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Listopad to ostatni miesiąc jesieni. Liście spadają z drzew, pogoda jest deszczowa i zimna, wszystkie
drzewa bez liści i szare niebo. W tej chwili, gdy kina i muzea są nieczynne, dodatkowo mamy jesienne
i nudne weekendy w domu ...

Cóż, wszyscy potrzebujemy bardziej pozytywnego nastawienia i optymistycznego nastroju!

Lecz z naszym magazynem nie będzie wam smutno! Jeśli muzea są zamknięte - idź zobaczyć sztukę
na zewnątrz, Warszawa ma wiele ciekawych miejsc.
Jak spędzić długi jesienny wieczór? Upiecz pyszne ciasto, zaparz herbatę i obejrzyj śmieszny film!
Przyroda śpi, ptaki odlatują... Przyjrzyjmy się ciekawostkom o zwierzętach i będziemy czekać na
nowe spotkania z nimi na wiosnę! A dodatkowo świetną zabawą na świeżym powietrzu będzie
sadzenie cebulek!
Jeśli jesteś w złym nastroju lub zmęczony siedzeniem w miejscu, włącz muzykę i tańcz!
Potrzebujesz wsparcia lub motywacji? Pomóc mogą nam super pozytywni bohaterowie – Paddington,
Pollyanna i Pippi, którzy rozpalają i wywołują uśmiech u każdego.
A specjalną gwiazdą tego numeru Pan Marcin Czech opowie nam o swoich czasach szkolnych!
No to listopad może być całkiem ciekawy i słoneczny, po prostu otwórz „Piątek” i bądź z nami!
Przygotowaliśmy specjalnie dla was same wesołe: ciekawostki, przepisy, książki i po prostu
pozytywną energię! Wasze Redaktorki



Kim pan chciał zostać kiedy był mały?
- Gdy byłem małym chłopcem chciałem zostać strażakiem.

Jaki był pana ulubiony przedmiot w szkole?

- Mój ulubiony przedmiot w szkole to wychowanie fizyczne.

Jak uczył się pan w szkole?

- Nie poświęcałem dużo czasu na naukę w domu. Byłem mocno skupiony na lekcjach w szkole i
to mi wystarczało żeby później zaliczać materiały i zdobywać dobre oceny . Przez całą szkołę
podstawową ,gimnazjum i w pierwszej i drugiej klasie liceum miałem świadectwa z biało-
czerwonym paskiem i stu procentową frekwencję. Lubiłem bardzo chodzić do szkoły. Czasami
chciałbym się tam cofnąć.

Dlaczego pan wybrał właśnie zawód nauczyciela?
- Zawód nauczyciela wybrałem dlatego ponieważ lubię się dzielić z innymi swoją wiedzą i

umiejętnościami które są niezbędne w życiu codziennym. Między innymi jak zadbać o swoje
zdrowie fizyczne i psychiczne. Jak radzić sobie ze stresem lub jak umiejętnie zagospodarować
swój czas wolny.

Czy podoba się panu zawód który wybrał?
- Bardzo podoba mi się mój zawód, najlepsze momenty przeżywam gdy widzę postęp wśród
swoich uczniów i uśmiech na ich twarzach .

Jaką książkę pan radzi przeczytać?

- Zachęcam wszystkich do przeczytania książki "Atlantyda"

Jakie jest pana ulubione danie?😊

- Moje ulubione danie to naleśniki z bananami i Nutellą.

Specjalną gwiazdą tego numeru 
Pan Marcin Czech, 

nauczyciel wychowania fizycznego

Dziękujemy za odpowiedzi! 
Marysia i Julka



Jak lubisz kwiaty wiosną w ogródku lub na trawniku, zwłaszcza pierwsze wiosenne kwiaty cebulkowe 
takie jak krokusy, musisz je posadzić jesienią.

Już jesienią możesz pomyśleć o wiośnie!!!

Krokusy - to jedne z najbardziej znanych roślin cebulowych. Kwitną wiosną. Są niewielkie, rosną na 

wysokość ok 10cm. Najładniej wyglądają jak są posadzone w grupach. Najładniej kwitną w miejscach 

mocno nasłonecznionych.

Żeby je podziwiać wiosną cebulki musimy posadzić jesienią. Pięknie wyglądają na zielonej murawie 

trawnika.

Jak nie macie ogródków możecie upiększyć wasz trawnik przy bloku.

Jak je posadzić?:

Należy wykopać dołki na ok 10 cm; wsadzać cebulki pojedynczo 

w małych odstępach i przysypać ziemią. Można je lekko podlać.

I później tylko czekać na wiosnę.

Szkoda, że nie chodzimy do szkoły bo moglibyśmy posadzić 

krokusy na naszym szkolnym trawniku.

Może w przyszłym roku razem będziemy sadzić cebulki…
To już ostatni moment na sadzenie cebulek!

Reporter 
Julka Groszyk



Nazwa „Zimorodek” w ogóle nie pasuje do
tego ptaka. Te ptaki nie wykluwają się w
zimie. Umierają w niej z braku ryb i zimna.
Nazwano je tak dlatego, bo budują gniazda w
norach w piasku lub w ziemi nad rzekami, a
nie w koronach drzew, jak większość ptaków. W języku angielskim nazwa zimorodek brzmi

„kingfisher” co oznacza „Król rybaków”.

Przyczajony na gałęziach do 2 metrów nad wodą, z
dziobem skierowanym ku jej tafli, wypatruje
jakiegokolwiek ruchu, świadczącego o zbliżającej
się ofierze. Ułamek sekundy później jest już tylko
błękitną błyskawicą, znikającą na krótką chwilę tuż
pod powierzchnią wody, by wystrzelić z powrotem
w górę, trzymając w silnym dziobie ogon
niewielkiej ryby.

Dookoła 
świata z 
ptakami

Reporter
Paweł Urzędowski



Sztuka publiczna (ang. Public art) - sztuka, która powstaje w 
przestrzeni publicznej, przeważnie w otwartej przestrzeni i w 
miejscu dostępnym dla wszystkich. Najczęściej możemy zobaczyć 
przykłady sztuki publicznej w mieście w postaci murali na 
ścianach budynków.

W naszym mieście można znaleźć wiele ciekawych obrazów. 
Wiesz, że Warszawa uważana jest za jedną ze stolic sztuki 
publicznej?

Przygotowałam galerię murali na Ursynowie.

Mural to duży obraz, 
który jest namalowany na 

ścianie budynku.

Widziałeś murale, których 
nie ma w naszym artykule? 

Prześlij nam swoje zdjęcia na 
fridaynews47@gmail.com

Na naszej tajnej 
mapie można 
znaleźć inne 

murale, których nie 
ma w galerii!

Reporter
Marysia Tryputen

mailto:fridaynews47@gmail.com






Porozmawiajcie na ten temat z rodzicami. 
Możemy też zaproponować naszym 
Wychowawcom rozmowę na ten temat w czasie 
naszej lekcji wychowawczej.

Bądź bezpieczny w Internecie!

My wszyscy już na co dzień korzystamy z Internetu ale musimy pamiętać, że nie zawsze jest on miejscem bezpiecznym dla nas.

Uważajmy na to co czytamy, bo nie wszystko jest dla nas odpowiednie np. Brzydkie słowa (wulgaryzmy), materiały rasistowskie.

Część z Was ma swoje profile na Facebook lub innych serwisach społecznościowych. Zamieszczane są tam zdjęcia i inne 

informacje, które mogą być używane przez przestępców np. Do podszywania się pod nas i tworzenia fałszywych kont.

Często, aby jak najszybciej uzyskać dostęp do swoich ulubionych aplikacji, bez namysłu i czytania regulaminów wyrażamy różne zgody. Takim 

zachowaniem nieświadomie doprowadzamy do kradzieży naszych danych z telefonu czy komputera. Pobierając aplikację, czytajmy jej 

regulamin.

Gry online dają możliwość grania w sieci z innymi graczami, których tak naprawdę nie znamy. Bardzo często wymieniamy się postaciami, 

kupujemy dodatki, aby zwiększyć poziom gry, a nawet udostępniamy swoje hasła. Pamiętajcie bądźmy ostrożni nie zawierajmy 

znajomości z osobami których nie widzimy. Przecież ktokolwiek może być po drugiej stronie i udawać naszego rówieśnika choć tak 

naprawdę może być dużo starszy od nas.

Warto zachować czujność także podczas pobierania plików, zwłaszcza tych darmowych. Najczęściej „zapłatą” za darmowe programy, gry czy 

tapety jest podanie danych, które później mogą być różnie wykorzystane.

Reporter 
Julka Groszyk



Chomik dżungarski to zwierzątko bardzo ruchliwe i niezwykle 
ciekawskie. Mają kilka centymetrów i są bardzo lekkie. Żyją do 3 lat.

Pamiętaj, że chomik najbardziej aktywny jest w nocy, natomiast w 
dzień potrzebuje odpoczynku.

Jest to idealne zwierzątko dla dzieci.

Opiekując się chomikiem należy pamiętać o czyszczeniu klatki i o 
dobrym pożywieniu. Głównymi składnikami pożywienia są 
wszelkie nasiona i orzechy. Można też kupić suche warzywa i 
owady.
Zjedzą też surową marchewkę czy jabłko.

Reporter 
Julka Groszyk



Ta historia opowiada o
malutkim misiu z Peru, który
trafił do Anglii. Muszę
powiedzieć, że ten miś jest
najmilszym i najbardziej
naiwnym zwierzęciem, poza
tym, umie mówić i bardzo lubi
marmoladę pomarańczową.
Wysiadając z pociągu na stacji
Paddington późno wieczorem
spotkał się z rodzina
Braunów. Przypadkowe
spotkanie z misiem zmieniło
ich życie. Zdecydowali znaleźć
mu swój dom. Lecz czy na
pewno znaleźli..?

Każdemu bywa smutno.
Myślimy, że nic dobrego
się nie wydarzy…

Cóż, Pollyanna ma
zaledwie jedenaście lat, ale
straciła już rodziców.
Pozytywna dziewczynka
poprawi wam humor i
pokaże wam, że kiedy z
radością patrzycie na
świat - wszystko jest
możliwe!

Miś zwany Paddington, 
Michael Bond

Pollyanna,
Porter Eleanor H.

Recenzja
Marysi Tryputen



Jest wiele filmów, które można obejrzeć w kinie.

Ja dziś chciałabym Wam polecić film z dzieciństwa naszych rodziców.

Ten film to Pippi Långstrump. Opowiada on o przygodach naszej rówieśniczki 
Pippi. Film powstał na podstawie książek o Pippi Pończoszance napisanych 
przez szwedzką autorkę Astrid Lindgren.

Przygody są niesamowite, a przeżywa je Pippi z dwójką swoich przyjaciół 
Tommym i Anniką, którzy są jej sąsiadami. Mieszka tylko z małpką – Panem 
Nilsonem i koniem – Alfredo. Jej ojciec jest kapitanem okrętu i pływa po 
morzach, a mama nie żyje. Jest niezwykle silna i samodzielna. 

W Internecie można znaleźć odcinki serialu o Pippi, każdy po ok 40 min, jak 
również można znaleźć filmy  „Pippi wśród piratów”, „Ucieczka Pippi”, 
„Powrót Pippi”.
Można też przeczytać książki o Pippi Pończoszance.

Recenzja
Julki Groszyk



Polecamy:

Pharrell Williams – Happy

Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!

Taylor Swift - Shake It Off

TONES AND I - DANCE MONKEY



SKŁADNIKI:

✓ 125 g czekolady

✓ 90 g masła + 1 łyżeczka 
(do posmarowania 
foremek)

✓ 70 g cukru pudru

✓ 50 g mąki

✓ 3 jajka 

PRZYGOTOWANIE

Jajka – ubijamy z cukrem pudrem na puszystą 
masę. Czekoladę łamiemy na kawałki, dodajemy 
pokrojone na kawałki masło, a następnie 
rozpuszczamy w kuchence mikrofalowej lub 
kąpieli wodnej. Do ubitych jaj wsypujemy powoli 
mąkę, delikatnie mieszamy, po czym dodajemy 
rozpuszczoną, ciepłą czekoladę z masłem. Małe 
foremki dla muffinek (4-6 szt.) smarujemy 
rozpuszczonym masłem i wypełniamy 
przygotowaną masą. Wstawiamy do piekarnika 
nagrzanego do 200°C i piec 7 minut, aż suflety 
urosną i delikatnie się zarumienią. Upieczone 
suflety wyjmujemy z piekarnika. 

Dziennik 
kucharza

Szef kuchni
Aleksandra Cegieła



Konkurs

Wkrótce nadejdzie zima, a wraz z nią najwspanialsze święta roku! 

Mamy dla Ciebie konkurs! Czy kiedykolwiek myślałeś  o czym marzy Santa Claus?

O nowych saniach? Może o słodyczach? Jak ty myślisz?

Czy on pisze list co roku żeby poprosić o coś?

Napisz w imieniu Santa Clausa list. O co by on poprosił? Do kogo napisał? Jakie jest jego 
marzenie? 

Napiszcie list i wyślijcie na fridaynews47@gmail.com!

Na zwycięzcę czeka nagroda!

mailto:fridaynews47@gmail.com


Drodzy przyjaciele! 

Będziemy starać się wydawać ten magazyn co 
tydzień w piątek. Lecz przez to, że redakcja ma w 
najbliższym tygodniu dużo sprawdzianów, 
zdecydowaliśmy się zrobić krótką przerwę. 
Spodziewajcie się nowego numeru co tydzień, ale 
czasem będziemy robić małe wyjątki ☺

Nie trzeba się smucić, bo już nowy powiększony 
„Piątek” wyjdzie w końcu listopada!

Wasza redakcja, 

Marysia Tryputen i Julka Groszyk.

Tajemna mapa


