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☆ Cześć!
☆ Znani i Lubiani – wywiad z gwiazdą!
☆ Pytania do Dorosłego?! Wywiad z gwiazdą!
☆ Nasz gość - Robert Schuman
☆ Dzień Europy!
☆ Poznajemy kraje europejskie 
☆ Tulipany to „złoto” Holandii 
☆ Co przeczytać?
☆ Tworzenie filmów i montaż wideo
☆ Filmowo- okiem Wiki
☆ Zdrowo i sportowo
☆ Dookoła świata z ptakami
☆ Nasza cudowna planeta Primus
☆ Zajęcia dodatkowe podczas pandemii
☆ Gry planszowe
☆ Dziennik kucharza
☆ Komiksowo
☆ Piątkowy kalendarz
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Bon anniversaire!Všechno nejlepší k narozeninám!
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Buon compleanno!

Wasi redaktorzy
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Czy wiecie, że w maju świętujemy międzynarodowy Dzień Europy? Z okazji urodzin życzymy naszej jubilatce spokojnego i

szczęśliwego życia, dużo zdrowia i spełnienia marzeń!

Dzisiejszą gwiazdą jest Pani Simona Chaminska, wiceprezes Organizacji Młodych Przedsiębiorców Unii Europejskiej. Pani

Simona opowie nam o swojej pracy i dzieciństwie.

Kolejną gwiazdą jest Pani Bożena Kowal - nauczycielka muzyki! Zaśpiewajmy razem Sto lat dla naszej jubilatki Europy!

Ten numer jest poświęcony Dniu Europy, ale co o niej wiecie? Nasi reporterzy wam opowiedzą!

Połączyliśmy wspólne siły i zrobiliśmy artykuł o…. KRAJACH EUROPY!!

Znacie odpowiedź na pytani Dlaczego Tulipany to „złoto” Holandii? Nie? Nawet jeżeli nie znacie MY wam opowiemy!

Kontynuujemy rubrykę o hobby! Tym razem będzie o Tworzeniu Filmów i montażu wideo, a także o ciekawych zajęciach

dodatkowych.

Pamiętacie w ostatnim numerze, opowiadaliśmy wam o „Zimnych Dołach” i „Górkach Szymona”? Tak więc dzisiaj, jest ciąg

dalszy!

No i jak zawsze, czytamy, oglądamy filmy, obserwujemy ptaki, zajmujemy się sportem, poznajemy niezwykły kalendarz,

gramy w gry planszowe (dziś pociągiem po Europie) i komputerowe, gotujemy nowe potrawy (dzisiaj to GOFRY!), czytamy

komiksy i Świętujemy Dzień Europy!



Simona Chaminska: “I like reading books, walking 

in nature and traveling. I am also actively 

volunteering in some international organizations, 

such as the Global Shapers and I am the National 

Coordinator of the Global Entrepreneurship Week 

in Macedonia.”

- What is it JEUNE? What is the main mission and role of JEUNE?

JEUNE is the Young Entrepreneurs Organization of the European Union, founded in

year 1994 in Brussels, Belgium. This Association works with entrepreneurs

organizations from countries in and outside the European Union, to bring them closer

to policymakers and decision-makers in the European Union regarding passing new

legislation and improving conditions for developing entrepreneurship. The role of this

Association is to help young entrepreneurs develop good relations to EU institutions

and other entrepreneurs and as a result combat youth unemployment and boost

economic growth in countries where they are operating.

Today’s our special guest is

vice-president of JEUNE, Head of Technology & Digitization Committee,

Coordinator of Global Entrepreneurship Week N. Macedonia

- Why did you decide to join JEUNE?

I joined JEUNE as Project Manager in year 2017, as I decided to develop myself in

the area of youth entrepreneurship and especially investigate this in terms of the

European Union, hence to build good relations with entrepreneurs and decision-

makers. In year 2021, I was elected as Vice-President for Technology and

Digitalization.

The Young Entrepreneurs Organization of the European Union
(JEUNE) represents over 1,660,000 young people interested in entrepreneurship. (from 
https://jeune-europe.org/)
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- What are you doing as vice-president and /Head of Technology & Digitization Committee?

My role supervises taskforce consisted of several organization's representatives working on innovative proposals for boosting digitalization and 

better understanding use of technology for young entrepreneurs. Currently, we are working on an analysis answering questions for the best 

places to look for grants and funding for young entrepreneurs and digitalization challenges in some countries. We hope that this analysis will 

help young entrepreneurs make better informed decisions and look for partners.

- Are you from Macedonia? How do you like to live in Warsaw?

I am born and raised in Skopje, Macedonia but moved to Warsaw, Poland in 2018 due to career change, as I decided 

to pursue career in IT. 

- How many years is school education in Macedonia?

School education in Macedonia is divided into 9 years of primary school, 4 years of high school and then 3+2 or 4+1 

years at Faculty for bachelor and master studies.

- What was your favorite subject in school?

When I was in school, I remember I enjoyed most languages and learned English and German in primary and 

secondary school.

- Were you a good student?

I was a straight A-student, also participating in many extracurricular activities and competitions. 

- What books do you recommend us to read?

A book I recently read and found very interesting, was 21 Challenges of the 21st Century from Yuval Noel Harari, but I 

have also read his other two books Homo Deus and Homo Sapiens and kindly recommend them all.

Thank you a lot for your answers! 

Our special guest - Simona Chaminska
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♬ Kim Pani chciała zostać kiedy była mała?

Chciałam być ekspedientką😉, piosenkarką i tancerką

♬ Jak się uczyła Pani w szkole?

Miałam same piątki tylko z matematyki 4.

♬ Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

Moim ulubionym przedmiotem był język polski.

♬ Dlaczego Pani wybrała właśnie zawód nauczycielki?

Wybrałam zawód nauczycielki, ponieważ lubię przekazywać swoją wiedzę dzieciom.

Rada dla 10-łatki- baw się, ucz na miarę swoich możliwości. Oceny nie są 

najważniejsze.

♬ Jak się Pani inspiruje? Co Panią motywuje?

Inspirują mnie zupełnie nieoczekiwane sytuacje życiowe, zabawy z dziećmi itp.

♬ Jaką książkę Pani radzi przeczytać?

Kiedy byłam w Waszym wieku przeczytałam i zapadła mi w pamięć książka pt. 

„Spotkanie nad morzem” - J.Korczakowskiej i „ Kapelusz za 100 tysięcy” A. Bahdaja.

♬ Czy ma Pani jakieś hobby?

Bardzo lubię czytać książki, podróżować i jeździć na rowerze.

♬ Jakie jest Pani ulubione danie?

Moim ulubionym daniem są placki ziemniaczane mojej mamy.

Gościem dzisiejszego numeru jest 

Pani Bożena Kowal, 
nauczycielka muzyki

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!



Co warto jeszcze wiedzieć?

Warto wiedzieć, że 9 maja – na cześć przedstawionej 1950 r. deklaracji Roberta Schumana – obchodzony jest w Europie jako dzień Unii Europejskiej.

Kim był Robert Schuman?

Robert Schuman – to francuski polityk, mąż stanu, dwukrotny premier Francji, minister finansów oraz minister spraw zagranicznych

we francuskim rządzie. Uznawany jest za jednego z twórców Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO. W latach 1958–1960 Robert 

Schuman był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Kiedy żył Robert Schuman?
Urodził się 29 czerwca 1886r., zmarł 4 września 1963r.

Dlaczego Robert Schuman był tak ważny dla Europy?

Jak mało kto w ówczesnych latach rozumiał potrzebę współpracy wielu państw w sprawach gospodarczych i swój plan ogłosił w dniu 9 maja 1950r. w Paryżu. Plan ten 

zwany jest Planem Schumana.

Co przedstawiał Plan Schumana?

W swoim przemówieniu wygłoszonym 9 maja 1950r. w Paryżu na posiedzeniu rządu Robert Schuman (ówczesny 

francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie tzn. plan 

utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla. W 

maju 1950 roku, we współpracy z francuskim politykiem i ekonomistą Jeanem Monnetem i kanclerzem Niemiec 

Konradem Adenauerem, doprowadził do porozumienia między Francją a Niemcami w sprawie wspólnego 

zarządzania przemysłami stalowym i węglowym na terenie Zagłębia Ruhry.

Co było później?

Na podstawie traktatu paryskiego, podpisanego 18 kwietnia 1951r. przez sześć 

państw: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN (Niemcy) oraz Włochy, 

powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), która działała do 2002r. . 

W kolejnych latach ulegała znacznym zmianom, aż doszło do powstania Unii 

Europejskiej.

Reporter: Julia Groszyk
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Co roku w maju życzymy wszystkiego najlepszego Europie z okazji jej narodzin. 

Dzisiaj opowiem wam kilka ciekawych faktów o Europie i Unii Europejskiej.

☆ Dzień Europy to coroczne święto jedności między krajami. Istnieją dwa osobne Dni Europy, obchodzone 

5 i 9 maja, utworzone odpowiednio przez Radę Europy i Unię Europejską. Dlaczego są dwie daty? 5 

maja 1949 r. Powstała Rada Europy - jedna z najstarszych organizacji, które odegrały ważną rolę w 

integracji europejskiej. Natomiast 9 maja to kolejny Dzień Europy ustanowiony w 2008 roku przez Unię 

Europejską. To święto jest lepiej znane jako „Dzień Deklaracji Schumanna”.

☆ Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 i 1952, Premierem od 1947 do 

1948 r. Jest uważany za jednego z ojców założycieli jedności europejskiej. Deklaracja Schumana została 

przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana 9 maja 1950 r. 

Schuman wygłasza swoje słynne przemówienie 9 maja 1950 r.

☆ 25 marca 1957 r. Francja, Niemcy Zachodnie, Włochy, Holandia, Belgia i Luksemburg 

podpisują w Rzymie traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), znaną 

również jako Wspólny Rynek. 

☆ UE została utworzona na mocy traktatu* z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.

☆ Unia Europejska to 27 krajów. Razem tworzą jedną wielką rodzinę, w której się wspierają i 

pomagają. Najpierw były to kraje połączone handlowo. Do UE można wejść (czyli połączyć się 

z Unią), jak i wyjść z niej . Europa geograficzne  liczy 47 państw!

*Traktat - ważna umowa międzynarodowa

Zaproponowała utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i 

Stali. Schumann był przewodniczącym Parlamentu 

Europejskiego od 1958 do 1960 roku.

Reporter Marysia Tryputen

Mapa Europy
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Europa i byk na greckiej wazie. 
Muzeum Tarquinia, Włochy, około 480 pne

☆ Flaga UE symbolizuje wsparcie i jedność, krajów które do niej należą. Gwiazdy oznaczają harmonię 

i solidarność. Liczba gwiazd nie zależy od państw należących do UE (gwiazd jest 12). 

☆ „Zjednoczona w różnorodności” to motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy użyto w 2000 r.

☆ Hymn UE to fragment IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 do 

tekstu poematu Fryderyka Schillera „Oda do radości” z 1785 r.

☆ Europa to postać z mitologii greckiej, która później nadała swoje imię kontynentowi

europejskiemu. W jednej z popularnych wersji jej opowieści Europa była piękną córką

fenickiego króla o imieniu Agenor lub Feniks. Nazwa Europa pochodzi od łacińskiego

słowa Europa, które z kolei pochodzi od greckiego Εὐρώπη, od εὐρύς eurys „szeroki” i

ὤψ ops „twarz”.

Według innych przekładów, oznacza ona obszar łagodnie wznoszący się, bądź też ląd

leżący na zachodzie.

☆ Kto zarządza UE? Istnieją 3 główne organizacje:

• Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany;

• Rada Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy poszczególnych krajów członkowskich.

Prezydent Rady jest wybierany przez państwa członkowskie na zasadzie rotacji;

• Komisja Europejska, która reprezentuje interesy całej Unii.

Czy wiecie, że między Afryką a Madagaskarem znajduje się malutka wyspa, zwana Europą?

Flaga UE



Finlandia to jeden z najbardziej malowniczych krajów Europy. Nazywany jest krajem 

lasów i jezior. Na terytorium Finlandii znajduje się aż 1 888 888 jezior – to największa ich 

liczba na świecie, jeżeli chodzi o liczbę jezior w danym kraju. Wysp w Finlandii jest aż 

179 888. 

W Laponii znajduje się miasto Rovaniemi, w którym w 1985r. zbudowano Napapiiri – słynną wioskę Świętego Mikołaja, którą 

odwiedzają całe rodziny. Można zobaczyć w niej jak mieszka Święty Mikołaj i poznać jego pomocników. Można też nakarmić 

renifery i przejechać się saniami ciągniętymi przez renifery lub psy husky. To właśnie stąd, według legendy, Święty Mikołaj 

wyrusza ze swoim zaprzęgiem aby rozdawać dzieciom prezenty.

Laponia jest położona w okolicach koła podbiegunowego. 

Na jej obszarach można podziwiać fascynujące zjawisko 

jakim jest Zorza polarna .

Na północ od koła podbiegunowego w zimie trwa, tak 

zwana, noc polarna, kiedy Słońce w ogóle nie wznosi się 

ponad horyzont. W najbardziej wysuniętych na północ 

krańcach Finlandii, noc polarna trwa pięćdziesiąt jeden 

dni, są też dni w których słońce nie zachodzi i dzień trwa 

24 godziny.

W północnej części kraju ciągnie się niesamowita kraina – Laponia. Powietrze jest tu bardzo czyste. Przez większą część 

roku Laponię pokrywa śnieg, spotkać tam można dziko żyjące stada reniferów.

Finlandia, to kraj europejski najbardziej wysunięty na północ. Stolicą Finlandii są Helsinki. 

Finlandia wstąpiła do Unii  Europejskiej w styczniu 1995r. jako 14-ty kraj.

Ludność Finlandii to 5,6 mln ludzi, dla porównania w Warszawie mieszka 1,7 mln ludzi. 

W kraju tym są dwa tzw. języki urzędowe fiński i szwedzki.

W Laponii można skorzystać z nietypowej atrakcji jaką jest nocleg w lodowym hotelu. Niedaleko Rovaniemi wybudowanych 

jest kilka hoteli z lodu. Lodowe królestwo Laponii to nie tylko hotele, ale także lodowe kapliczki, bary, czy restauracje. 

Reporter: Julia Groszyk



Mało kto wie, że to 3 fińskich studentów w 1994r stworzyło pierwszą przeglądarkę internetową dla 

wszystkich. Erwise był pierwszą na świecie przeglądarką internetową z interfejsem użytkownika. 

Absolwenci nie dali rady znaleźć sponsorów, żeby kontynuować prace nad projektem i Erwise zmienił się 

w legendę Internetu. Kilka miesięcy później pojawiły się Mosaic i Internet Explorer.

Inne wynalazki, które mają swoje korzenie w Finlandii to sanki ratownicze, pulsometr, system operacyjny 

Linux, łyżwy, Angry Birds, koktajl Mołotowa, SMS-y no i oczywiście sauna. Sauna to najczęściej używane 

fińskie słowo na świecie.

Wszyscy znamy Muminki – fikcyjne istoty nieco podobne do hipopotamów, ale dwunożne. Zamieszkują 

one pewną dolinę gdzieś w Finlandii. Są to bohaterowie cyklu dziewięciu książek i dwudziestu dwóch 

komiksów fińskiej (piszącej po szwedzku) autorki Tove Jansson, oraz pięćdziesięciu dwóch komiksów 

brata Tove, Larsa Janssona.

W Finlandii można zwiedzić park rozrywki stworzony na wzór powieści o Muminkach – Muumimaailma. 

Jest on położony na wyspie Kailo w pobliżu niewielkiego miasteczka Naantali w południowo-zachodniej 

Finlandii. Wszystko stworzone jest na wzór książkowych ilustracji: błękitny Dom Muminków z czerwonym 

dachem, obok Namiot Włóczykija i Teatr Emmy. Zwiedzając park można spotkać Muminki.

W Polsce też ma powstać taka wioska Muminków. Będzie można ją odwiedzać w Borowicach (niedaleko 

Karpacza), na terenie lapońskiej wioski Kalevala. 

Reporter: Julia Groszyk

Czy wiesz, że:

• Finlandia nie jest krajem skandynawskim, chociaż większość ludzi uważa, że jest częścią Skandynawii.

• Finlandia jest jednym z najszczęśliwszych krajów świata.

• Wysokość mandatów za wykroczenia drogowe zależy od tego ile zarabia kierowca, który popełnił wykroczenie. Nie ma 

wyznaczonej wysokości kary z rodzaj przekroczenia.

• Przeciętny Fin spożywa 12 kilogramów kawy rocznie.

• Najniższa zmierzona temperatura w Kittilä w 2009 roku wyniosła -51,5 stopnia Celsjusza.

• W Finlandii 27 lipca obchodzi się Dzień Śpiocha. Ostatni członek rodziny, który się obudzi, zgodnie z tradycją powinien zostać 

wrzucony do wody przez pozostałych członków rodziny.

• W Finlandii obchodzony jest także Dzień Porażki - 13 października. W tym dniu przypomina się o niepowodzeniach oraz o 

możliwości wyciągnięcia wniosków z tych błędów i porażek, aby w przyszłości ich uniknąć.

• Flaga Finlandii ma barwy biało-niebieskie. Kolor biały symbolizuje śnieg, kolor niebieski jeziora.
11
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Włochy – Italy –
okiem Wiki

Włochy są jednym z 27 państw UE. Stolicą tego 
państwa jest Rzym, a językiem urzędowym włoski. 
Walutą obowiązującą w tym kraju jest euro. 

NAJSŁYNNIEJSZE ZABYTKI: 

o KOLOSEUM- zbudowane w I w p.n.e. Jest ono 
jednym z największych symboli potęgi Imperium 
Rzymskiego. 

o FONTANNA DI TREVI- zaprojektowana w 1732 
roku przez Nicola Salvi. Uznana za jedną z 
najpiękniejszych fontann na świecie. 

o KRZYWA WIEŻA W PIZIE- zbudowana w 1372 roku, 
budowana przez 199 lat! To prawdziwy symbol i 
ikona Włoch. 



• NAJSŁYNNIEJSZE POTRAWY 
KUCHNI WŁOSKIEJ TO:

• Pizza

• Spaghetti

• Cannelloni 

• Ravioli 

• Zupa minestrone 

• Lasagne

Włochy- Italy
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Włochy- Italy

Na koniec coś dla miłośników literatury, historii, architektury 
i romantyków.

Na pewno każdy z Was słyszał o dramacie angielskiego 
pisarza Wiliama Szekspira- Romeo i Julia ( pierwsze wydanie-
1597 rok). To historia  tragicznej miłości dwojga młodych 
ludzi. Będąc we Włoszech koniecznie wybierzcie się do 
Werony ( miasto leżące na północy Włoch), aby zobaczyć 
najsłynniejszy dom szekspirowskiej Julii- Casa di Giulietta. 
Możecie również stanąć na słynnym balkonie Julii pod 
którym to Romeo wyznał jej swoją miłość.

Pod słynnym balkonem znajduje się naturalnej wielkości 
posąg Julii wykonany z brązu. Stanął on tu w latach 70- tych 
XX wieku i od tamtej pory stał się jednym z najczęściej 
fotografowanych posągów w Weronie. 

CIEKAWOSTKI:

o Nazwa kraju pochodzi od słowa italia, czyli „ ziemia 
cielęca”

o Wynaleziono tu takie instrumenty muzyczne jak: 
fortepian, organy, skrzypce i gitarę

o Mieści się tu najstarsza uczelnia na świecie-
Uniwersytet Boloński, który został założony w 1088 
roku

o We włoskim alfabecie nie ma liter: W, X, Y, K oraz J

o Ekspres do kawy uważa się za największy włoski 
wynalazek. Został on zbudowany w 1884 roku.

o Wszystkie włoskie słowa kończą się samogłoskami: i, 
a, e, o, u.

o We Włoszech produkuje się około 300 rodzajów 
makaronów!
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Belgia jest małym krajem, ale jeżeli jest mały nie znaczy, że nie potężny.

W Belgii żyje około 11,6 mln ludzi. W tym kraju nie ma prezydenta, ponieważ Belgia –

królestwo! Zamiast niego jest król i królowa. Filip I – król Belgów od 21 lipca 2013. Stolica

Belgii Bruksela jest też stolicą Europy. Językami urzędowymi są w Belgii francuski,

niderlandzki i niemiecki.Królestwo Belgii

Główna siedziba Parlamentu Europejskiego mieści się w Strasburgu we Francji, jednak wiele

spotkań Komisji Europejskiej odbywa się w Brukseli. Budynek Parlamentu w Brukseli znajduje

się w dzielnicy europejskiej, obok siedziby Rady Europejskiej oraz Parlamentu.

Byłam w Brukseli 3 
lata temu, dzisiaj 
opowiem wam jak 
ciekawie spędzić 
tam weekend
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Budynek Komisji Europejskiej w Brukseli

Budynek Parlamentu Europejskiego

Reporter Marysia Tryputen



Co ciekawego?
W Brukseli na pewno nie będzie wam 
nudno! Ponieważ jest tam dużo 
ciekawych dla dzieci miejsc.

Największe w Europie muzeum dinozaurów znajduję

się w Brukseli! Muzeum Nauk Przyrodniczych Belgii

(Museum of Natural Sciences

https://www.naturalsciences.be/en/about-us/home )

to muzeum poświęcone historii naturalnej. Jest tam

bardzo dużo kości dinozaurów, ale nie tylko! Są też

różne- zwierzęta, muszle, kamyki itd. Muzeum jest

interaktywny, czyli możemy otwierać i dotykać.

W Belgii wynaleźli też sławne 

komiksy. Jeżeli chcecie się 

dowiedzieć więcej o historii 

komiksów, możecie odwiedzić muzea 

(The Belgian Comic Strip Center 

https://www.comicscenter.net/en/about-

us/in-short), albo przeczytać 13 numer 

Piątku 😉Właśnie w Belgii stworzone 

były Smerfy, Tintin i Lucky Luk. 

Muzeum Nauk Przyrodniczych

Belgijskie Centrum Komiksu

❖ Pewnie kojarzy wam się

Belgia z sikającym

chłopcem. Kiedy byłam w

Brukseli, oczywiście

odwiedziłam tą słynną

fontannę. Co prawda, prawie

nic nie było widać poprzez

ogromny tłum ludzi obok

malutkiej rzeźby chłopca.

Dlaczego jest tak

znany?...Zagadka!

❖ Mieszkaniec Belgii Adolf

Saks wynalazł jeden z

najpopularniejszych

instrumentów muzycznych

na świecie - saksofon.

❖ Nowy Jork został

założony przez Petera

Minueita, pochodzącego z

Belgii. W 1626 roku kupił on

wyspę Manhattan w za

kwotę równą 500

nowoczesnych dolarów. Tam

założył osadę New

Amsterdam, która później

przekształciła się w Nowy

Jork!

CIEKAWOSTKI:
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Bruksela jest nie tylko stolicą

Europy, ale też stolicą czekolady!

Kiedy tam byłam, odwiedziłam kilka

czekoladowych atelier (sklepów –

kawiarń z ręcznie

robionymi czekoladami), było to

niesamowite! Cukierki z dodatkami:

orzechami, migdałami, suszonymi

owocami, mmm...mniam! Corocznie

belgowie produkują ponad 200 t.

czekolady.

Co smacznego?

Frytki też z Belgii! Podczas II Wojny Światowej amerykańscy

żołnierze usłyszeli w restauracji z frytkami francuską mowę i

odnieśli potrawę do kuchni francuskiej, nazywając ją French

Fries. Belgowie czują się urażeni tym faktem. Nigdy nie

przestają przypominać, że to jest ich wynalazek, a nie

Francuzów.

Czekoladki

Gofry wynaleziono też w tym

kraju. Jeżeli kiedyś będziecie

w Belgii polecam wam,

spróbować prawdziwych

belgijskich gofrów!

Gofry
Frytki

Belgia jest „smacznym” dla dzieci krajem. 
Ponieważ jest tu wszystko, co my tak 
bardzo lubimy!
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Szwecja- Sweden- Sverige-
okiem Wiki

Szwecja jest państwem w Europie Północnej i tak jak Polska ma 
dostęp do Morza Bałtyckiego. Stolicą, a równocześnie największym 
miastem jest Sztokholm. Kraj ten jest nazywany Wenecją Północy 
ze względu na dużą ilość jezior, rzek i kanałów wodnych. Walutą 
obowiązującą jest korona szwedzka. Głową państwa jest król Karol 
XVI Gustaw, a następczynią tronu jest księżniczka Wiktoria. 
Rezydencja królewska mieści się na wyspie Lovön na jeziorze 
Mälaren ( przedmieścia Sztokholmu). Jest to pałac w stylu 
renesansowym zbudowany w końcu XVII wieku, otoczony 
barokowym ogrodem. Mimo, że w pałacu obecnie mieszka rodzina 
królewska to znaczna część jest udostępniana zwiedzającym.

CIEKAWOSTKA 

Sztokholm leży na 14 wyspach oraz otoczony jest archipelagiem 
sztokholmskim składającym się z ponad 20 tysięcy wysp i wysepek!

18



Szwecja- Sweden-
Sverige- okiem Wiki
Będąc w Sztokholmie nie możecie ominąć zwiedzenia starego 
miasta- Gamla stan. Najdłuższym deptakiem prowadzącym do 
najstarszej dzielnicy w stolicy Szwecji jest Drottninggatan, z 
niesamowitą ilością sklepów z pamiątkami, kawiarenek, 
restauracji i prawdziwie widocznego międzynarodowego klimatu!

Byłam w Szwecji kilka razy i teraz to, co  polecam Wam 
najbardziej:

• Junibacken- cudowne muzeum poświęcone Astrid Lindgren, a 
w szczególności mojej ukochanej bohaterce Pippi!  Czeka tam  
na was między innymi niezapomniana przejażdżka pociągiem 
przez krainę bajek Astrid Lindgren. POLECAM ❤️

• Szwedzkie Muzeum Historii Naturalnej, zarezerwujcie  cały 
dzień ! Kilka pięter opowiadających o ewolucji człowieka, sala 
z dinozaurami w ich prawdziwych rozmiarach, sala polarna,  
sale z motylami i wielka sala kinowa, która również jest 
największym w Szwecji planetarium POLECAM ❤️

• Jeśli ktoś chciałby spróbować jak smakują raki, i uczestniczyć 
w prawdziwym festiwalu Kräftpremiären musi się wybrać do 
tego kraju w sierpniu! Wszystko w tym miesiącu 
podporządkowane jest pod tego skorupiaka!!! POLECAM NA 
WŁASNE RYZYKO 🥰
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HISZPANIA (ESPAÑA)

• Stolica: Madryt

• Powierzchnia: 505 944 km2  (2. miejsce w UE)

• Ludność: 47,3 mln (4. miejsce w UE)

• Język: hiszpański

• W Unii Europejskiej: od 01.01.1986 r.

• Waluta: euro (od 01.01.1999 r. – wcześniej peseta)

• Strefa Schengen: od 26.03.1995 r.

• Głowa państwa: król Filip VI Burbon

• Szef rządu: premier Pedro Sanchez

Reporter Anna Tegedor-Orłowska



Ciekawostki

• W Hiszpanii jest kilka języków urzędowych: hiszpański 

(castellano), kataloński (català), galicyjski (galego), baskijski 

(euskera) .

• Wyspy Kanaryjskie są położone najbardziej na południe w 

Unii Europejskiej.

• Hiszpania jest krajem posiadającym największą ilość barów 

przypadających na jednego mieszkańca.

• Cadiz jest jednym z najstarszych miast w Europie. Miasto to 

zostało stworzone przez Fenicjan ponad 3100 lat temu.

• Hiszpania jest największym producentem oliwy z oliwek na 

świecie.
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Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o
Francji.
To naprawdę piękny kraj w którym
z jednej strony można podziwiać
piękne miasta, takie jak Paryż,
Avignon, Arles, czy Nicea, zwiedzać
niesamowite zamki i klasztory, a
jednocześnie przebywać na łonie
natury, obserwować piękne
rośliny, jak choćby platany, czy
zwierzęta, jak flamingi, jakich nie
spotkasz w Polsce!

pyszna kuchnia, piękne zabytki i 
zachwycająca przyroda!

Reporter Paweł Urzędowski
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Można też chodzić do
wykwintnych restauracji,
albo piknikować i
kosztować francuskich
przysmaków: bagietek,
croissantów, czy
pysznych serów.
Bardzo was zachęcam

abyście pojechali do
Francji, i w ogóle
podróżujcie po świecie!

pyszna kuchnia, piękne zabytki i zachwycająca przyroda!



Grecja – kraj położony w południowo-wschodniej części europy, na południowym 
krańcu Półwyspu bałkańskiego. Graniczy z czterema państwami: Albanią, Macedonią Północną i 
Bułgarią od północy oraz Turcją od wschodu. Ma dostęp do czterech 
mórz: Egejskiego i Kreteńskiego od wschodu, Jońskiego od zachodu oraz Śródziemnego od 
południa. Grecja ma dziesiątą pod względem długości linię brzegową na świecie, o długości 14 
880 km.                

Poza częścią kontynentalną w skład Grecji wchodzi około 2500 wysp, w tym 165 
zamieszkałych. Najważniejsze to Kreta, Dodekanez, Cyklady i Wyspy Jońskie.                         

Najwyższym szczytem jest wysoki na 2918 m n.p.m. Mitikas w masywie Olimpu. 

W 2017 roku liczba ludności Grecji wynosiła około 10,77 milionów ludzi. 

Język grecki jest językiem urzędowym używanym jedynie w Grecji. 

Grecja jest członkiem Unii Europejskiej i używa Euro jako swojej waluty. 

Stolicą Grecji są Anteny. 

Reporter Aleksandra Cegieła



Co warto 
zwiedzić

Akropol Świątynia Posejdona

Mykeny
Akropol w Lindos
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Na Litwie najpopularniejsze jedzenie w restauracjach to 
m.in.: cepeliny, chłodnik (zupa), barszcz i placki 
ziemniaczane. Natomiast miejsca do których warto się 
wybrać to: zamek w Trokach, plaża i muzeum bursztynu 
w Połądze oraz baszta Giedymina (byłam tam i naprawdę 
mogę polecić wspinaczkę po kamieniach i schodach), 
starówka i Ostra Brama w Wilnie. Starówka na Litwie ma 
dużo kościołów, różnych wyznań i ona jest większa, niż w 
Warszawie, a idzie się od rzeki do Ostrej Bramy po bruku.

Język urzędowy - litewski

Stolica - Wilno

W Litwę meszka 2,8 mln ludzi. Reporter Emilia Jurewicz



Za nami długi majowy weekend. Pogoda nie była najlepsza, ale ja znalazłam 

parę godzin bez deszczu i udałam się do Ogrodu Botanicznego w Powsinie w 

poszukiwaniu … złota. I znalazłam piękne tulipany. Niezliczona ilość gatunków 

w wielu kolorach. Niektóre w pączkach a inne już przekwitły. Zobaczcie na 

zdjęciach jakie piękne.

Słowo tulipan wywodzi się z języka tureckiego, gdzie oznacza „turban” i jest trochę do 

niego podobny ☺.

Tulipany są najbardziej popularnymi roślinami cebulowymi na świecie. Wśród setek 

odmian o różnych terminach kwitnienia, rozmiarach, kolorach i kształtach. Obecnie na 

świecie istnieje ponad 150 gatunków i dużo ponad 15 tysięcy ich odmian. Każdy z nich 

ma swoją nazwę. 15 holenderskich tulipanów nosi imiona znanych Polaków np. tulipan 

gen. Stanisław Maczek, Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II, czy Irena Sendler, a także 

Maria Kaczyńska i Anna Komorowska. W Europie najwięcej tulipanów hoduje się w 

Holandii, głównie z uwagi na klimat tam panujący. Tulipan to jeden z symboli tego kraju.

Mam nadzieje, że już wiecie dlaczego tulipan jest nazywany złotem Holandii. ☺

Wszyscy kojarzą tulipany z Holandią. Tak naprawdę pochodzą z Azji. Jedni mówią, 

że z Turcji, a inni, że z gór Kazachstanu. Były tam dzikimi roślinami. W Europie 

pojawiły się w 1560 roku, początkowo jako rzadkie ozdoby ogrodów botanicznych i 

kosztowne podarki. Już wtedy hodowano coraz to nowsze ich odmiany.

U progu XVI wieku w Holandii nastąpiło ogromne zainteresowanie tulipanami. Ceny 

cebulek wzrastały niebotycznie. Za niektóre z nich płacono tyle, co za dom, karocę i 

konia. Płacono cebulkami tulipanów jak złotem. Była to tzw. Tulipmania.

Reporter: Julia Groszyk
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Chciałbym przedstawić wam wspaniałą książkę, napisaną przez Kornela Makuszyńskiego. Opowiada o przygodach szesnastoletniej

Ewy Tyszowskiej, która ma sławnego ojca zajmującego się badaniem i leczeniem bardzo groźnych chorób, takich jak dżuma czy

cholera, nazywanego powszechnie „człowiekiem-dżumą”. Ewa nie ma matki, ale bardzo kocha swojego ojca, który niestety musi

wyjechać do Chin, gdzie wybuchła wielka epidemia (w dzisiejszych czasach coś o tym wiemy). Dziewczyna musi więc zamieszkać u

sąsiadki pana Tyszowskiego, pani Szymbart.

Kobieta ma ciężko chorującą na gruźlicę córkę, Zosię i jest bardzo

nieprzyjemną, nerwową osobą, dlatego Ewa szybko ucieka z

domu Szymbartów. Podczas ucieczki napotyka przystojnego

młodzieńca, Jerzego który zaprasza ją do swojego rodzinnego

domu. Razem z matką, panią Zawidzką, podejmują decyzję, że

Ewa powinna u nich zostać. Dziewczyna szybko się z nim

zaprzyjaźnia.

Potem wiele rzeczy dzieje się jedna po drugiej: Ewa poznaje

bardzo miłą koleżankę, Basię, Jerzy zakochuje się w Basi, a Basia

w nim, Ewa nawraca złego na cały świat starca, Pana Mudrowicza

do tego stopnia że ten leczy chorą Zosię, Ewa poznaje

„przemiłego” chłopca o nazwisku Rogalik, w którym od razu się

zakochuje, wreszcie ratuje Jerzego i jego matkę od straty domu...

Ta książka jest świetnie napisana, bardzo zabawna, a

jednocześnie jest przygodowa i nie można się od niej oderwać!

Recenzja Pawła Urzędowskiego



Zalety :

✓ Filtry (np. Retro, komiks, senny 

itp.) i inne efekty do wideo i zdjęć,

✓ Efekty dźwiękowe i ścieżki 

muzyczne,

✓ Można: podzielić wideo, odwróć 

wideo,  zrobić wolne lub szybkie 

wideo, dodać naklejki i tekst.

✓ Jest bezpłatna!

Wady:

✓ Nie wszystkie funkcje edycji są 

dostępne bezpłatnie

W 11 numerze „Piątku” opowiadałam wam, jak montować filmik. Jak wiecie, bardzo mi się 

podoba montowanie filmików, dlatego dzisiaj jeszcze dwie aplikacje, o których wam opowiem.

CapCut to aplikacja mobilna,

która pomaga w zrobieniu filmiku.

CapCut pozwala modyfikować filmy

za pomocą filtrów, naklejek, zmian

prędkości, muzyki w tle, efektów i nie

tylko. Ponadto jest wyposażony w

narzędzia do dzielenia, odwracania i

inne narzędzia do edycji, aby filmy

wyglądały profesjonalnie.

YouCut to aplikacja do edycji video. 

Moim zdaniem, Youcut jest trochę podobna 

do Inshot. Ten sam tekst, naklejki, gify, 

filtry i minusy.

Zalety :

✓ Jest darmowy

✓ Można dodawać muzykę, która jest dość 

różnorodna 

✓ Tekst, naklejki, gify, animowany tekst, też 

można dodawać

✓ Jest dość duży wybór filtrów, a efekty 

wizualne miło ciebie zaskoczą

Wady:

✓ W darmowej wersji jest bardzo mało 

narzędzi

✓ Nie ma przycisku Cofnij, aby powrócić do 

poprzedniej edycji

✓ Żeby wziąć jakąś piosenkę z biblioteki 

audio muzykę (bezpłatnie), trzeba 

obejrzeć reklamę
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Reporter
Marysia Tryputen



FILMOWO- OKIEM WIKI- ZŁOTA 

PALMA

•

•

•

•

Reporter Wiktoria Kazimierska



FILMOWO- OKIEM WIKI- ZŁOTA 

PALMA

•

•

•

•
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FILMOWO- OKIEM WIKI- ZŁOTA 

PALMA
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W odległości ok. 2,5 km, po drugiej stronie Stawów Żabienieckich znajduje się park przyrodniczo-krajobrazowy „Górki Szymona”. Na jego obszarze mamy sztuczne

zbiorniki, piaszczyste wydmy oraz wije się rzeka Jeziorka. Teren idealnie nadaje się do rekreacji, jazdy na rowerze, innych form aktywnego wypoczynku czy też

łowienia ryb. Można tutaj wypożyczyć kajak i popłynąć rzeką Jeziorką do Konstancina. Zimą na wydmach można jeździć na sankach, a po zamarzniętych zbiornikach

na łyżwach.

„Zimne Doły” i „Górki Szymona” - ciąg dalszy
Reporter: Julia Groszyk 

Zdrowo i 
sportowo
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Sójka to ptak z rodziny krukowatych. Do tej rodziny należą różne znane wam ptaki, jak

wrony siwe, gawrony, kawki, sroki, czy kruki. Ulubione jedzenie sójek to żołędzie. Mogą

przelecieć z żołędziem w dziobie nawet kilka kilometrów! Kiedy sójka zakopuje sobie

żołędzie na później, zdarza się, że zapominając gdzie je zakopała, zasadza dęby! Poza tym,

żywi się też owadami, owocami... i pisklętami innych ptaków.

Sójka jest nazywana strażniczką lasu. Dlaczego? Bo kiedy widzi groźnego drapieżnika,

skrzeczy głośno i donośnie, ostrzegając wszystkich przed nadciągającym

niebezpieczeństwem. Właśnie z tego powodu, starożytni Grecy, by czuć się bezpieczniej,

trzymali sójki w domach. Sójki potrafią być bardzo krzykliwe. Najczęściej myśliwi

przekonują się o tym na własnej skórze. Jeśli sójka upatrzy sobie któregoś nich, zaczyna

krzyczeć płoszą mu wszystkie zwierzęta. Myśliwy nie ma wtedy najmniejszych szans na

ich polowanie!

Sójka to też bardzo piękny ptak. Kiedy leci, widać wszystkie kolory skrzydeł i głowy,

wygląda wtedy prawie jak barwna papuga! W Warszawie sójki są dosyć popularne, więc

kiedy pójdziecie na spacer, dokładnie rozglądajcie się za sójkami!

Sójka - kolorowe, piękne utrapienie myśliwych
Reporter Paweł Urzędowski

Dookoła świata 
z ptakami
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Nasza cudowna planeta Primus

Spokojnie, 

tym razem 

na pewno 

do końca 

roku…

O nie! Gdzie 

schowałem 

swój plecak?!?

- Niemożliwe!

- Naprawdę???

- Woooooww????

- Tak!!!! W końcu!
- To znaczy znowu rano wstawać?? 😕😕😕

-Tak, ziomek, i nie będzie przekąsek na lekcjach 😱😮😭

Naaaapraawdę?

Czy mogę już jutro przyjść?

Autor Marysia Tryputen



Piłka nożna dla 
dziewczyn 

Na piłce nożnej uczy się wielu rzeczy np. 
kiwania, strzelania goli i innych 
manewrów z piłką. Po jakimś czasie 
nawet dostaje się swój własny strój. 
Reprezentacja drużyny rozgrywa 
prawdziwe mecze!!!!!!! Ja chodzę do 
szkoły „Diamonds academy” Bardzo 
polecam.

Polecam treningi drużynowe, program „Alpha
Y” zrealizowane przez fundację „Dzieci 
puszczy”. Na Alpha Y. uczy się o emocjach – ich 
wyrażaniu i rozumieniu. Uczymy się przez gry, 
zabawy, pantomimę, scenki. Ostatnio robiliśmy 
postaci z materiału i wykonanymi pacynkami 
odgrywaliśmy różne sytuacje. Są różne 
sposoby radzenia sobie z emocjami (nauczyłam 
się ich na tych zajęciach) np: „płynąca ryba” lub 
powiedzenie „czuję się …….kiedy ty ………….” . 
One są naprawdę super ☺.

Treningi drużyny

Na wycieczkach „Dzieci Puszczy” zawsze 
jest super przygoda. Wycieczki często są 
do lasu, ale czasami też po Ursynowie. W 
trakcie wycieczki robimy różne ciekawe 
rzeczy np. rozpalamy ognisko, bawimy się 
na placu zabaw lub razem odpoczywamy

Dla nauczenia się jazdy na Rolkach polecam-
„rollschool”. Na rolkach można uczyć się w grupie 
„podstawowej”, „średnio zaawansowanej”,” 
zaawansowanej” oraz „sekcji sportowej”. 
Dostaje też się koszulkę ☺.Uczy się jazdy i innych 
dodatkowych umiejętności na rolkach, w zależności 
od grupy i trenera. 

Rolki

Wycieczki na 
świeżym powietrzu
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Reporter Emilia Jurewicz
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Chciałbym dzisiaj opisać bardzo ciekawą grę, „ Wsiąść do pociągu
Europa”. Polega ona na „podróżowaniu” pociągiem po Europie i
realizowaniu biletów, za co zdobywa się punkty. Im dłuższą
nieprzerwaną trasę zbudujesz, tym więcej punktów dostaniesz.
Najtrudniej jest przejechać przez tunel. Żeby się to udało, gracz
potrzebuje szczęścia i wielu dobrych kart. Całe podróżowanie jest
możliwe dzięki stawianiu na trasach określonej liczby pociągów.
Jednocześnie gracz ściga się z innymi, bo na jednej trasie pociągi może
postawić tylko jeden gracz. Ostatecznym celem jest zrealizowanie
wszystkich biletów i zyskanie dzięki temu jak największej ilości punktów.
Gra kończy się, jeśli któremuś z graczy skończą się figurki pociągów.
Rozgrywka trwa zazwyczaj ponad godzinę.

Ta gra jest bardzo ekscytująca i wciągająca więc bardzo
zachęcam was, żebyście w nią zagrali!

Reporter Paweł Urzędowski



Gofry brukselskie (Gaufres de Bruxelles)
Składniki na około 10 gofrów:

• 180 ml (g) wody gazowanej

• 210 ml (g) letniego mleka 3,2%

• 3 g suchych drożdży lub 6 g drożdży świeżych

• 1 łyżeczka pasty (lub ekstraktu) z wanilii

• 2 duże jajka, białka i żółtka oddzielnie

• 1 łyżka cukru

• szczypta soli

• 270 g mąki pszennej np. tortowej

• 90 g masła, roztopionego i przestudzonego

Przygotowanie:
W większym naczyniu wymieszać wodę gazowaną, mleko, wanilię, żółtka, cukier,
sól. Dodać przesianą mąkę wymieszaną z suchymi drożdżami (drożdże świeże
wcześniej rozpuścić w letnim mleku; uwaga – mleko nie może być gorące, by
temperatura nie ‚zabiła’ drożdży), przestudzone masło. Wymieszać lub zmiksować
by nie było grudek. Przykryć, odstawić w ciepłe miejsce na 15 minut.
Po tym czasie ubić białka na sztywną pianę. Delikatnie wymieszać z ciastem,
przykryć, odstawić w ciepłe miejsce na około 20 – 30 minut (lub dłużej, jeśli w
kuchni jest chłodno), aż ciasto ‚ruszy’ i pokryje się pęcherzykami powietrza.
Ciasto nabierać łyżką wazową, piec w gofrownicy na złoty kolor. Powinny ładnie
się zarumienić i być chrupiące .
Podawać z ulubionymi dodatkami. Moje to cukier puder i bita śmietana ☺

Wiecie już z dzisiejszego numeru gazetki, że stolicą Europy jest Bruksela, będąca jednocześnie stolicą Belgii. Ale nie wiem, czy wiecie, że być w Belgii i nie
spróbować gofrów to jakby być w Paryżu i nie zobaczyć wieży Eiffla ;-). Przepisów na gofry belgijskie jest wiele i różnią się w zależności od regionu. Najbardziej
popularne są jednak…
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Dziennik 
Kucharza

Szef kuchni 
Aleksandra Cegieła
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Autor Marysia Tryputen



8 maja
Narodowy Dzień Zwycięstwa

Jest to święto upamiętniające zakończenie II 
wojny światowej.

9 maja
Dzień Unii Europejskiej 
Dzień Europy 

Jest to rocznica dnia podpisania Deklaracji Roberta 
Schumana, ministra spraw zagranicznych Francji. Plan 
Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest 
Unia Europejska.

11 maja
Dzień bez śmiecenia

12 maja
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Dziękujemy pielęgniarkom za opiekę nad chorymi. 
Wszyscy wiemy jak ważna i ciężka jest ich praca. 
Wszystkiego najlepszego!

15 maja
Międzynarodowy Dzień Rodzin

Święto ustanowione w 1993 r. przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ten dzień koniecznie 
spędźmy z rodziną robiąc coś wyjątkowego.

17 maja
Światowy Dzień Pieczenia

To doskonały dzień na pyszne wypieki. Jak nie wiecie co 
upiec zajrzyjcie do naszych wcześniejszych wydań 
„Piątku” - znajdziecie coś dla siebie w przepisach Oli ☺

18 maja
Międzynarodowy Dzień Muzeów

To doskonały czas na obejrzenia ciekawej 
wystawy. Muzea tego dnia powinny być otwarte. 

19 maja 
Dzień mycia samochodów

Własnych aut jeszcze nie mamy. Możemy tego 
dnia umyć samochód naszych rodziców. 
Ale będą zaskoczeni. ☺

20 maja
Dzień Pszczół

Są bardzo ważne w naszym ekosystemie. Jeśli one 
wyginą to my też.
Robią też dla nas pyszny miód. Kubuś Puchatek też o 
tym wiedział…☺

Nas nie trzeba uczyć, że się nie śmieci, a 
odpady się segreguje. Ale jak tylko pójdziemy 
do lasu na spacer to można zobaczyć, że nie 
wszyscy to wiedzą.

Przygotowała: Julia Groszyk
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Drodzy Czytelnicy,

Mamy nadzieję, że dzisiejszy 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. 

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

Reporterzy:

Paweł Urzędowski

Aleksandra Cegieła

Wiktoria Kazimierska
Emilia Jurewicz

Anna Tegedor-Orłowska

Adam Rzeszuto

mailto:fridaynews47@gmail.com

