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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI… 
 

 

Drodzy czytelnicy! 

 

Niedawno trzymaliście w dłoniach zeszłoroczny numer 

szkolnego kwartalnika „Akolada” w roku szkolnym 2019/2020. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zawartym w kolejnym 

numerze. 

Jest to numer będący kontynuacją zmagań pandemicznych, 

których zalążek widoczny już był w wiosennym wydaniu. Zachęcamy 

do lektury aktualnego numeru. Nadal zmagamy się z pandemicznymi 

obostrzeniami, ale na szczęście pomysłów nam nie brakuje  i pomimo 

braku możliwości koncertowania i występów na żywo – przenieśliśmy 

się (mamy nadzieję, że chwilowo) w świat wirtualny. W tym numerze 

dzielimy się z Wami naszymi aktualnymi doświadczeniami nauki 

zdalnej. Opowiemy także o możliwościach muzykowania w sieci.  

Podobnie jak w poprzednim numerze - szukamy nowych rejonów 

działalności dziennikarskiej - bo słowo jest tym medium, które daje 

możliwość uwiecznienia naszych przeżyć, emocji i wzruszeń 

wywołanych dźwiękami muzyki. W tym numerze dzielimy się z Wami 

naszą pracą w postaci krzyżówek i wspólnie opracowanych tablic. 

 Z radością znajdujemy wśród naszych uczniów młodych 

kompozytorów i plastyków, których twórczość prezentujemy w tym 

numerze. 

Dziękujemy za każdą inicjatywę naszych koleżanek i kolegów - 

można powiedzieć - współtwórców naszego dzieła. Zachęcamy 

do dzielenia się swoją twórczością w następnych numerach gazetki. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

Samorząd Uczniowski 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego  



 

 

UCZYMY SIĘ… 

I 

WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI SZKOŁAMI… 

 

 Na lekcjach grupowych poznajemy zagadnienia dotyczące 

muzyki - ogólnie: uczymy się słuchać, uczymy się obserwować. 

Niejednokrotnie sami piszemy o muzyce, a to nie lada 

wyzwanie! Aby ładnie pisać, trzeba znać terminologię 

muzyczną. Aby znać terminologię muzyczną warto sięgnąć do 

krzyżówek i zagadek muzycznych przygotowanych przez 

nauczycieli kształcenia słuchu i audycji muzycznych. 

 

Oto kilka krzyżówek przygotowanych po to, byśmy pięknie 

o muzyce pisali i byśmy umieli rzeczowo i profesjonalnie o niej 

mówić. Krzyżówki powstały jako efekt współpracy ze Szkołą 

Muzyczną w Grodzisku Mazowieckim. 
  



 

 

 

 

 

 

 
 

Krzyżówka 1 

 

   1              

2                 

  3               

 4                

  5               

6                 

 7                

8                 

9                 
   10              

 

 

1. Spisał z pamięci Miserere Gregorio Allegriego po jednorazowym wysłuchaniu. 

2. „Oda do..” w Finale IX Symfonii Beethovena. 

3. Symfonia z planetą w tytule. 

4. Fryderyk – wieli poeta niemiecki, którego tekst wykorzystał Beethoven. 

5. O nim powiedziano: „Na tego uważajcie. O nim pewnego dnia będzie mówić cały 

Świat”. 

6. Harmonia oparta na ściśle określonych relacjach akordów na I – IV – V stopniu skali 

i akordów pobocznych. 

7. Jedyna opera Beethovena. 

8. Doktor honoris causa. 

9. Fragment „Requiem” Mozarta – oznacza łzy, płacz. 

10. Miejscowość, w której Beethoven spisał swój słynny testament. 

ZDALNA WSPÓŁPRACA 

KRZYŻÓWKI 



Krzyżówka 2 

 

 

    1             

 2                

    3             

 4                

                 

  5               

 6                

7                 

 8                

9                 
 

 

 

1. Ptasznik Królowej Nocy. 

2. Cykliczna forma instrumentalna, złożona z 3 lub 4 części. 

3. Kompozytor, u którego Haydn pełnił funkcję lokaja. 

4. Wieńczy utwór. 

5. Miejscowość, w której urodził się Józef Haydn. 

6. Kawaler Orderu Złotej Ostrogi. 

7. Zamyka allegro sonatowe. 

8. Kierunek triumfalnych podróży koncertowych Haydna. 

9. Eine kleine Nachtmusik. 

  



 

Krzyżówka 3  

 

    1             

  2               

    3             

    4             

   5              
  6               

7                 

   8              
 

 

1. Miejsce urodzin Mozarta. 

2. Śpiewał w chórze Katedry św. Szczepana w Wiedniu. 

3. Pierwszy kompozytor uprawiający wolny zawód muzyka. 

4. Konstrukcja utworu. 

5. Allegro z przetworzeniem. 

6. Bywa III częścią w koncercie na instrument solowy i orkiestrę. 

7. Niedokończony utwór Mozarta. 

8. Utwór złożony z wielu ogniw, w którym temat muzyczny ulega kolejnym 

przekształceniom. 

 

 

Krzyżówki autorstwa Pani Anny Daniszewskiej – pedagoga z wieloletnim doświadczeniem 

pracy z dziećmi w szkołach muzycznych I stopnia. Obecnie prowadzi zajęcia z kształcenia 

słuchu i audycji muzycznych w Szkole Muzycznej I stopnia w Grodzisku Mazowieckim oraz 

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. 

 

Dziękujemy za materiały do nauki! 

ODPOWIEDZI PODAMY W KOLEJNYM NUMERZE „AKOLADY” 

  



 
 

WSPOMINAMY… 

TĘSKNIMY… 

 

Jednak… 

 

NIE PODDAJEMY SIĘ! 

 

 Za chwilę podzielimy się z Wami nowymi doświadczeniami 

z nauki zdalnej. Zanim nastąpiło ponowne zamknięcie szkół 

w październiku, mieliśmy okazję przy zachowaniu sanitarnych 

rygorów uczyć się przez chwilę w klasach. Odbyło się też kilka 

spotkań i kilka audycji. Oto prezentacja kilku takich 

wydarzeń: 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

GŁOS LUDZKI - LEKCJA AUDYCJI MUZYCZNYCH Z KLASĄ III  
 

Program drugiego roku 

audycji muzycznych kieruje 

naszą uwagę w stronę 

poznawania możliwości 

instrumentów. Na początku 

roku poznawaliśmy 

możliwości ludzkiego głosu. 

Zawsze najlepiej 

zapamiętujemy wiadomości 

jeśli spotkamy się na żywo z 

artystą. Tym razem 

możliwości swojego głosu 

pokazała nam pedagog naszej 

szkoły Pani Justyna 

Kowynia-Rymanowska. 

Opowiedziała nam pokrótce w jaki sposób należy pracować poprawnie głosem, poruszała też 

problem tremy na scenie i jak sobie z nią radzić. Dowiedzieliśmy się, też o różnych 

rodzajach ludzkiego głosu, a kto nie był nigdy na koncertach Pani Justyny to już teraz z 

pewnością zapamięta brzmienie mezzosopranu. Dziękujemy za lekcję o głosie ludzkim na 

żywo. 

Na zdjęciu obok zabawa klasy V pt. 

„Ustawienie chóru”. Otrzymaliśmy 

karteczki z głosem i na sygnał nauczyciela 

ustawialiśmy się we właściwym ustawieniu 

– tak jak profesjonalne chóry. 

 

 

 

SPOTKANIE Z PANIĄ JUSTYNĄ KOWYNIĄ 

-RYMANOWSKĄ  

https://msamm.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/343202/festiwal_orkiestr_w_bad_schlema


 

 

 

 

 

 

 

LEKCJA AUDYCJI „NA ŻYWO” w klasie V 

 

Szczególnie cenne dla nas uczniów 

są lekcje w których możemy posłuchać 

„na żywo” instrumentów muzycznych 

oraz móc zadać pytania i dowiedzieć się 

o szczegółach gry na nich 

od profesjonalisty. Żaden film 

na youtube nie może się równać 

z prawdziwym żywym doświadczeniem, 

gdy możemy realnie zobaczyć muzyka w 

akcji. Bardzo dziękujemy za wspaniałą 

lekcję pokazową pani Marcie Sosińskiej. 

Pani Marta opowiedziała nam o flecie 

poprzecznym. Poznaliśmy budowę instrumentu, 

mogliśmy posłuchać różnych sposobów 

artykulacji. Już wiemy jak brzmi legato i non 

legato na tym instrumencie, poznaliśmy też takie 

trudne słowo jak frullato, a nawet usłyszeliśmy 

glissando. Na tej lekcji gościliśmy także 

uczniów, którzy niedawno zaczęli naukę gry na 

flecie. Mieli okazję zaprezentować swoje 

umiejętności w kameralnym gronie. Życzymy im 

powodzenia i wielu sukcesów wykonawczych w 

dalszej edukacji muzycznej.  

 

  

SPOTKANIE Z PANIĄ MARTĄ SOSIŃSKĄ 

I KLASĄ FLETU POPRZECZNEGO 

https://msamm.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/341932/pory_roku_w_muzyce_malarstwie_i_poezji_relacja


 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSOFON – PREZENTACJA INSTRUMENTU 

KACPER KAIM – UCZEŃ KLASY III 

 

Cieszymy się, gdy na lekcji możemy gościć 

nauczycieli instrumentu głównego, którzy 

fantastycznie opowiadają o swoim fachu. Równie 

ciekawe są też prezentacje naszych kolegów. W taki 

oto sposób poznawaliśmy kilka instrumentów dętych. 

Kacprowi Kaimowi dziękujemy za prezentację 

saksofonu altowego. Prezentacja ta miała miejsce 

jeszcze w tradycyjny sposób. Kacper zagrał dla nas 

fragment swojego repertuaru, pokazał też części 

instrumentu oraz jak należy o nie dbać. Ta lekcja 

przybliżyła także grupę instrumentów 

transponujących. Wspólnie szukaliśmy na klawiaturze 

fortepianu brzmienia dźwięków zagranych na 

saksofonie. Od tej pory każdy z nas zapamięta, że 

jeżeli instrument należy do grupy instrumentów 

transponujących to zagrane na nim dźwięki mają inną 

wysokość niż w przypadku instrumentów 

nietransponujących. 

 

Kacper zaprezentował też sposoby artykulacji. Opowiadał z wielkim zaangażowaniem. 

Czuliśmy, że gra na saksofonie to jego wielka pasja. 

  

LEKCJE „NA ŻYWO” PROWADZONE 

PRZEZ UCZNIÓW 



 
 

 

Uczymy się i pracujemy zdalnie 

 

 Teraz podzielimy się z Wami nowymi doświadczeniami 

z nauki zdalnej. Lekcje indywidualne oraz grupowe przeniosły 

się do sieci. 

 

Za pomocą komunikatorów zoom, skype, meet uczymy się 

dalej. Niejednokrotnie udało nam się stworzyć z nauczycielami 

nagrania, prace plastyczne, filmy. 

 

Oto kilka przykładów: 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

TRĄBKA – PREZENTACJA INSTRUMENTU 

PIOTR MAZAJ – UCZEŃ KLASY II 

 

Instrumenty dęte blaszane poznawaliśmy już za pomocą 

komunikatora zoom.us. W taki oto sposób uczeń klasy II – 

Piotr Mazaj – prezentował trąbkę. Po zagraniu fragmentu 

repertuaru pokazał części trąbki takie jak ustnik i tłoki. 

Dowiedzieliśmy się, że aby 

zmienić wysokość dźwięku 

trębacz musi nie tylko 

ruszać palcami wciskając 

tłoki, ale odpowiednio ułożyć usta przy dmuchnięciu 

w instrument. Piotrek zagrał też dla nas na samym ustniku. 

Okazuje się, że też tak się da ku naszemu zaskoczeniu. 

 

Za pomocą filmiku z Instytutu Muzyki i Tańca 

zobaczyliśmy też rodzaje tłumików oraz trąbkę naturalną. 

Pod koniec lekcji słuchaliśmy z zainteresowaniem nagrania 

mistrza improwizacji jazzowej Luisa Armstronga.  

 

 

 

 

 

  

LEKCJE „ON-LINE” PROWADZONE 

PRZEZ UCZNIÓW 



 

 

PUZON – PREZENTACJA INSTRUMENTU 

PIOTR POWAŁKA – UCZEŃ KLASY II 

 

Na lekcję audycji klasy III zaprosiliśmy ucznia klasy II Piotrka Powałkę, który 

zaprezentował nam on-line puzon. Piotr bardzo ciekawie opowiadał o instrumencie na 

którym gra. Wiemy, że aby grać na puzonie oprócz klucza wiolinowego należy dobrze znać 

klucz basowy w którym zapisania jest większość utworów na ten instrument, a niekiedy 

partie zapisane są też w kluczu tenorowym. Okazało się, że instrument ten ma bardzo dużą 

skalę i dlatego te klucze są potrzebne do ich zapisu. Piotr zagrał nam kilka wysokości 

dźwięków nie ruszając suwakiem 

Na pytanie „dlaczego wybrał taki instrument” odpowiedział, że chciał grać 

w orkiestrze dętej i duże znaczenie przy wyborze instrumentu ma układ ust, który zdaniem 

jednego z muzyków najbardziej odpowiedni był do puzonu. Tak też zostało i Piotr uczy się 

gry już drugi rok z naszej szkole, a w orkiestrze też gra rozwijając cały czas swoje 

umiejętności. 

 

Dziękujemy Piotrowi za wspaniałą zdalną prezentację instrumentu. 

 



 

 

ZESPOŁOWO W SIECI 

Klasa I – prezentacja 

 

 

Klasa II – „Kształcenie słuchu z humorem” 

 

 

Klasa III – „Magiczny zegar” 

 

  



 

 

 

Umiemy wykorzystywać każdą chwilę. Wiemy, że zarówno 

stacjonarnie jak i zdalnie możemy wspólnie z nauczycielem 

przygotowywać się do konkursu. 

 

 

Na konkursy w dobie pandemii wysyłamy nagrania. Już pod 

koniec listopada jedna z naszych uczennic miała takie nagrania 

przygotowane i wysłane. 

 

 

Czekamy z niecierpliwością na wyniki!!! 
  



 

 

 

 

 

 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SKRZYPKÓW, 

ALTOWIOLISTÓW, WIOLONCZELISTÓ I KONTRABASISTÓW 

 

 

Marianna Szczepanik – 

uczennica klasy skrzypiec Pani 

Urszuli Chrulskiej już nie pierwszy 

raz reprezentuje naszą szkołę na 

konkursach zdobywając nagrody. 

Tym razem przygotowany program 

został zarejestrowany i wysłany 

elektronicznie. Z niecierpliwością 

czekamy na decyzję jury 

w imponującym składzie aż dwunastu 

muzyków. 

Już w grudniu ogłoszone zostaną 

wyniki konkursu – o czym 

z pewnością poinformujemy 

w kolejnym numerze „Akolady” 

 

Trzymamy kciuki Marianno! 

 

  

FESTIWAL „FORTE” 



 

 

 

PISZEMY O MUZYCE… 

PISZEMY MUZYKĘ… 

 

Kompozytor – pisze muzykę 

Krytyk muzyczny – pisze o muzyce 

 

Czasem i my mamy wenę twórczą. Choć mamy niewiele lat - 

jesteśmy już kompozytorami. Potrafimy też pisać o muzyce 

i naszych przeżyciach.  Poniżej przedstawiamy jedną 

z kompozycji oraz artykuł o muzyce. 

  



 

 

 SĄ WŚRÓD NAS KOMPOZYTORZY 

Damian Kurek 
„improwizorka” 



 

 

 

Damian Kurek – uczeń klasy II cyklu czteroletniego w klasie altówki Pana Piotra 

Grabowicza. Gra również na fortepianie i gitarze oraz w zespole. Improwizuje w wolnym 

czasie, doskonali swoje umiejętności w nutowych programach komputerowych. Z pasją 

wypowiada się na tematy barwy w muzyce, poszukuje ciekawych brzmień harmonicznych. 

 

 



 

 

 

 

 

Marysia Środa – uczennica klasy IV kierunku ogólnoartystycznego 

 

PISZEMY O MUZYCE 



 

 

 

 

 

Krzyżówka nr 1: Hasło – Membranofony 

1.Tamburyn, 2. Bęben, 3. Marimba, 4. Werbel, 5. Perkusista, 6. Czelesta, 7. Pałki, 8. Kocioł, 

9. Filc, 10. Wibrafon, 11. Gong, 12. Ksylofon 

Krzyżówka nr 2:  Hasło – Idiofony 

1.Pałki, 2. Melodia, 3. Dźwięki, 4. Dzwonki, 5. Symfonia, 6. Miotełki, 7. Dzwony, 8. Rytm 

 

 

  

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ  

ZAWARTYCH W NR 5 



 

 

 

 

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom 

wspaniałej i twórczej pracy w tym roku 

szkolnym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja w składzie :  

 

Redaktorzy: 

Anna Mazaj 

Samorząd Uczniowski 

 

Ewa Szymańska-Kopcińska – opiekun redakcji  



 
 

Ty także możesz być twórcą „Akolady”! 

Możesz sprawić, że nasza gazetka stanie się 

ciekawsza i nabierze nowych barw. Skontaktuj 

się z nami. Czekamy na Wasze zdjęcia, listy, 

prace., które umieścimy w następnych 

numerach kwartalnika! 

 

Pomysły i prace możesz przesłać na adres:  

redakcjaakolada@gmail.com 

 

 

 
  



    14 
  

  

NA KOLEJNE WYDANIE „AKOLADY” ZAPRASZAMY JUŻ ZA 3 MIESIĄCE 
  !   


