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HISTORIA MUZYKI
Spośród wszystkich dziedzin sztuki, muzyka jest w największym stopniu obecna w życiu człowieka. Ale czy
kiedykolwiek zastanawialiście się, kiedy powstała pierwsza muzyka i jak zmieniła się na przełomie wieków?
Według źródeł, muzyka powstała jeszcze w czasach prehistorycznych. Ludzie poprzez muzykę
porozumiewali się ze sobą i wyrażali emocje. Człowiek pierwotny posługiwał się prymitywnymi
instrumentami, np. piszczałkami czy bębnami. W starożytności śpiew i dźwięk towarzyszyły ceremoniom
religijnym. W renesansie rozwinęła się muzyka świecka. Coraz większe znaczenie zaczęły odgrywać
instrumenty. Jednakże prawdziwy rozkwit muzyczny nastąpił w baroku, kiedy tworzył jeden z muzycznych
geniuszy wszech czasów – Jan Sebastian Bach. Równie pomyślna dla rozwoju muzycznego była kolejna
epoka – klasycyzm. Ośrodkiem rozwoju muzyki był Wiedeń. Komponował tutaj Wolfgang Amadeusz Mozart.
Tworzący w XIX wieku kompozytorzy przywiązywali dużą wagę do emocjonalnej siły wyrazu utworów oraz
do ich przesłania. Często szukali inspiracji, np. w poezji. Najwybitniejszym muzykiem tamtej epoki był
Fryderyk Chopin. Wiek XX przyniósł rewolucje zmian także w zasadach komponowania. Rozkwitła muzyka
rozrywkowa, rozwinęło się wiele nurtów i gatunków muzycznych, w tym jazz.
Dnia 15 maja obchodzimy Święto Polskiej Muzyki i Plastyki. Z tej okazji klasa 8d zorganizowała głosowanie
wśród uczniów naszej szkoły na ulubionego polskiego piosenkarza lub piosenkarkę. Głosy były naprawdę
przeróżne. Uczniowie głosowali na artystów starszego pokolenia; np. na Annę Jantar, Czesława Niemena,
Marylę Rodowicz jak i na muzyków dwudziestego pierwszego wieku – Dawida Podsiadło, Margaret, Sarsę.
Jednak najwięcej głosów padło na rapera Filipa Tadeusza Szcześniaka znanego wszystkim pod
pseudonimem Taco Hemingway. Dlaczego ulubiony polski muzyk większości młodzieży w naszej szkole to
właśnie Taco Hemingway? Zapewne chodzi tutaj o typ muzyki, jaki wykonuje. Jego utwory łatwo wpadają w
ucho i są bardzo rytmiczne. Współpracował i współpracuje z różnymi polskimi artystami, takimi jak np.
Dawid Podsiadło czy raper Quebonafide, którzy także są lubiani przez młodzież. Ciekawe, jak dalej rozwinie
się jego kariera i czy w przyszłości nadal będzie ulubieńcem młodzieży.
                                                                   Sonja Sadowska, Zuzia Nowicka, Wiktor Martyniuk 8b 

Drodzy Uczniowie klas siódmych!
Na pewno stresujecie się egzaminami, jednak mogę Was
zapewnić, ze nie ma czym, jeśli systematycznie
przygotowujecie się do nich. Rozmawiając z innymi
ósmoklasistami, którzy tak jak ja w tym roku pisali egzaminy,
dowiedziałam się, co myślą o całej organizacji, oraz samych
arkuszach egzaminacyjnych. Opinie w większości były bardzo
podobne. Organizacja dobra, zadania proste.

RADY DLA PRZYSZŁYCH ÓSMOKLASISTÓW
1.  Dokładnie czytaj polecenia!  
2.  Zawsze pisz wszystko, co wiesz!  
3.  Maksymalnie wykorzystaj czas!  
                                       Pola Zagórska, Michalina Wojda 8d
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„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”
Koleżanki i Koledzy,
mam nadzieję, że przedstawiona przeze mnie historia zainspiruje Was do pracy nad spełnianiem marzeń.
Moja opowieść jest prawdziwa, a jej finał będzie miał miejsce 19-22 lipca 2019 roku, na Mistrzostwach
Świata w Moskwie.
Kiedyś ja i moje koleżanki z zespołu gimnastycznego: Ania, Julka, Liwka, Magda, z którymi dziś spędzam
większość swojego czasu, rywalizowałyśmy między sobą o podium w Warszawskich Mistrzostwach
Młodzieży Ogólnopolskiej Olimpiadzie, Mistrzostwach Polski. Dziś stanowimy Kadrę Narodową Polski
Juniorek w układach zbiorowych i stanowimy zgrany team.
Na co dzień jesteśmy zwykłymi nastolatkami, które mają swoje dobre i złe dni. Uczęszczamy do
warszawskich szkół podstawowych. Charakteryzuje nas to, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Nigdy się
nie poddajemy i kiedy w życiu coś nam nie wychodzi, wstajemy i walczymy dalej wierząc, że tylko tak można
osiągnąć sukces i zwyciężyć.
Wszystkie zaczynałyśmy swoją przygodę z gimnastyką w klubie. Szybko nasze treningi przerodziły się w
pasję, która dzisiaj prowadzi nas do Baku i Moskwy, abyśmy mogły poczuć smak prawdziwego zwycięstwa i
móc sprawdzić się wśród najlepszych... I nie chodzi nam o kolejne medale, ale o udowodnienie sobie
samemu, że warto było ….
Warto było godzinami siedzieć w hali, kiedy rówieśnicy spędzali czas na placu zabaw, w kinie, teatrze...
Wylewać tysiące łez i potu, przygotowując się do kolejnych startów. Wstawać i walczyć ciężej, kiedy nagle
nie wyszło i zły dzień wziął górę. Kiedy organizm i psychika poddawały się i przestawały współpracować.
Takich chwil było sporo i zapewne wszystko jeszcze przed nami.
Nasza przygoda z gimnastyką zaczęła się bardzo niewinnie. Dwie, góra trzy godziny w tygodniu
poświęcałyśmy na próbę zrobienia szpagatu. Po zajęciach podglądałyśmy starsze, lepsze, być może już
wtedy nasze idolki: Margaritę Mamun, Joannę Mitrosz, Arinę i Dinę Averinę. Godziny ciężkich treningów,
podporządkowanie bardzo ciężkiej dyscyplinie sprawiły, że dziś krok po kroku udowadniamy sobie, jak
mocno zdeterminowane jesteśmy do walki i nadchodzących wyzwań.
 

Dziś wraz ze swoimi koleżankami z Warszawy
trenujemy pod okiem pani Ingi Buczyńskiej, niegdyś
uczennicy naszej szkoły, wychowanki p. Sławy
Rożnowskiej, obecnie trenera w klubie KSGA
Legion Warszawa i Kadry Juniorek. To osoba pełna
nadziei, pasji i wiary. Tak jak my kocha sport i nie
boi się podejmowania wyzwań.
Jesteśmy dumne, że mamy cel i marzenia w dobie
telefonów, komputerów i telewizji. Trzymam za
Was wszystkich mocno kciuki, aby również Wasze
marzenia się spełniły. I nieważne jest, czy pasją
jest piłka nożna, siatkówka, czytanie książek czy
języki obce. 

Ważne, aby robić to, co się kocha.
                       Oliwia Motyka - Radłowska 7b

.
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PANCAKES
Składniki: 2 szklanki mąki pszennej, 2 duże jajka, 1,5
szklanki mleka, 75g roztopionego masła, 3 czubate
łyżki cukru, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta
soli.
Wykonanie: Jajka lekko roztrzepać, dodać mleko,
masło i wymieszać. Bezpośrednio do mieszanki
przesiać mąkę, proszek do pieczenia, cukier i sól.
Wymieszać do połączenia się składników i powstania
gładkiego ciasta. Smażyć na suchej patelni, z obu
stron na lekko złoty kolor. Podawać z syropem
klonowym lub owocami.

                                                     Aleksandra Wąsak 8d

Krzyżówka 
Michalina Plewka 8d

1.  W czasie lata, gdy jest
    gorąco,włączamy go, aby
    nieco schłodzić powietrze.
2.  Sprawia, że napój staje się 
     chłodniejszy. Trzyma się ją 
     w zamrażarce.
3.  Wiele osób w trakcie urlopu
     (podczas lata) decyduje się
na tę formę aktywności.  
4.  Przydatne obuwie podczas
     pobytu na plaży.
5.  Kwiat kojarzący się ze 
     słońcem.
6.  Owoce leśne zbierane 
     w czasie lata.
7.  Dolegliwość pojawiająca się
     ze względu pylące rośliny.

Maj
W maju pięknie słonko świeci.
Są radosne wszystkie dzieci.
Wciąż podwórko okupują.
Zawsze serca im radują.
 
Jedni w kółko, drudzy w berka,
całość w przyszłość dumnie
zerka.
Każdy bawi się wesoło,
dużo żartów, śmiechu wkoło.
                         Klasa 3b

.

.

Laura Kowalczyk 2a

.
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    UŚMIECHNIJ SIĘ!

.

Maj i czerwiec to miesiące wycieczek, zielonych
szkół, to czas, w którym poprawiamy oceny i
oczywiście planujemy wakacje. Zanim spakujemy
walizki, warto przypomnieć sobie zasady
bezpiecznego wypoczynku. 

Kilka rad dla urlopowiczów:
1. Chroń głowę przed słońcem!
2. Stosuj kremy z filtrem!
3. Kąp się tylko w miejscach strzeżonych!
4. Nie drażnij dzikich zwierząt!
5. Nie drażnij owadów - pszczół, szerszeni, os!
6. Nie ufaj nieznajomym!
7. Zawsze mów dorosłym, dokąd idziesz!

Gdy grozi ci niebezpieczeństwo, dzwoń
  112 - numer alarmowy

  do  wszystkich służb ratunkowych;
  policja 997

  straż pożarna 998 
  pogotowie ratunkowe 999

.

  Mosty – trening logicznego myślenia
Kółka na diagramach to wyspy. Należy połączyć je
mostami (odcinkami), tak żeby z dowolnej wyspy
można było przejść na każdą inną. Obowiązują
przy tym następujące zasady: liczby w kółkach
oznaczają, ile mostów należy przyłączyć do danej
wyspy; każdy most łączy dwie wyspy; dwie wyspy
mogą być połączone ze sobą najwyżej dwoma
mostami; mosty muszą być równoległe do brzegów
diagramu, nie mogą się przecinać ani przechodzić
przez wyspy.

1.  - Czym się różni czerwona skarpetka od
        czerwonej róży?
      - Zapachem.
2.  - Synku, kiedy poprawisz jedynkę z
matematyki?
     - Nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza   
        dziennika z rąk.
3.  - Jak nazywa się płacz małego raczka?
     - Wycieraczka.
4.    Nauczycielka języka polskiego pyta się
uczniów:
    - Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika   
     „niedziela”?
    - Wakacje, proszę pani!
5. - Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie  
      oznajmującym.
    - Koń ciągnie furę.
    - A teraz w trybie rozkazującym.
    - Wio!
                                              Klasa 8d

.
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