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Znani i Lubiani – wywiad z gwiazdą!
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Walt Disney – bajkarz i jego magiczny świat
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„Frozen” czyli „Królowa śniegu” 
Warszawa- Nasze Miasto
Dookoła świata z ptakami
Be Happy Museum
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Co przeczytać?
Jaki film obejrzeć?
Filmowo- okiem Wiki
Zdrowo i sportowo - rowerem po Półwyspie 
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Gry planszowe
Dziennik kucharza
Piątkowy kalendarz
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Kiedy przygotowywaliśmy ten numer, do głowy przychodziło nam dużo pomysłów o różnych tematach. Rok szkolny zbliża się już do końca, a my chcemy 
wam opowiedzieć jeszcze o wielu różnych rzeczach. No i oczywiście, kiedy w czerwcu w kalendarzu zauważyliśmy urodziny Kaczora Donalda, od razu 
zdecydowaliśmy się porozmawiać z wami o magicznym świecie Disneya.

Pewnie kiedy ktoś mówi o bajkach od razu myślimy o Disneyu. Chyba dlatego, że to studio istnieje aż 98 lat! Wyobrażacie sobie ile kreskówek, filmów i 

seriali zdążyli wyprodukować? Bardzo dużo, a co najważniejsze, prawie wszystkie one są popularne. Może nie wszyscy wiedzą, ale Disney to nie tylko bajki. 

Są to też restauracje (ze specjalnym jedzeniem w formie bohaterów Disneya), parki rozrywki, zabawki, komiksy, książki, telefony, etui, kosmetyki, biżuteria…  

Z czym wam się kojarzy słowo Disney? Z bajkami, parkami rozrywki  czy może komiksami? 

Ten numer jest niezwykły.. Jak i jego goście! Witajcie znanego sportowca Krystiana Kowalewskiego!

Dzisiejszym gościem jest Tomasz Perzyna, uwielbiany nauczyciel Francuskiego!

Czesc, Dzien Dobry!!

Jaka jest wasza ulubiona postać Disneya? Moją ulubioną jest zapewne Moana albo Roszpunka… Mojej koleżanki - Piękna, a 

kolegi Olaf… Właśnie dlatego zrobiliśmy artykuł o naszych ulubionych postaciach i ich historiach.

Czy znacie jakie jeszcze święto jest w czerwcu? Oczywiście Święto Warszawy! Opowiemy wam dziś o nietypowych miejscach 

Warszawy i gdzie można spędzić letni dzień.

No i jak zawsze, czytamy, oglądamy filmy, obserwujemy ptaki, zajmujemy się sportem, gramy w gry planszowe, poznajemy 

nowe aplikacje,  zwiedzamy Warszawę, poznajemy nietypowy kalendarz gotujemy nowe potrawy i oglądamy bajki Disneya!!!

Wasi redaktorzy



Kim Pan chciał zostać kiedy był Pan mały? 

Z tego co pamiętam dużo rzeczy przewijało mi się w głowie ale chyba najbardziej chciałem zostać

policjantem kiedy byłem mały. Podobała mi się wizja profesji w której pomagam ludziom i jestem

jakimś autorytetem. Później zmieniało mi się na sportowca ale przyznam, że nigdy specjalnie się

nad tym na poważnie nie zastanawiałem. Zaufałem sobie i robiłem co kocham, czyli parkour.
Okazało się, że przy włożeniu dużego wysiłku w to co robię może być też sposobem na życie.

Kiedy zaczął Pan skakać?

2011 jesień. 10 lat temu. Kawał czasu. Miałem wtedy 13 lat. 

Jak się uczył Pan w szkole? 

Nie najgorzej. Nie byłem nigdy piątkowym uczniem ale raczej większych problemów też nie miałem.

Ciężko było mi się skupić siedząc w ławce przez 8 godzin jako, że mi dużo lepiej uczy się przez

doświadczanie rzeczy i ruch. Za to z języka polskiego byłem dobry! Lubiłem rozmyślać o życiu,

książkach, rozmawiać o różnych ciekawych ideach😉😃

Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? 

Język polski i matematyka. Polski z powodów o których opowiedziałem powyżej, a 

matematyka bo zawsze miałem super nauczycielki z którymi się dogadywałem. Mimo, że 

orłem nie byłem to lubiłem ten przedmiot 😃

Jak to się stało, że zaczął Pan ten sport? 

Chodziłem do szkoły podstawowej i stałem przy schodach. Nagle zobaczyłem ziomka który 

zrobił salto w przód ze schodów. Wylądował na tyłek ale pomyślałem sobie ''ale kozak, też 

chcę'' no i zacząłem trenować na piasku. Po tygodniu zrobiłem salto w tym samym miejscu, 

wieść po szkole jakoś się rozeszła i razem z tym ziomkiem zaczęliśmy trenować razem. 

Dzisiaj naszym gościem jest 

jeden z najlepszych freerunnerów na świecie, sportowiec z 10 letnim doświadczeniem w parkour
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Jaką radę dałby Pan dzieciakom, które chciałyby skakać jak Pan? 

Bawcie się ruchem. Skaczcie, czerpcie z tego jak najwięcej przyjemności. I nie 

skaczcie z dużych wysokości bo to psuje ciało. 

Jak się Pan inspiruje? 

Innymi ludźmi. Czasem osobami które trenują ten sam sport co ja. Czasem 

kompletnie z innych zajawek. Czasem kimś kto robi coś co kocha. Ludzie mnie 

inspirują. I architektura. Miasto które mogę wykorzystać jak tylko chcę. 

Co pana motywuje?

Uważam, że nie potrzebuję jakiejś odgórnej motywacji, żeby robić coś co 

kocham. Kocham parkour więc skaczę po murkach😃

Czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności? 

Nie. Ani sprzętu. To jest piękne w tym sporcie. Wystarczy lubić się ruszać, być ciekawym i tyle 😊

Jaką książkę radzi Pan przeczytać? 

To zależy od wieku czytelnika. Kiedyś bardzo lubiłem ''Małego Księcia'' od Antoine de Saint-

Exupéry i do tej pory mam go w swojej małej biblioteczce. Jeżeli ktoś lubi fantastykę to bardzo 

polecam ''Malowany Człowiek'' od Peter V. Brett oraz Wiedźmina od Andrzeja Sapkowskiego. 

Jeżeli ktoś lubi rozmyślać o życiu bardzo polecam książkę Jordana Petersona ''12 życiowych 

zasad''. Jest to trudna książka ale w przyszłości polecam się zainteresować 😊

Czy ma Pan jakieś inne hobby?

Bardzo lubię chodzić do lasu na grzyby czy nad jeziora połapać ryby. Lubię grać w gry na 

komputerze. Lubię książki. Dużo rzeczy lubię robić :) Myślę, że trochę tego się jeszcze by 

znalazło 😃

Jakie jest Pana ulubione danie? 

Pizza pepperoni. Wiem, że jako sportowiec nie powinienem dużo jej jeść ale mam słabość 

haha

Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Pewnie paru moich 

kolegów będzie próbowało naśladować Pana… 

Ciekawe z jakimi efektami?  
Reporter: Julia Groszyk 5
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Jak się uczył Pan w szkole? 

Uczyłem się raczej systematycznie i miałem dobre i bardzo dobre wyniki, na 
niektóre przedmioty musiałem poświęcać więcej czasu (matematyka, 
chemia).

Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? 

Język polski i języki obce. W szkole uczyłem się języka angielskiego i 
rosyjskiego (dużym wyzwaniem była dla mnie kaligrafia). 
Język francuski poznawałem samodzielnie, nie uczyłem się go w liceum.

Dlaczego Pan wybrał właśnie zawód nauczyciela? 

Nie od razu wybrałem ten zawód. Po studiach pracowałem w 
firmie logistycznej jako tłumacz języka francuskiego, a równocześnie uczyłem 
w szkole językowej. W pewnym momencie uznałem, że uczenie daje mi więcej 
satysfakcji, zrezygnowałem więc z pracy w firmie na rzecz pracy w szkole.

Co jest lepsze i łatwiejsze, być dorosłym czy dzieckiem? 

Niestety, chyba nigdy nie jest „lepiej i łatwiej”, na każdym etapie 
są różne kłopoty, kryzysy i problemy – dziecięce nie oznacza 
mniej poważne. Dorosły ma więcej doświadczeń, pewnie jest bardziej 
zahartowany i ma więcej dystansu do wszystkiego, co mu się przytrafia.
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Gościem dzisiejszego numeru jest

Pan Tomasz Perzyna, 
nauczyciel języka francuskiego



Kim Pan chciał zostać kiedy był mały? 

To się zmieniało wielokrotnie: marynarzem, żołnierzem, aktorem, piosenkarzem – w zależności od nastroju, 
lektury, obejrzanego filmu.

O czym Pan marzył w dzieciństwie? 

Nie pamiętam marzeń, raczej snułem pomysły, co by było gdyby…

Jaką radę Pan dałbyś sobie w wieku dziesięciu lat? 

Jeśli coś Ci nie wychodzi, nie martw się za dużo, to nie tragedia – to wyzwanie i znak, że musisz jeszcze nad tym popracować, dasz 
radę! Pozwól innym poznać siebie, dbaj o swoich przyjaciół, sam bądź przyjacielem dla innych.

Jak się Pan inspiruje? Co Pana motywuje? 

Dużo czytam, obserwuję ludzi. Chciałbym, żebyśmy wszyscy bardziej dbali o naszą planetę. Inspirują mnie zwykli ludzie, 
którym ochrona przyrody jest bliska, np. jestem w lesie i widzę, że ktoś zbiera papiery, puszki, i wtedy sam też zaczynam zbierać 
śmieci w lesie.

Jaką książkę Pan radzi przeczytać? 
Radzę czytać jak najwięcej. Moje ulubione lektury z dzieciństwa są już raczej staromodne (Niziurski, Ożogowska). To raczej Was 
powinienem zapytać, co czytacie i polecacie.

Czy ma Pan jakieś hobby? 

Bardzo lubię narty i jazdę na rowerze. Odpoczywam, czytając powieści Stephena Kinga, oglądając filmy, zwłaszcza komedie
czeskie.

Jakie jest Pana ulubione danie?
Moim ulubionym daniem są małże i krewetki (nie żabie udka😉). Lubię też różne potrawy z ziemniaków – zapiekanki, podlaskie 
dania regionalne: tzw. babkę ziemniaczaną i kartacze. Ograniczam jedzenie mięsa.
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Nasz gość - Pan Tomasz Perzyna
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Legendarny Walt Disney urodził się 5 grudnia 1901 w Chicago w rodzinie imigrantów. 
Chociaż był najmłodszy z rodziny zacząć pracować  najwcześniej. Rozdawał gazety, 
sprzedawał przysmaki w pociągach, pracował na farmie i nie tylko, ale oczywiście 
wolny czas poświęcał rysowaniu małych rysunków. 

Kiedy Walt przybył do Europy, zaczął pracować w karetce (był kierowcą), taka praca 
zajmowała mu bardzo dużo czasu, ale był sprytnym chłopcem. Udawało mu się chodzić 
do uniwersytetu i nawet uczyć się aktorstwa. Kiedy był na uniwersytecie, często 
spotykał się z kreskówkami i różnymi rodzajami animacji. Chociaż nie planował się 
tym zajmować poczuł, jak bardzo to lubi. Zaskakującym faktem jest to, że został 
zwolniony z pracy w magazynie przez BRAK KREATYWNOŚCI! 

Kiedy wrócił do domu wraz ze swoim bratem, zaczął robić mini animacyjną studio o nazwie ‘Disney
Brothers Cartoon Studio’. Zaczął się u nich trudny proces ciężkiej pracy, ale jak się mówi ‘Dobra
praca, się opłaca’.😊

Pomysł na Disneyland narodził się po tym, jak coraz więcej osób wyrażało chęć odwiedzenia studia
filmowego Walta Disneya, aby na własne oczy zobaczyć, jak powstają jego najbardziej niesamowite
postacie. W ten sposób animator oddał cały swój majątek, a nawet ubezpieczenie medyczne, żeby w
1954 roku kupić 65 hektarów gaju pomarańczowego w Nowym Orleanie, gdzie rozpoczął budowę parku
rozrywki.

W dniu otwarcia Disneylandu w parku zainstalowano tylko 18 atrakcji. Warto zauważyć, że 14 z nich
działa do dziś. Najstarsza atrakcja Disneylandu jest o 80 lat starsza od samego parku!

Parada z okazji otwarcia Disneylandu

Walt Disney

Reporter Marysia Tryputen
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W parku obowiązuje zasada ‘No Sad Kids’. 
Pracownicy mogą z niej korzystać, gdy zobaczą 
smutne dziecko. Zasada mówi, że w takim przypadku 
można wymienić upadłe lody na nowe lub podarować 
dziecku drobny podarunek. 

Kapsuła z tajną wiadomością jest ukryta przed zamkiem
Śpiącej Królewny. Kapsuła zostanie otwarta w lipcu
2035 roku, czyli podczas obchodów 80-lecia parku.

Animator otrzymał swojego
pierwszego Oscara w 1932
roku za film animowany „Silly
Symphonies”.

Odwiedzający park 
często wrzucają monety 
do fontanny na terenie 
Little World. Wszystkie 
pieniądze zebrane z 
fontanny przekazywane 
są na cele charytatywne.

Dużo postaci Disneya zostało opartych
na realnych postaciach. Na przykład
Aladdin to kopia Toma Cruise'a, a Ariel
- Alicii Milano. Nawiasem mówiąc,
wielu twierdzi, że Walt Disney
skopiował swoją pierwszą animowaną
postać - Myszkę Miki - od siebie
samego!

Nad Disneylandem zawsze świeci słońce.
Dzieje się tak, ponieważ parki znajdują się
na zachodzie i wschodzie Stanów
Zjednoczonych, w Europie i Azji - czyli w
różnych strefach czasowych.

Takim oto sposobem do dziś uwielbiamy Disney. Przypominamy o filmach które już niedługo będą w kinach! 
Już niedługo czekamy na kolejne filmy: ‘Luka’, ‘Raja i ostatni smok’ no i oczywiście „Cruella”!
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Donald Duck made his first screen debut on June 9, 1934, in The Wise Little Hen. After 

Donald Duck has acted in more than 200 films.

In 1943 the animated film with Donald Duck won an Oscar.

Donald Duck gets his own star on Hollywood’s Walk of Fame in Los Angeles.

Donald Duck’s full name is “Donald Fauntleroy Duck.”

Donald Duck’s girlfriend Daisy Duck first appears in Disney’s Comics & Stories no. 149

Donald has a twin sister, who went on to become an astronaut.

Emilia Jurewicz, our reporter:

My favorite Disney character is Donald Duck. He's funny and he is unlucky 

which makes his adventures even more interesting. He owes a lot of money to 

his uncle - Uncle Scrooge and any time Donald does not want to travel  with 

his uncle, the uncle shows him how huge his debt is… So Donald has to 

accompany his uncle, often against his will, having lots of dangerous or funny 

adventures on the way ..
Walt Disney with Donald Duck

Donald has a huge family: the parents and his twin sister, who is 

the mother of Huey, Dewey, and Louie. His uncle Scrooge McDuck, 

brother to Donald’s mother Hortense. And other many relatives :)

Donald Duck even has his own asteroid
Donald Duck in The Wise Little Hen

Reporter Marysia Tryputen



Pluto is one of my favourite Disney’s movie star. He is a fictional character

appearing in animated film and comics, created in the Walt Disney studio.

Pluto is a yellow dog with black ears and a green or red collar around his neck.

Some movies suggest that Pluto is a sheepdog.

He is Miki’s pet. The name "Pluto" was first used in the short film "The Moose Hunt"

in1931. Pluto is accompanying Mickey Mouse in her cinematic and comic book

adventures. Everybody likes it. He is funny. Pluto has a talent for getting into trouble.

As Miki's pet, he appeared in the cartoon "Mickey's Pal Pluto" (1933). In "Puppy Love" (1933) he 

accompanied the owner on a date with Minnie, in "Playful Pluto" (1934) he tried to help with the 

spring cleaning, in "On Ice" (1935) he tried to skate for him, which Donald Duck put on him.

In addition to the films with Mickey Mouse, animations were also made with Pluto as the main 

character, incl. in "Mother Pluto" (1936) and "Pluto's Quinpuplets" (1937).

Pluto is 90 years old now.

Reporter: Julia Groszyk

11



12

Dzisiaj opiszę wspaniały film „Kraina Lodu”. Pewnie wszyscy kojarzycie tę nazwę, ale 

nie wszyscy oglądaliście ten film, a jest naprawdę fantastyczny. Opowiada o 

przygodach dwóch sióstr, królewien, które mieszkają w mieście Arendel, w pałacu. 

Młodsza ma na imię Ann, a starsza, Elsa posiada magiczną moc zamrażania lub 

zamieniania wszystkiego w lód. Kiedy były dziećmi, razem bawiły się mocą Elsy, ale 

przez nieostrożność starsza siostra zraniła Annę. Od tego momentu potęga Elsy 

staje się naprawdę niebezpieczna, a dziewczynka oddała się od siostry, żeby nigdy 

więcej jej nie skrzywdzić. 

Kiedy Elsa dorasta i ma zostać królową, przypadkiem jej moc wychodzi na jaw, a 

ludzie zaczynają się jej bać. Dziewczyna ucieka i postanawia żyć w samotności, w 

pałacu z lodu, daleko od domu. Anna nie chce stracić siostry i wyrusza na wyprawę 

żeby nakłonić ją do powrotu. W drodze przeżywa wiele przygód, a książę Hans, w 

którym się zakochała, okazuje się kimś innym, niż się wydawało. Jak skończy się 

cała historia? O tym przekonacie się dopiero wtedy, kiedy obejrzycie ten film! 

Reporter Paweł Urzędowski
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Park Edwarda Szymańskiego

Kolejny sposób na wesoły odpoczynek to odwiedzenie parku

Edwarda Szymańskiego. Znajdują się w nim place zabaw, aleje

spacerowe, ścieżki rowerowe, klub tenisowy, a nawet ścieżki do

jazdy na rolkach! Ten tor ma długość aż 1500m! Jeżeli chcecie

zająć się czymś ekstremalnym, możecie wypróbować Bungee

Jumping! Obiecuje wam niezapomniane wspomnienia 😉 W tym

parku można też odpocząć, np. oglądać Multimedialny Park

Fontann.

Drodzy czytelnicy! Czy wiecie, że 4 czerwca obchodzimy Święto Warszawy? Święto ustanowiono uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy

w 2019 .

Reporter Marysia Tryputen

Święto Warszawy to dobry powód aby odwiedzić najciekawsze miejsca w mieście. Na przykład, zaprzyjaźnić się z nowym mieszkańcem Warszawskiego ZOO.

Mianowicie z żyrafą o imieniu Karim, który dołączył do trzech samic mieszkających w warszawskim ZOO. Możecie go odwiedzić w najbliższy weekend, albo…

Pospacerować po innych zakątkach Warszawy, o których opowiem wam w dzisiejszym artykule!
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Stare Miasto

Jak już nazwa wskazuje jest to najstarsza część

Warszawy. Warszawska Starówka została

odbudowana po ogromnych zniszczeniach w czasie

II Wojny światowej i ma swój wyjątkowy klimat. Czy

wiecie, że znajduje się tam najdłuższa ulica w

Warszawie- Piwna? W dawnych czasach wzdłuż

niej wytwarzano piwo, właśnie stąd pochodzi jej

nazwa.

Na narożnej części kamienicy umieszczono lwa Św.

Marka, czyli symbol Wenecji. W przeszłości

mieszkał tu kupiec David Zappio, który w

przeszłości był prezydentem Warszawy!

Każda ze stron rynku Starego Miasta ma swojego

patrona. Proponuje wam przejść się przez stare

miasto i znaleźć ich wszystkich!
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Park Moczydło

Ten park znajduje się niedaleko parka Edwarda Szymańskiego. Mogę

wam powiedzieć, że na razie to jest mój absolutny ulubieniec wśród

parków. Są tam ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe, boiska i place

zabaw, korty tenisowe oraz stawy z kaczkami.

Pierwszy plac zabaw DLA DOROSŁYCH!

Pamiętacie nasz poprzedni numer poświęcony Dniu Dziecka? W nim eksperci opowiadali

nam kim być lepiej dorosłym czy dzieckiem. Dużo z nich odpowiedziało, że dzieckiem jest być

troszeczkę lepiej i chcą choć na dzień wrócić do czasu dzieciństwa. Nie spodziewali się, ale

do tego nie potrzebne są żadne czary! Wystarczy tylko przyjść do tego niezwykłego placu

zabaw w Ursusie. Miłego zwiedzania😊

Wspaniałym miejscem na piknik, albo zabawy z psem jest górka. Do tego 

znajdują się na niej trzy teleskopy astronomiczne, które umożliwią 

obserwację nieba! Jak już wspominałam jest tam bardzo dużo miejsca, 

więc na pewno znajdziesz coś dla siebie!
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I jeszcze parę ulubionych miejsc mieszkańców Warszawy. 

Jednym z moich ulubionych miejsc w Warszawie jest Park Ujazdowski urządzony w

latach 1893- 1896 oraz wpisany do rejestru zabytków w 1965r. Park położony jest w

Śródmieściu, przy Alejach Ujazdowskich. W parku są trzy pomniki przyrody: orzech

czarny, klon pospolity i dąb szypułkowy. W parku znajduje min. się Staw Ujazdowski,

pomnik Ignacego Paderewskiego oraz zabytkowa waga osobowa z XIX w. Można tam

również znaleźć ciekawy plac zabaw. Pomimo położenia w Centrum Warszawy, w Parku

jest cicho, dzięki czemu można tam w spokoju podziwiać piękno przyrody.

Moje ulubione miejsce w Warszawie to JumpWorld czyli taka hala z 

trampolinami tam m.in. tor przeszkód, zjeżdżalnia do gąbek, poducha 

powietrzna, tyrolka, tor ninja, arena główna, gladiatorzy i basen z gąbkami.

Emilia Jurewicz, nasz reporter

Pani Marta Pawełko-Grzybowska, nauczycielka matematyki :



Chciałbym dzisiaj opisać wspaniałego, bardzo barwnego ptaka, żołnę zwyczajną. Jest

najbardziej kolorowym ptakiem w Polsce! Ma mocno niebieski brzuszek, płowo-żółty i

brązowo-pomarańczowy grzbiet, niebieską plamkę nad głową, brązowy czubek głowy,

żółtą „brodę” i zielonkawoniebieski ogon. Dzióbek i oczy są czarne, dzięki temu

świetnie je widać pośród tak wielu kolorów łebka. Ja niestety jeszcze nie widziałem

tego ptaka, ale kiedy tata mojego wujka zobaczył żołnę pierwszy raz, pomyślał że to

papuga uciekła z zoo!

Myślicie pewnie, że skoro ten ptak jest taki piękny i kolorowy, to musi być rzadki, a

jednak w przypadku żołny wcale tak nie jest, a przynajmniej nie w Polsce. Wystarczy,

że pójdzie się w pobliże piaszczystych klifów, czyli tam, gdzie żołna zakłada gniazda i

można ją dość łatwo zobaczyć. Te ptaki żywią się głównie osami i pszczołami, ale

często jedzą też inne owady.

Bardzo bym chciał zobaczyć kiedyś żołnę, i mam nadzieję że uda się to każdemu z

Was.
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Dookoła 
świata z 
ptakami

Reporter Paweł Urzędowski



Warszawa-
nowe miejsce-
okiem Wiki

Moi drodzy, dziś chciałabym Wam przedstawić 
nowe miejsce na mapie Warszawy. Jest nim Be 
Happy Museum. Mieści się ono w CH Reduta. 
Byłam, zobaczyłam i polecam gorąco!

Reporter Wiktoria Kazimierska :(
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Warszawa- nowe 
miejsce- okiem Wiki

Be Happy Museum to miejsce 
energetyczne, kolorowe z wieloma 
zaskakującymi salami. Możecie jak dziecko 
wskoczyć do kolorowego basenu z kulkami, 
poczuć się jak prawdziwa Barbie, pohuśtać 
na fantastycznych huśtawkach, pokręcić się 
na jednorożcowej karuzeli, a  nawet zakuć 
się w kajdany i zamknąć w więzieniu! 

A to tylko z niektórych atrakcji, bo to 
miejsce oferuje wiele więcej. 

ZACHĘCAM WAS DO PRZEKONANIA SIĘ O 
TYM NA WŁASNE OCZY!
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Prodigy - gra matematyczna, w której uczycie się też angielskiego.

Pewnie wszyscy już nie mogą się doczekać wakacji. Jedyny minus jest taki, że można bardzo łatwo

zapomnieć zasady matematyki, angielskiego czy innego przedmiotu… Chociaż kto będzie się uczył

na wakacjach? Znalazłam aplikację która wam pomoże, i odpocząć i się pouczyć!

Cała akcja toczy się w macicznym świecie.
Wasz awatar idzie przez las i przeżywa

niezwykłe przygody. Musicie używać różnych

zaklęć, żeby pokonać wrogów, które są

pomocnikami największego złodzieja. Za

pomocą tych zaklęć uczymy się też

matematyki, a za pomocą naszego małego

pomocnika dowiadujemy się nowych słówek

po angielsku. Waszym celem jest dojście do

magicznej akademii, w której również czekają

na nas niebezpieczeństwa.

Możecie zarabiać złoto, żeby kupować lepszą

zbroję, różdżkę i zaklęcia.

W tą grę można grać online albo of linie, to już

jak kto woli :) Jest też dostępna funkcja grania

klasami. Sądzę, że taka wesoła lekcja nam nie

zaszkodzi

Reporter
Marysia Tryputen
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Dzisiaj chciałbym opisać wspaniałą książkę „Głowa na tranzystorach”

Hanny Ożogowskiej. Opowiada o przygodach chłopaka, Marcina, który

wraz ze swoimi przyjaciółmi przeżywa niezwykłe szkolne przygody.

Organizują cyrk w wygranym w konkursie namiocie, zakładają

stowarzyszenie, które daje nagrodę (pięć złotych) każdej osobie, która

dostanie dwóję, wymyślają niestworzone historie, żeby uniknąć lekcji

matematyki...nauczycielom opowiadają, że nie mogą się uczyć, bo

rodzice używają nietypowych metod, by nauczyć ich grzeczności np.

każąc im czyścić gruby, zardzewiały łańcuch, czy siedzieć cały dzień na

klatce schodowej albo przywiązując ich sznurkiem do kaloryfera... ta

książka jest bardzo zabawna, a do tego ciekawa i wciągająca, tak jak

wszystkie książki Hanny Ożogowskiej.

Recenzja Pawła Urzędowskiego
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W rolach głównych wystąpili Selena Gomez, David Henrie, Jake T. Austin, Maria Canals-Barrera i David DeLuise.

Serial dostał 2 nagrody Emmy, 7 innych nagród i 14 nominacji

Reporter Marysia Tryputen

Ten serial opowiada o niezwykłej rodzinie, w której wszyscy są czarodziejami (oprócz mamy). Główną bohaterką jest Alex Russo (odtwórczynią

tej roli jest Selena Gomez). Czyli młoda czarodziejka, która w ogóle nie uczy się na swoich błędach. Zawsze wpada w tarapaty i niesamowite sytuacje, z

których zwykły człowiek nie zdoła się uwolnić. Oczywiście, sama ich nie rozwiązuje, a razem ze swoimi braćmi Maksem i Justinem. Ma również chłopaka,

który też jest niezwykły.

Aleks ma najlepszą przyjaciółkę Harper, która co prawda nie jest czarodziejką, ale i tak wspiera i pomaga swojej koleżance.

Głównym celem czarodziejów tej rodziny, jest zwycięstwo we wspólnych zawodach. Ten kto w nich wygra, na zawsze dostanie czarodziejską moc, a drugi

zostanie zwykłym człowiekiem.

Spodobał mi się ten serial z powodu śmiesznych żartów i ciekawej fabuły. Chociaż może się wydać, że serial jest o czarodziejach, tak naprawdę ten film

opowiada o rodzinie, przyjaźni, latach szkolnych i najlepszych chwilach naszego życia. Podczas akcji bohaterzy zaczynają rozumieć, jak bardzo są dla siebie

ważni. Jeżeli lubicie się pośmiać i lubicie czarodziejów, gorąco zapraszam do obejrzenia przygód tych małych czarodziejów.



Filmowo- okiem Wiki

Przygoda na Antarktydzie ( ang. Eight Below)

• Dziś polecam do obejrzenia film z wytwórni Disneya- Przygoda na
Antarktydzie ( ang. Eight Below). 

• Jest to amerykański film przygodowy, oparty na prawdziwych
wydarzeniach. Wyreżyserowany przez Franka Marshalla z 2006 roku. 
Film ten opowiada o ludziach i ośmiu psach przebywających na
Antarktydzie. Właściciela ośmiu czworonogów gra nieżyjący już Paul 
Walker. Ma on pomóc w odnalezieniu meteorytu jednemu z 
naukowców, który przybył z tym zamiarem na Antarktydę. I tu zaczyna
się fantastyczna przygoda z psami w roli głównej, które okazują się
bardzo pomocne w realizacji tego przedsięwzięcia. Niestety nie wszystko
idzie po ich myśli, w skutek wypadku naukowca, następuje błyskawiczna
ewakuacja ludzi. W samolocie nie ma miejsca już dla psów… Czy uda się
po nie wrócić, kiedy warunki atmosferyczne drastycznie się
pogorszyły…?

• POLECAM POLECAM POLECAM

• Dla miłośników psów i nie tylko.WZRUSZENIE GWARANTOWANE. 
Przygotujcie chusteczki !

Reporter Wiktoria Kazimierska
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Właśnie wróciłam z tygodniowego pobytu w Rowach nad polskim morzem. Jedną z atrakcji tego wyjazdu była wycieczka

rowerowa po Półwyspie Helskim. Samochodem dotarliśmy do Juraty, skąd rozpoczęliśmy naszą wyprawę rowerem do

Władysławowa. Cała trasa liczyła 24,5 km długości i prowadziła z Juraty przez Jastarnię, Kuźnice, Chałupy do

Władysławowa. Jechaliśmy szlakiem rowerowym R10 – Nadmorskim Szlakiem Hanzeatyckim, będącym częścią trasy

EuroVelo 10 - międzynarodowego szlaku rowerowego przebiegającego dookoła basenu Morza Bałtyckiego. Pominęliśmy

odcinek z Helu do Juraty, ponieważ wielokrotnie tam byłam, a poza tym trasa wydłużyłaby się o kolejne 10 km do 35 km. Na

Helu polecam przede wszystkim fokarium, gdzie można zobaczyć pokazy z udziałem fok.

Naszą trasę rozpoczęliśmy od krótkiej wizyty na molo w Juracie. Przejechaliśmy

nową promenadą nad Zatoką Gdańską w kierunku Helu. Po wizycie w lodziarni

wyruszyliśmy w kierunku Władysławowa. Pierwszy odcinek ścieżki rowerowej z

Juraty do Jastarni (ok 4km.) prowadził przez las. Po krótkim odpoczynku w porcie w

Jastarni ruszyliśmy w dalszą drogę. Tuż za Jastarnią minęliśmy lądowisko, z
którego można wyruszyć w lot widokowy lub skoczyć ze spadochronem.

Reporter: Julia Groszyk

Zdrowo i 
sportowo
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Postanowiliśmy pojechać niebieskim

szlakiem przez las (Szlak nadmorski

zatokowy). Po blisko kilometrze jazdy

wróciliśmy na szlak prowadzący nad

Zatoką Gdańską (trasa R10), ponieważ

jazda w lesie momentami w piasku była

ciężka. Szybko dotarliśmy do Kuźnic. Tutaj

krótka wizyta na molo w Kuźnicach, a
potem dalsza jazda do Chałup.

Za chwilę rozpoczęła się najpiękniejsza w mojej ocenie część trasy. Jechaliśmy tuż przy brzegu Zatoki

Gdańskiej. Widoki były wspaniałe. Mijaliśmy małe łódki rybackie, jachty i surferów na deskach. Na chwilę

zatrzymaliśmy się na polu kempingowym Maszoperia. Potem udaliśmy się na dłuższy odpoczynek na

pobliską plażę po drugiej stronie torów kolejowych. Przy okazji zobaczyliśmy dwa bunkry spośród

czterech tworzące skansen fortyfikacji Ośrodka Oporu „Jastarnia” (część fortyfikacji Helu) – „Saragossa”

stojący tuż przed plażą i „Sęp” na samej plaży. Po blisko dwóch godzinach zabaw na plaży wyruszyliśmy

w dalszą podróż.
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Podróż była wspaniała. Pogoda dopisała. Wszystkim gorąco polecam

wycieczkę rowerową po Helu. Pomimo, że trasa nie jest krótka (25 km

z Juraty do Władysławowa albo 35 km z Helu do Władysławowa) to w

mojej ocenie nie jest męcząca. Można robić dużo przystanków na

odpoczynek i zwiedzanie. Na Półwyspie Helskim jest wiele miejsc

wymarzonych do odpoczynku i wiele ciekawych miejsc do zobaczenia.

W Chałupach zrobiliśmy sobie dłuższy odpoczynek na obiad w jednej z wielu tutejszych nadmorskich restauracji. Potem

wyruszyliśmy do Władysławowa, gdzie zakończyła się nasza wyprawa rowerowa. Z Władysławowa pociągiem wróciliśmy do
Juraty, gdzie zostały nasze samochody.
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Dzisiaj opowiem Wam o bardzo ciekawej grze, „Piętaszek”.

Polega ona na tym, że gracz jest Piętaszkiem i musi bez przerwy ratować 

Robinsona z tarapatów. Jak się pewnie domyślacie, gra opiera się na 

książce „Robinson Kruzoe”. Przy okazji, jeśli jeszcze jej nie 

przeczytaliście, koniecznie to zróbcie, bo jest bardzo ciekawa!

Wracając do gry, Piętaszek musi chronić Robinsona podczas zwiedzania 

wyspy, i na polowaniu - przed dzikimi zwierzętami. Poza tym musi 

pilnować, żeby prąd nie zniósł Robinsona na tratwie daleko od wyspy, a 

do tego – co najtrudniejsze - misi chronić go przed kanibalami!

Poza tym gracz, czyli Piętaszek, ma punkty życia. Jeśli nie uda mu się 

ochronić Robinsona przed zagrożeniem, traci kilka punktów. Trzeba 

uważać, żeby nie stracić wszystkich, bo wtedy Piętaszek umiera i 

przegrywa grę. Jeśli za to uda mu s ię ochroni ć Robinsona pr zed ws zys 

tkimi zagrożeniami, nadchodzi moment na najtrudniejsze wyzwanie, 

którym są piraci☠ ! Piraci to bardzo potężny przeciwnik, jeśli Piętaszek 

ich pokona, wygrywa grę. Jest ona naprawdę bardzo ciekawa i wymaga 

planowania, więc bardzo zachęcam was do tego, żebyście w nią zagrali.
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Reporter Paweł Urzędowski
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1. Składniki

2. Przygotowanie 

3. Wypiekanie

1 2

3

Czas na przygotowanie ulubionego dania śniadaniowego dla całej rodziny!

֍ 250 g sera (twarogu) w kostce 
֍ 1 jajko
֍ 1 łyżka cukru
֍ 2 łyżki mąki (i jeszcze 2 łyżki do formowania)
֍ szczypta soli
֍ olej do smażenia

Dodaj do twarogu jajko, mąkę, sól, cukier i dokładnie

wymieszaj widelcem. Z masy najpierw robimy formę

„kiełbasy”, odcinamy kawałki i rękoma oprószonymi mąką

formujemy płaskie okrągłe placuszki.

Na patelni rozgrzać olej. Układamy serniczki i 
smażymy do złotego koloru z obu stron na 
średnim ogniu (około 2 min z jednej strony).

Podajemy ze śmietaną, konfiturą albo mlekiem zagęszczonym.

Dziennik 
Kucharza

Dzisiaj gotowała z wami Marysia Tryputen



8 czerwca
Światowy dzień Oceanów

Musimy pamiętać, że Oceany są bardzo ważne 
dla istnienia człowieka. Nie zanieczyszczajmy 
ich i dbajmy o środowisko naturalne.

9 czerwca
Dzień Przyjaciela

Zawsze możemy na nim polegać. Tego 
dnia pokażmy naszym przyjaciołom jak 
ważni są dla nas.

13 czerwca
Dzień Dobrych Rad

14 czerwca
Dzień Kąpieli

Tego dnia nalejmy dużo wody do wanny z pachnącą 
pianą i zróbmy sobie domowe SPA.

14 czerwca
Światowy Dzień Krwiodawstwa

Krwi nie można wyprodukować. Ratuje życie 
wielu ludziom. Dziękujemy wszystkim, którzy 
oddają krew.

15 czerwca
Dzień Wiatru

Wiatr to nie tylko zjawisko przyrody. Jest on również 
źródłem energii elektrycznej.

17 czerwca
Dzień czołgisty

Tego dnia zróbcie sami sushi. Można też wybrać 
się z rodzinką lub z znajomymi na wspólną ucztę.

9 czerwca
Dzień Kaczora Donalda

To jeden z głównych bohaterów bajek Walta 
Disneya. Jako jeden z nielicznych doczekał się 
swojego święta.

18 czerwca
Dzień Sushi

W tym dniu wojskowi, którzy poruszają się czołgami 
obchodzą swój dzień. 

Nie lubimy ich słuchać, zwłaszcza od naszych 
rodziców. Pewnie przekonaliśmy się jak 
ważne są w naszym życiu.

Przygotowała: Julia Groszyk
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Drodzy Czytelnicy!

Mamy nadzieję, że ten numer naszego 

magazynu Wam się spodobał. 

Napiszcie do nas,

o czym chcielibyście przeczytać w 

naszym magazynie, z kim się spotkać. 

Czekamy na wasze opinie!

Zapraszamy Wszystkie klasy do 

współpracy. 

Masz ciekawe pomysły lub tematy? 

Lubisz rysować?

Zostań naszym reporterem!  

Napisz do nas w czacie Teams do 
Marysi Tryputen 
Lub  Julii Groszyk

albo na adres e-mail 
fridaynews47@gmail.com!Redaktorzy:

MarysiaTryputen

Julia Groszyk 
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