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W najnowszym numerze: 
1. Co dla nas znaczy być kobietą?/ Życzenia z okazji dnia kobiet 

2. Ciekawe miejsca na Ziemi – Wyspa Wielkanocna 

3. Nasz przepiśnik – porady na Święta 

4. Rrebusy, krzyżówki, kolorowanki, konkursy 

5. Kunsek ślonskij godki  

6. Repetytorium dla ósmoklasisty i nie tylko 

 



Przysłowia ludowe na marzec 

Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Jest w tym zapewne 
wiele prawdy. Poniżej umieściliśmy zbiór wybranych przysłów 
dotyczących miesiąca Marca.  

Przez lata lud obserwował cykliczne zmiany zachodzące                          
w przyrodzie wraz z kolejnymi miesiącami i porami roku. Przysłowia były 
sposobem przekazania wniosków płynących z tych obserwacji przyszłym 
pokoleniom.  

Nawet dziś, w dobie nowoczesnych technologii umożliwiających 
coraz dokładniejsze prognozowanie pogody ta wiedza wciąż pozostaje 
użyteczna. 

1. W marcu jak w garncu. 
2. Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze. 
3. Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. 

4. Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie 
zawadzi. 

5. Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 
6. Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 

7. Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce 
jaśnieje, to rolnik się śmieje. 

8. Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec 
sprowadza. 

9. Słońce marcowe, owocom niezdrowe. 
10.Marzec zielony - niedobre plony. 

11. Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny - nie 
będzie rok głodny. 

12. Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 
13. W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 
14. Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopad obraz 

żywy. 
15. Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc 

nie dziw, jeśli starzy czują go ze szkodą. 

Życzymy Wam – pięknego marca! 

Redakcja Gazetki 

                                                                        Źródło: www.kalendarzswiat.pl 



KARTKA Z KALENDARZA 
1 marca – Międzynarodowy Dzień Walki 
przeciwko Zbrojeniom Atomowym 
Światowy Dzień Obrony Cywilnej, Światowy 
Dzień Świadomości Autoagresji, Dzień 
Puszystych, Dzień Piegów 
2 marca – Międzynarodowy Dzień Obrony 
Cywilnej, Dzień Dyskordii 
3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy, 
Międzynarodowy Dzień Chorego 
4 marca – Rocznica uchwalenia konstytucji 
USA, Światowy Dzień Tenisa 
5 marca – Dzień Teściowej, Dzień 

Dentysty 
6 marca – Dzień Olimpijczyka Europejski 
Dzień Logopedy, Dzień Czystego Stołu 
7 marca – Dzień Nauczyciela w Albanii 
8 marca – Dzień Kobiet, Międzynarodowy 
Dzień Pokoju na Świecie 
9 marca – Światowy Dzień Psa, Światowy 
Dzień Nerek, Dzień Paniki, Dzień Polskiej 
Statystyki 
10 marca – Dzień Mężczyzny 
11 marca – Dzień Sołtysa 
12 marca – Światowy dzień drzemki w 
pracy 
13 marca – Urodziny Fokusa 
14 marca – Dzień Liczby Pi, Biały Dzień 
15 marca – Międzynarodowy Dzień 

Konsumenta, Światowy Dzień Poezji, 
Światowy Dzień Choroby Alzheimera 

16 marca – Dzień Przemytnika Litewskiej 
Książki 
17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień 
Św. Patryka 
18 marca – Europejski Dzień Mózgu 
19 marca – Dzień Wędkarza 
20 marca – Dzień Bez Mięsa 
21 marca – Dzień Wagarowicza, Światowy 
Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy 
Dzień Poezji, Światowy Dzień Leśnika, 
Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień 
Walki z Dyskryminacją Rasową, Światowy 
Dzień Teatrów Lalek 
22 marca – Światowy Dzień Wody, 
Światowy Dzień Taniej Wódy, Dzień 
Ochrony Bałtyku 
23 marca – Światowy Dzień Meteorologii, 
Międzynarodowy Dzień Myśliwych, Dzień 
Windy, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
24 marca – Narodowy Dzień Życia, Dzień 
Walki z Gruźlicą 
25 marca – Dzień Czytania Tolkiena 
26 marca – Święto Niepodległości 
Bangladeszu, Dzień Męczenników Mali 
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 
29 marca – Dzień Metalowca 
30 marca – Dzień Ziemi Palestyńskiej 
31 marca – Światowy Dzień Budyniu, 

Święto Wolności Malty 

 

 

 

 



BYĆ KOBIETĄ – CO TO ZNACZY? 
 

Być kobietą to znaczy być bardziej odporną na ból. Wypłakiwać dużo łez                       

w poduszkę oraz bardziej troszczyć się o swoich bliskich. Pomagać kolegom                   

z klasy, dbać o siebie, cieszyć się z życia. Umiemy opiekować się dziećmi. 

KOBIETY SĄ: piękne, emocjonalne, uduchowione, wrażliwe, pomocne 

Julia z kl. 1B 

 

Być kobietą trzeba mieć szacunek do siebie i innych ludzi odpowiednio się 

wyrażać i być dobrym dla innych .trzeba być dumnym z tego że się jest kobietą. 

Kinga z kl. 6aL 

 

Być kobietą - to znaczy, że… 

- nie ubieramy się jak chłopcy, 

- jesteśmy zawsze śliczne i urocze, 

- dbamy o swój wygląd 

- zawsze możemy poprosić chłopaków o pomoc, 

- umiemy opiekować się dziećmi i domem, 

- uwielbiamy dostać kwiaty od chłopaków, 

Zuzanna z kl. 8aL 

 

 

 

 

 

 

      Klaudia z kl. 7aL 



 ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET 
 

Z okazji dnia kobiet życzę wszystkim naszym Paniom i koleżankom – dużo 

słodyczy, bombonierek, mało pracy i dużo odpoczynku, dużo pieniędzy na 

Wasze zachcianki. Życzę miłości i szczęścia oraz żebyście zawsze czuły się 

piękne. 

Hubert kl. 8aU 

 

Wszystkim Paniom i dziewczynom  życzę zdrowia, uśmiechu i radości. 

Pieniędzy, łóżka żeby dobrze wypocząć oraz więcej urlopów. Żeby dostałyście 

szybką emeryturę i żebyście zawsze pięknie wyglądały. 

Wojtek kl. 1B 

 

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Naszym Paniom i Koleżankom, aby dostały 

dużo słodyczy, miłości i radości i szczerości i pieniędzy i zdrowia i dobrego 

ukrycia i żeby miały lepsze auto, szalonych chwil i dobrego serialu. 

Miłosz kl. 7bU 

 

Z okazji Dnia Kobiet życzę z całego serca wszystkiego najlepszego. Dużo 

pieniędzy, ładnych sukienek i pięknej biżuterii. Życzę Wam bardzo szybkiego                

i ładnego pięknego auta. Fajnych radosnych wakacji Wam  życzę: np. wyjazd na 

Chorwację. Ładnych i fajnych zakupów z Calvin Klein 

Jakub kl. 1B 

 

Z okazji Dnia Kobiet życzę Wam żebyście zawsze czuły się piękne, żebyście były 

mniej zmęczone, częściej się uśmiechały i żebyście się nie  denerwowały, byście 

częściej mogły wychodzić do kina, żebyście więcej odpoczywały, żebyście były 

zdrowe. Szczęścia i spełnienia wszystkich Waszych marzeń. 

Damian kl. 1B 



Z okazji Dnia Kobiet chcę życzyć dużo miłości, uśmiechu, życzliwości, sukienek                

z gucci, dużo kasy, perfum, biletów do kina, kosmetyków, najnowszego 

Samsunga, dużo słońca, dużo pomarańczy, kwiatów, pierścionków                                    

z diamentem, kolczyków, zdrowia, dobrej pracy, wygodnego łóżka, dużego 

domu i czego sobie jeszcze życzycie. 

Michał kl. 8aL 

 

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim naszym paniom i koleżankom abyście 

dostały dużo kwiatów. Życzę Wam też radości, mało pracy a dużo odpoczynku, 

drogich perfum, byście zawsze czuły się kochane i samych miłych życzeń od 

panów. 

Mateusz z kl. 8aU 

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom i Koleżankom chciałabym życzyć dużo 

zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, dużo pieniędzy, własnej firmy i czego 

sobie życzycie i życzę Wam też tego abyście w tym dniu dostały od panów dużo 

kwiatów. 

Adam z kl. 8aL 

 

 



 

 

Źródło: https://healthycookbook.pl/ 



 

Źródło: https://healthycookbook.pl/  

Po więcej Wielkanocnych Łamigłówek zapraszamy na stronę internetową:  

https://healthycookbook.pl/wielkanocne-lamiglowki-dla-dzieci/ 

 

 

https://healthycookbook.pl/
https://healthycookbook.pl/wielkanocne-lamiglowki-dla-dzieci/


Pisanka do samodzielnego ozdobienia. 

Możesz użyć kredek, mazaków, plasteliny lub pomalować farbami. 

 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/ 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/


Wielkanocna historyjka obrazkowa. Ponumeruj obrazki w kolejności od 1 do 4.  

 

 

 

 

Kilka wesołych sposobów dekorowania jajek na Wielkanoc. 

 

 

   

 

 



NASZ PRZEPIŚNIK 

Przepis na Jajka - Kogutki 

 

 

 

 

Składniki: 

 jaja ugotowane na twardo  
 plasterki marchewki  
 ziarenka pieprzu  
 roszponka lub kiełki do dekoracji 

Przygotowanie: Jajka naciąć od węższej strony i powkładać 
marchewkowe grzebienie oraz marchewkowe dzióbki, oczka zrobić z 
pieprzu. Ułożyć jaka - koguciki na sałacie lub kiełkach.    

 Pomysł pochodzi z portalu https://smaker.pl/ 

Pasta jajeczna ze szczypiorkiem 

 

 

 

 

Składniki: 

 6 jajek  
 1 łyżka drobno pokrojonego szczypiorku  
 1 łyżka majonezu  
 sól  

 pieprz  

Przygotowanie: Jajka gotujemy na twardo, studzimy i obieramy. Kroimy 
w drobną kostkę, dodajemy posiekany szczypiorek. Doprawiamy do 

smaku solą, pieprzem i majonezem. Delikatnie mieszamy.   

         Pomysł pochodzi z portalu: https://to-co-lubie-gotuje.pl/ 



KUNSEK ŚLONSKIJ GODKI 
HAZOK / ZAJĄCZEK 

 

Śląska tradycja powiada, że prezenty w niedzielny poranek wielkanocny 
przynosi zajączek lub hazok. Prezenty zazwyczaj są symboliczne i co ważne – 
poukrywane w domu lub w ogrodzie, jeśli pozwala na to pogoda. Atrakcją dla 

dzieci jest zatem nie tylko sam upominek, ale także otoczka poszukiwania 
prezentu i zastanawiania się, gdzie zajączek mógł go ukryć. 

Źródło: https://tuudi.net/slaskie-tradycje-wielkanocne  

Życzenia po Śląsku 

Hazok kuko zza krzoka na drugego hazoka. Idymy na świyncone, bier koszyk, 

pakuj jajca i wyndzone, wusztym bydzie woniac wszyndzie, a kapelon godać 

bydzie: nich w te świnta klara świci, kożdy karlus kibel wody chyci, lejom 

chopcy, piszczom frelki, nich te świnta tak po slonsku bydom szwarne, a po 

polsku wyjątkowe i po prostu zdrowe. 

(spróbujcie przetłumaczyć) 

 

https://tuudi.net/slaskie-tradycje-wielkanocne


CIEKAWE MIEJSCA NA ZIEMII 

Wyspa wielkanocna - Raj na krańcu świata 

Wyspa Wielkanocna ma zaledwie 163 km2 powierzchni pokrytej wulkanami i 

górami, wysepka należy do najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi. Od 

stałego lądu, czyli zachodniego wybrzeża Chile, dzieli ją niemal 4000 km, zaś od 

najbliżej położonej, maleńkiej wysepki Pitcairn prawie 2000 km. Na mapie 

świata stanowi niewielki punkcik na tle bezkresnego błękitu Oceanu 

Spokojnego. Europejczycy, a konkretnie Holendrzy pod dowództwem Jakuba 

van Roggeveena, odkryli ją w niedzielę wielkanocną w 1722 r. i 

prawdopodobnie stąd właśnie pochodzi jej nazwa. 

 

Wyspa jest pochodzenia wulkanicznego. Na wyspie oglądać można nieczynne 

kratery wulkanów, w tym najbardziej regularny Rano Kau. 

 

 

http://podroze.se.pl/swiat/ameryka-poludniowa/chile/


 

Krajobraz wyspy nie zachwyca. W większości to łagodne, trawiaste pagórki i 

wzgórza. Tropikalny las został wycięty przez pierwotnych mieszkańców, co 

zapewne przyczyniło się do zagłady ich cywilizacji, a posadzone eukaliptusy nie 

należą do najpiękniejszych. Brak też jest rzek i strumieni. Woda pochodząca z 

opadów łatwo przenika przez porowate wulkaniczne skały i gromadzi się na 

pewnej głębokości. 

Większość turystów przyjeżdża na Wyspę Wielkanocną aby zobaczyć 

tajemnicze posągi Moai. Jest ich 887. Mają od 6 do 21 metrów wysokości, a 

najcięższy waży około 270 ton. Możemy nie tylko oglądać same rzeźby, ale też 

odwiedzić kamieniołom w którym je wkuwano i drugi mniejszy gdzie 

wykuwano kapelusze nakładane na posągi. 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu o tej tajemniczej wyspie. W poniższych linkach: 
https://www.youtube.com/watch?v=jBPaWJ3iT2o 

https://www.youtube.com/watch?v=nYqxFnVgdVY 

https://www.youtube.com/watch?v=MkBWjPsY84Y 

UWAGA UWAGA 

KONKURS !!!! 

Przygotuj prezentację wybranego przez Ciebie  

„ciekawego miejsca na ziemi” 

na 1 lub 2 strony dokumentu word. 

Najciekawsza praca zostanie umieszczona w gazetce  

a jej autor otrzyma nagrodę. 

Na Wasze artykuły czekamy do końca marca. Prześlijcie je poprzez Teams do Pani Mirki 
Gad lub do Pani Eli Mosur. 

https://www.youtube.com/watch?v=jBPaWJ3iT2o
https://www.youtube.com/watch?v=nYqxFnVgdVY
https://www.youtube.com/watch?v=MkBWjPsY84Y


HUMOR ZE SZKOLNYCH ZESZYTÓW 

  

 

Bije się baca z Japończykiem, biją się, biją nagle "bach!" - baca pada na 
ziemię: 

- Łooooo Jezuśku, co to było?! 
- Kaaaaraaaateee! 

Baca wstaje. Biją się dalej, biją się, biją nagle "bach!" - Japończyk pada 
zakrwawiony. Ociera krew z głowy i pyta: 

- Co to było?! 
- Ciiiuuuuupaaaazkaaaa! 

 

 

Ojciec pyta Adasia: 
- Co robiliście dziś na matematyce? 
- Szukaliśmy wspólnego 
mianownika. 
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w 
szkole też szukaliśmy wspólnego 
mianownika. Że też nikt go do tej 
pory nie znalazł! 
 

UWAGA!!!KONKURS PLASTYCZNY!!! 

„Król Maciuś I między nami”  

Konkurs na pracę plastyczną indywidualną prezentującą postać Króla Maciusia 

w naszej szkolnej codzienności. Technika dowolna. Format A3 lub A4. Termin 

oddawania prac do 16 kwietnia.  

Czekamy na Wasze prace: Pani Mirka Gad i Pani Magda Kunysz – Pudełko. 



REPETYTORIUM, CZYLI 

COŚ DLA ÓSMOLKASISTY I NIE TYLKO… 

 

Kochani, przed każdym z Was  już wkrótce ważna sprawa: Egzamin ósmoklasisty 

do napisania… Uczniowie klas ósmych pisali już próbne egzaminy ale trening 

czyni mistrza! Proponujemy jeszcze klika zadań egzaminacyjnych dla 

sprawdzenia swoich umiejętności. Zapraszam też uczniów młodszych klas do 

zmierzenia się z  zadaniami. Zobaczcie czy już to potraficie! 

 

Język polski: Zadanie 12. (0–2) Przeczytaj fragment utworu. Pewnego razu – 

spośród wszystkich innych zacnych dni w roku w samiutką Wigilię Bożego 

Narodzenia – Scrooge siedział przy pracy w swym kantorze. Było to popołudnie 

dokuczliwe, mroźne, mgliste. Scrooge słyszał, jak ludzie na podwórzu 

przechadzają się tam i siam, pohukując, bijąc rękami w piersi i przytupując dla 

rozgrzewki.  

12.1. Dokończ zdanie. 

 Przytoczony fragment pochodzi z utworu pt. 

………………………………………………………………… .  

12.2. Napisz, jaka zaskakująca historia przydarzyła się głównemu bohaterowi tej 

lektury. 

 Odwołaj się do całego utworu. 

…………………………………………………………..…………………..…….………………………………….

……….…………………………………………………………..…………….……..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………..…………………..……………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………... 



Matematyka: Zadanie 1. (0–3) Marta miała 6 litrów soku wiśniowego i 2 litry 

soku truskawkowego. Do przygotowania napoju zużyła 3 1 soku wiśniowego i 4 

1 soku truskawkowego. Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE. 

 1.Do sporządzenia napoju Marta wykorzystała więcej soku wiśniowego niż 

truskawkowego. TAK/ NIE 2. Marta przygotowała 3 litry napoju. TAK/ NIE  

3. Po sporządzeniu napoju pozostały Marcie 4 litry soku wiśniowego. TAK /NIE 

Zadanie 7. (0–1) Iwona kupiła 6 mazaków po 5 zł za sztukę. Marek kupił mazaki 

po 3 złote za sztukę i wydał taką samą kwotę pieniędzy co Iwona. Uzupełnij 

zdanie. Marek kupił _____ mazaków. 

 Zadanie 8. (0–3) Tomek czyta książkę, która ma 90 stron. Chłopiec przeczytał 

już 40% wszystkich stron tej książki. Ile stron pozostało Tomkowi do 

przeczytania? Zapisz obliczenia i odpowiedź. 

 

Język angielski: Zadanie 13. (0–4) Przeczytaj teksty. Zdecyduj, czy każde zdanie 

(1.–4.) jest zgodne z treścią tekstu (TAK albo NIE). Wpisz znak X w odpowiednią 

kratkę. 

1. Hi Peter, I’m on holiday with my 
parents in Greece. I’m having a 
wonderful time. The weather is 
fantastic! I swim in the sea every day. 
I’ll be back next week.  
Adam 

1. Adam invites Peter for a holiday in 

Greece. TAK  NIE   

2. TOM’S PANCAKES 
 Ingredients:  
1 large egg  
1 cup of milk  
1 cup of flour  
1 spoon of butter 

2. You need some salt to make Tom’s 

pancakes. TAK  NIE 

SALE!  
10–50% discount on all shoes and 
clothes 

3. This notice informs readers about a 

special offer. TAK  NIE 

PLEASE DO NOT TOUCH THE 
SCULPTURES AND PAINTINGS IN THE 
EXHIBITION 

4. You can see this notice in an art 
gallery.  

TAK  NIE 
 

 



JAK PORADZIĆ SOBIE Z TĄ PANDEMIĄ, 

ZDALNYM NAUCZANIEM I COVIDEM? 

 

 Monika z kl. 2aPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



TO CO MAŁE KOBIETKI LUBIĄ NAJBARDZIEJ – CZYLI… 

KĄCIK URODY 

Sprawdź, co będzie modne wiosną i latem 2021 roku. 

1. KWIATY! 

Kwiaty są jednym z dominujących trendów w tym sezonie. Kwiaty mogą być na 

bluzkach, płaszczach, a nawet spodniach i dodatkach. Można nosić je od stóp 

do głów i nie bać się zestawiać ze sobą rożnych kwiatowych wzorów w jednej 

stylizacji. 

2. MARYNARKI OVERSIZE Z PODKREŚLONYMI RAMIONAMI 

Sukienka w kwiaty na pewno nie będzie wyglądać banalnie, jeśli zestawisz je z 

kolejnym hitem na wiosnę 2021 – marynarką oversize z mocno podkreślonymi 

ramionami. Tak, dokładnie taką, jaką w latach 80. nosiła twoja mama lub babcia 

3. CZÓŁENKA I SANDAŁKI Z PASKIEM W KOSTCE 

Jedne z najbardziej uniwersalnych i ponadczasowych butów – czółenka i 

sandałki zawiązywane w kostce za pomocą cienkiego paska – nadchodzącej 

wiosny będą absolutnym hitem. 

4. PASTELE 

Modne kolory na wiosnę-lato 2021? Pastele! Kolory w rozbielonym wydaniu. 

Na prowadzenie wysuwa się róż (w lekko przybrudzonym wydaniu), błękit, 

fiolet oraz żółty.  

5. ŻÓŁTY PLUS KAMELOWY – MODNE POŁĄCZENIE KOLORÓW 

A skoro już jesteśmy przy kolorach, warto wspomnieć o najmodniejszym 

połączeniu kolorów na wiosnę-lato 2021. Mowa o duecie jasnożółtego i 

kamelowego. To zestaw oryginalny i elegancki zarazem. Hitem są także żółte 

dodatki, z torebkami na czele. 

6. SREBRO (OD STÓP DO GŁÓW!) 

Wśród najmodniejszych kolorów na wiosnę-lato 2021, miejsce na podium 

zajmuje też srebro, które nosimy w wersji total look.. Absolutnym must have są 

srebrne cekinowe sukienki.  



7. DZIURY W UBRANIACH 

Wiosną 2021 absolutnym fenomenem będą także ubrania... z dziurami. Nie są 

to jednak dziury przypadkowe, ale przemyślane wycięcia (najczęściej w kształcie 

koła), które celowo eksponują to i owo. Okrągłe dziury pojawiają się na 

sukienkach, topach, płaszczach czy spodniach.  

8. BIAŁE SUKIENKI 

Białe sukienki – od mini po maksi, najlepiej koronkowe, w sielskim wydaniu.  

9. SZEROKIE SPODNIE (W TYM SZEROKIE JEANSY) 

Trend na wiosnę-lato 2021, który sprawdzi się na co dzień? Spodnie z szerokimi 

nogawkami i wysokim stanem (talię warto podkreślić w nich paskiem). I nie ma 

znaczenia, czy wybierzesz eleganckie, materiałowe spodnie z kantem czy 

jeansy. 

10. KOSZULA OVERSIZE 

Wiosną 2021 duże i okazałe są także koszule – proste i eleganckie, wyglądające 

jak pożyczone z męskiej garderoby. W tym sezonie koszule są  tak duże i długie, 

że z powodzeniem zastąpią sukienki.  

11. MODNE PŁASZCZE NA WIOSNĘ? TRENCZE ALBO ULTRAKOLOROWE 

MODELE 

Jaki płaszcz wybrać na wiosnę 2021? Być może już masz go w swojej szafie, bo 

wciąż jednym z najmodniejszych modeli jest trencz. Najmodniejsze modele to 

trencze XXL. Dobrze, gdy są zdekonstruowane albo wyróżniają się jakimś 

charakterystycznym elementem – przeskalowanymi połami albo bufiastymi 

rękawami. 
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