszku, 
glutaminian sodu. 

Fruktoza – cukier owocowy, który znacznie wolniej 
przyswaja się z organizmem niż glukoza.  

5'-rybonukleotydy disodowe (E 635) – wzmacniacz 
smaku i zapachu, wpływa niekorzystnie na nasze 
zdrowie.  

Ekstrakt z papryki; kapsyna; pasorubina – barwnik, 
nieszkodliwy w zastosowaniach spożywczych.  

Aromat dymu wędzarniczego – ma właściwości 
barwiące i aromatyzujące.  

Co to jest? 

Zamiast proponujemy chipsy 
jabłkowe lub warzywne. 

Ponad 35% chipsów stanowi tłuszcz z oleju. Jeśli rzucisz okiem na skład chipsów, znajdziesz tam zazwyczaj ziemnia-
ki, sól i olej, przy czym ten olej to najtańszy olej smażalniczy, najczęściej palmowy, zwykle utwardzony, ponieważ 

proces utwardzania sprawia, że chipsy smażone w takim oleju są bardziej chrupiące i można je przechowywać dłużej, 
co z punktu widzenia producenta jest ogromną zaletą. Tłuszcze roślinne cieszą się opinią zdrowych, ale gdy ulegają 
utwardzeniu, cały ich urok znika. Podnoszą poziom złego cholesterolu i obniżają poziom tego dobrego, co z kolei po-

ważnie zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy i może prowadzić do osłabienia systemu odpornościowego. Pamiętaj-
my też, że zbyt duża ilość soli wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie. 

Składniki: białko jaja w proszku, cu-
kier, laktoza, lecytyna sojowa (E 322), 
miazga kakaowa, naturalny ekstrakt z 
wanilii, odtłuszczone mleko w proszku, 
orzeszki ziemne, serwatka w proszku (z 

mleka), sól, syrop glukozowy, tłuszcz 
kakaowy, tłuszcz mleczny, tłuszcz pal-
mowy, zhydrolizowane białko mleka. 

Co to jest?  

Lecytyna sojowa (E 322) - emulgator, przeciwutle-
niacz. Przeciwutleniacze to substancje przedłużają-
ce okres przydatności środków spożywczych do 
spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na 
skutek utleniania, takim jak jełczenie tłuszczu czy 
zmiana barwy. Emulgatory to substancje umożliwia-
jące utworzenie lub utrzymanie jednorodnej mie-
szaniny dwóch lub większej liczby niemieszających 
się faz, takich jak olej i woda w środkach spożyw-
czych. 

Lepiej sięgnąć po batonik 
musli. 

Składniki: oleje roślinne, mono i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

syrop glukozowo-fruktuzowy, droż-
dże, sól, kwas cytrynowy, propionian 
wapnia, nadzienie kakowe, syrop 

glukozowy, cukier, kakao w proszku, 
odtłuszczone mleko w proszku, alko-
hol etylowy, estry kwasów tłuszczo-

wych i poliglicerolu, wanilina, alginian 
sodu, aorbinian potasu. 

Co to jest? 

syrop glukozowo-fruktuzowy – jest groźnym 
składnikiem, możemy przez niego zwiększyć 
ryzyko wystąpienia cukrzycy ll. Jak i również 
możemy przytyć.                                                                         
propionian wapnia – związek ten może wywo-
ływać bóle głowy, migreny, podrażnienia żo-
łądka.                                                                                                                       

 

O wiele lepsza będzie kanapka 
z dżemem.  

7 Days Croissant z nadzieniem kakaowym zawiera, aż dwa konserwanty: sorbinian potasu oraz propionian wap-
nia. Dodatkowo na liście składników znalazły się związki, które zdrowiu i sylwetce nie służą dobrze. Zwróćcie 

uwagę, że nadzienie kakaowe zawiera alkohol etylowy. 



Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych  
w Olsztynie jest bardzo dobrze oceniany. Cieszy się dobrą 
sławą. „Ma ona kilka nowocześnie wyposażonych kuchni, 
zdawalność wszelkich egzaminów jest bardzo duża, są prze-
prowadzane także kursy kwalifikacyjne”- mówi nasz absol-
went Mikołaj Lettkowski, który jest uczniem I klasy technikum. 
Z całym przekonaniem poleca szkołę, którą wybrał. W swoim 
filmie promocyjnym szkoła chwali się kursami someliera, bari-

 Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora 
Petöfi również jest bardzo często wybieraną po gim-
nazjum szkołą średnią przez naszych absolwentów. 

Sala kuchenna jest wielka i dobrze wyposażona. Poza 
tym w filmie promującym szkoła kusi swoich przyszłych 
uczniów kursami barmana i baristy. 

Szkoły, które w swojej ofercie mają 
profil gastronomiczny: 

 Zespół Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Morągu 

 Zespół Szkół Rolniczych im. 
Wincentego Witosa w Ostródzie     

  Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Dobrocinie 

 Zespół Szkół Gastronomiczno – 
Spożywczych w Olsztynie 

 Zespół Szkół Zawodowych im. 
Sandora Petofi w Ostródzie 

 

Centrum Kształcenia Rolniczego w 
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Dokąd potem? 
    Już od najmłodszych lat zastanawiamy się, kim chcemy zostać w przyszłości. Marzymy jako dzieci o 
karierze modelki, policjanta czy  piosenkarki. Jednak dorosłe życie weryfikuje te marzenia. Czas leci nieu-
błaganie, a lata mijają bezpowrotnie. Wkrótce przychodzi taka pora, kiedy  realnie stajemy przed wyborem 
szkoły. Mamy wtedy przeciętnie 15,16 lat i uczymy się w trzeciej klasie gimnazjum  bądź ósmej klasie pod-
stawówki. Jesteśmy w tak młodym wieku postawieni przed ważną decyzją definitywnie wpływającą na na-
szą przyszłość. Każda ze szkół ma swoje wady i zalety – liceum, technikum  czy zawodówka – pełen wy-
bór. Od wielu lat wśród naszych uczniów bardzo popularny jest kierunek gastronomiczny.  Być może popu-
larność kulinarnych programów robi swoje. Zawód kucharza kusi tych słabszych, jak i lepszych. 

Szkoły o profilu gastronomicznym—

krótkie porównanie 

 cieszy się bardzo dużą sławą pośród byłych uczniów 

naszej szkoły. Dobrocin przyciąga ich  wspaniałą bazą 

dydaktyczną : ogromna kuchnia o powierzchni 200 m 
2 

oraz nowoczesne wyposażenie robi wrażenie na każ-

dym, kto odwiedzi to miejsce. Minusem szkoły  Dobro-

cinie są słabe dojazdy. W planach tej szkoły jest inter-

nat, ale to na razie tylko plany. Przyszłość pokaże.  



W co warto zainwestować? Jakie 

elementy garderoby nigdy się nie 

zestarzeją? Oto lista modowych 

pewniaków. 

1.Czarne, proste jeansy. 

2.Czarna ramoneska. 

3.Biały T-shirt lub bokserka. 

4.Klasyczne jeansy. 

5.Sukienka – mała czarna. 

6.Klasyczne Conversy 
7.Proste, czarne szpilki  

8.Jeansowa katanka 

Moda ze szkolnych korytarzy  

   W naszej szkole nie brakuje osób, które odznaczają się 
świetnym wyczuciem stylu, zarówno wśród uczniów, jak i 
nauczycieli.  

   W tym numerze postanowiliśmy przyjrzeć się styliza-
cjom p. Moniki Próchniewskiej, której styl bardzo nam się 
podoba. Luźno, modnie i wygodnie—tak w skrócie można 
nazwać styl p. Moniki. Na co dzień preferuje ubrania ra-
czej sportowe: trampki, adidasy, wy-
godne botki. Często nosi kolorowe 
koszule, a dopełnieniem są modne 
katanki, ramoneski i bomberki. Nie-
odłącznym elementem jej strojów są 
jeansy, ulubione spodnie chyba każ-
dej osoby. Poza tym nasza pani bio-
log ubiera się bardzo kolorowo. Nie 
stwarza swoim ubiorem dużego dy-
stansu, ale też nie wygląda niesto-
sownie do swojego zawodu.  

   Czasami lubi zaszaleć i do szkoły 
przychodzi np. w brokatowych bot-
kach.  

MODA 

 

   Lato 2018 przed nami. „Nie mam się w co ubrać” – pewnie stwierdzi wiele dziewcząt, otwierając 

swoją szafę. Co będzie modne w tym sezonie? Czy faktycznie musimy kupować mnóstwo 

nowych ubrań, aby wyglądać modnie? Czy może uda się wykorzystać to, co już mamy. W modzie 

warto postawić nie tylko na to, co modne, ale przede wszystkim na to, co ponadczasowe.  

Klasyczne conversy- 

pasują do wszystkiego! 

Doskonale wyglądają z 

sukienkami jak i ze spo-

dniami.  

Proste, czarne szpilki – 

pasują do każdej su-

kienki. Bardzo eleganc-

kie, ale sprawdzą się 

także w stylizacji bar-

dziej sportowej.  

Czarna ramonneska – 

jeszcze kilka lat temu 

kojarzyła się ze stylem 

punkowo rockowym, 

dziś nosi ją każdy i w 

każdym wieku. 

Jeansowa katanka- 

od lat obowiązkowy 

ciuch w każdej sza-

fie. W połączeniu z 

białą koszulą stanie 

się nawet eleganc-

ką marynarką.   

 

Wydaje się, że w modzie już wszystko 
było. Jednak jak co roku projektanci za-
skakują nas nowymi trendami. Wybraliśmy 
najciekawsze propozycje na sezon letni.  

W tym sezonie 
wszystko, co błyszczy 
jest modne. 
Metaliczne buty spor-
towe, w każdym nie-
malże kolorze, nawet 
dla mężczyzn. 
Modne są też Kolczyki 
XXL. 
Rozcięcia i dziury – to 
już było? Ale w tym 
sezonie są naprawdę 
ogromne.  
Ubrania z wielkim 
logo:firm, nie tylko 
odzieżowych, ale i 
spożywczych oraz 
nazw zespołów. Dziś 
nie trzeba być fanem 
zespołu  Metalica czy 
AC/DC, aby założyć 
ich koszulkę.  
Eleganckie spodnie i 
cygaretki to propozy-
cja dla tych, którzy 
lubią elegancki styl. 
Do łask wróciły także 
pastelowe kolory. 

Trendy LATO 2018 



Sezony: 2 
Amerykan ski serial telewizyjny 
(młodziez owy, obyczajowy, dramat, sciencie 
– finction).  Riverdale to projekt oparty na 
komiksach. 
Fabuła: 
Akcja dzieje się we wspo łczesnos ci i skupia 
się na znanych postaciach: Archiem, Betty, 
Jugheadzie i Veronice oraz ich przyjaciołach. 
Serial odkrywa przed widzami surrealizm 
małomiasteczkowego z ycia i skupia się na 
mroku i dziwactwach skrytych za fasadą 
zwyczajnos ci. Fani tego serialu chwalą mu-
zykę, fabułę, oraz grę aktorską. 

Światowy bestseller przetłumaczony na 
ponad trzydzieści języków, na którego 
podstawie powstał wzruszający film. 
Po tragicznym wypadku, w którym zginęli 
jej najbliżsi, Mia trwa w stanie dziwnego 
zawieszenia. Musi podjąć decyzję, czy 
walczyć o odzyskanie przytomności, czy 
też poddać się i umrzeć. Próbując roz-
strzygnąć ten dylemat, wspomina dotych-
czasowe życie. 

TROCHĘ KULTURY  

Riverdale (2017-) 

Zostań, jeśli kochasz. Cudowny chłopak (2017) 

Czas trwania: 113 
Film powstał na podstawie książki „Cudowny 
chłopak” R. J. Palcio. 
Fabuła: 
August jest inteligentnym, dowcipnym chłop-
cem i jego życie wyglądałoby pewnie zupeł-
nie inaczej, gdyby nie jeden zmutowany gen, 
z powodu, którego ma zdeformowaną twarz i 
zanim skończył 10 lat, musiał przejść 27 ope-
racji. Teraz, gdy idzie do szkoły przyjdzie mu 
się zmierzyć ze światem rówieśników i star-
szych uczniów, z uprzedzeniami, a czasem 
ze zwykłym chamstwem i podłością. Spotka 
się jednak również z dobrocią, przyjaźnią i 
wspaniałomyślnością.  Kontakt z rówieśnika-
mi odmieni Augusta. Ale czy tylko jego? 
 

The 100 (2014-) 

Sezony: 5 
97 lat po wojnie  nuklearnej ludzkość przeby-
wa na Arce, która umieszczona jest w ko-
smosie. Kanclerz Arki wysyła na Ziemię kon-
tyngent składający z setki młodych ludzi. Ma-
ją oni za zadanie sprawdzić czy warunki na 
Ziemi pozwalają na jej ponowne zamieszka-
nie. Po lądowaniu na Ziemi, młodzi ludzie 
rozpoczynają kolonizację planety, która 
wbrew pierwotnym założeniom nie tylko na-
daje się do życia, lecz jest także zamieszka-
na przez innych ludzi spoza Arki. Do grupy 
100 dołączają także mieszkańcy Arki,  


