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☀Cześć!

☀Znani i Lubiani – wywiad z gwiazdą!

☀Pytania do Dorosłego?! Wywiad z gwiazdą!

☀Trudne pytania i opinie ekspertów

☀ORDER UŚMIECHU 

☀Dzieciaki rządzą 

☀UNICEF

☀Nasz specjalny reportaż z Hiszpanii

☀Zagadka 

☀Co przeczytać?

☀Sky Walk - spacer w chmurach

☀Dookoła świata z ptakami

☀Edycja zdjęć 

☀Filmowo- okiem Wiki

☀Nasza cudowna planeta Primus

☀Deskorolka - co warto wiedzieć?

☀Gry planszowe

☀Dziennik kucharza

☀Piątkowy kalendarz
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Maj już się kończy, a to znaczy, że…. już niedługo będzie Dzień Dziecka! Oczywiście, nie mogliśmy 
opuścić tego tematu i nie poświęcić temu tematowi nowego numeru „Piątku”. 

Dzieciństwo to czas marzeń. Kiedy moja mama była mała, marzyła o tym, żeby zostać księżniczką i 
posiadać magiczną różdżkę, a mama mojej przyjaciółki marzyła o lalce Barbie. Ja chcę zostać 
reporterem światowej sławy , a moja przyjaciółka popularną aktorką. Hmm, bardzo się od siebie 
różnimy. A o czym marzą nasi bohaterowie i nasi czytelnicy?

Dzisiaj mamy wywiad z dziewczynką, która już została gwiazdą! Ala Tracz- piosenkarka i 
reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020. 

Następnym gościem jest Pan Marcin Węgrzyn. Nasi czytelnicy specjalnie prosili o jego wywiad.

Opowiemy wam dzisiaj o organizacjach charytatywnych, które zajmują się ochrona praw dziecka i 
pomagają dzieciom.

Kim jest być lepiej- dorosłym czy dzieckiem? Odpowiedź na to pytanie na pewno znają uczniowie 
nowej klasy naszej szkoły. Kto do niej należy? Przeczytajcie w naszym magazynie! 

Pewnie dla każdego dziecka najważniejsze jest, żeby mama zawsze była obok. 
Gratulacje wszystkim mamusiom z okazji dnia matki! 🖤😘🏵🌹🌻🖤

No i jak zawsze, czytamy, oglądamy filmy, obserwujemy ptaki, zajmujemy się sportem, gramy w gry 
planszowe, planujemy co zobaczyć i czego się nauczyć podczas wakacji, poznajemy nowe aplikacje,  
gotujemy nowe potrawy i …przygotowujemy się do pierwszych dni LATA!

Wasi redaktorzy
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Jakie oceny dostajesz w szkole? Czy gwiazdy otrzymują dwóje?

Oceny w szkole mam różne ale zazwyczaj dostaje 4 i 5. Dwója jeszcze mi się nie zdarzyła.

Chyba od czasu jak jesteś gwiazdą w ogóle nie masz wolnego czasu. Czy masz czas na 

spotkania z przyjaciółmi? Jeżeli tak, to co robicie razem?

Jak na razie mam czas na spotkania z przyjaciółmi. Staram się, tak wszystko 

zorganizować, żebym mogła spotykać się ze znajomymi. Oczywiście w dobrej organizacji 

czasu pomagają mi rodzice. A co robimy z przyjaciółmi, to zależy od nastroju. Czasem 

rozmawiamy, czasem jeździmy na rowerach albo spędzamy czas na świeżym powietrzu.

Czy podoba ci się nauka online, czy wolisz chodzić do szkoły?

Zdecydowanie bardziej wole lekcje online

Jesteś piosenkarką i prezenterką telewizyjną, co Ci się bardziej podoba?

Zdecydowanie bardziej wolę śpiewać, chociaż praca w telewizji jest bardzo ciekawa.

Masz jakieś hobby, co lubisz oprócz muzyki?

Mam też hobby. Oprócz muzyki lubię tańczyć, rysować i gotować. Lubię też jazdę konno, 

choć ostatnio nie mam na konie zbyt wiele czasu.

Dzisiaj naszym gościem jest 

piosenkarka, finalistka III edycji The Voice Kids,

reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020
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Żeby zostać gwiazdą, trzeba dużo pracować. Ale czy czasem nie chcesz odpocząć? A jeżeli 

tak to - co (albo kto) ciebie motywuje/ inspiruje pracować dalej?

Żeby osiągnąć jakikolwiek sukces, trzeba włożyć dużo pracy i wysiłku. Czasem, gdy jestem 

bardzo zmęczona i potrzebuję odpoczynku to odpoczywam, żeby nabrać energii do dalszego 

działania.

Motywuje mnie moja rodzina, mama, tata, siostra Ola i dziadkowie. Zawsze są ze mną gdy 

ich potrzebuję i bardzo mnie wspierają.

Jakie jest twoje ulubione danie?

Moim ulubionym daniem jest sushi.

Ulubiony smak lodów?

Mój ulubiony smak lodów to truskawkowy oraz owoce tropikalne np. mango

Ile lat ma twój kot? Jeżelibyś mogła mieć dowolne zwierzę, kogo byś wybrała?

Moja kotka Lily w sierpniu będzie miała 2 latka. Bardzo chciałabym mieć pieska - szpica 

miniaturowego oraz małpkę.

Czy podoba ci się być dzieckiem, albo na odwrót chciałabyś szybciej wyrosnąć?

Szczerze to nie wiem, na razie się nad tym nie zastanawiałam. Myślę, że każdy okres w 

naszym życiu jest piękny i potrzebny i że trzeba cieszyć się każdą chwilą bo czas szybko 

ucieka.

Jaki jest twój ulubiony bohater z bajki? Czy masz ulubioną książkę?

Bardzo lubię wszystkie bajki Disney'a ale nie mam ulubionego bohatera.

Nie mam tez ulubionej książki.

Reporter Marysia Tryputen
Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!



• Jak się uczył Pan w szkole? 

Uczyłem się dobrze ale byłem klasowym średniakiem, nigdy nie byłem najlepszy w 

klasie , miałem 4 i 5tki

• Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? 

Zdecydowanie biologia 

• Dlaczego Pan wybrał właśnie zawód nauczyciela?

Zawód nauczyciela to praca z dzieciakami więc daje dużo pozytywnych emocji , takiej 

szczerości w kontaktach międzyludzkich. Pobudza kreatywność, pozwala zachować 

spontaniczność i jest to uczciwy zawód

• Jaką radę Pan dałbyś sobie w wieku dziesięciu lat? 

Życie jest piękne, doceń co masz tu i teraz 

• Co jest lepsze i łatwiejsze: być dorosłym czy dzieckiem? 

Trudne pytanie , nie ma biało-czarnej odpowiedzi , bo każdy z tych

etapów naszego życia jest inny i niesie inne radości i inne smutki.
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Gościem dzisiejszego numeru jest 

Pan Marcin Węgrzyn, 
Nauczyciel biologii
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• Kim Pan chciał zostać kiedy był mały? 

Hmm, nie pamiętam ale jak byłem w klasie 8 i później w liceum, wiem straszne - nauczycielem.

• O czym Pan marzył w dzieciństwie? 

To był czas kryzysu , więc drobiazgi , czekolada, banany ..niczego nie było w sklepach

• Jak się Pan inspiruje? Co Pana motywuje? 

Radość ,zadowolenie innych są motorem do działań . Czasem tez porażki - chęć udowodnienia ,że ktoś nie ma 

racji -więc różne rzeczy mnie motywują

• Jaką książkę Pan radzi przeczytać? 

Każdą dobrą. W różnych okresach życia różne książki są nam potrzebne. "Sekretne życie drzew" Petera 

Wohllebena, mądra książka , uczy szacunku i pozwala spojrzeć na rośliny inaczej

• Czy ma Pan jakieś hobby?

Jazda rowerem , przyroda -obserwowanie, słuchanie

• Jakie jest Pana ulubione danie? 

Zupa pomidorowa - uwielbiam gotować

Nasz gość - Pan Marcin Węgrzyn

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!
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Jak myślicie, lepiej jest być dorosłym czy dzieckiem?... Trudne pytanie, prawda? Ja na przykład myślę, że być dorosłym jest o wiele

lepiej. Robisz co chcesz, kupujesz co chcesz, nie musisz jeść owsianki na śniadanie, a tylko naleśniki z Nutellą, albo lody, idziesz spać

o której chcesz, siedzisz przy komputerze ile chcesz, a co najlepsze, żadnej pracy domowej.. Moja mama się ze mną nie zgadza. Mówi,

że kiedy jesteś dzieckiem jest o wiele luźniej i przyjemniej. Pomyślałam trochę i zdecydowałam, że zapytam ludzi którzy się na tym

znają. Oczywiście naszych nauczycieli! Teraz nasz wieczny spór na pewno się zamknie?!😊 Oto opinie ekspertów!

Misztal Małgorzata, nauczycielka klasy 1a:

To bardzo trudne pytanie, na które nie mam gotowej odpowiedzi.
Kiedy byłam dzieckiem bardzo chciałam być już dorosła, bo wydawało mi
się, że dorośli mogą więcej. Teraz jednak czasami marzę, aby choć na
jeden dzień znów być dzieckiem. Jest to jednak niemożliwe, no chyba że
Wy znacie jakiś magiczny sposób?
Każdy etap naszego życia jest dla nas bardzo ważny. Należy się cieszyć z
tego co mamy, kochać siebie i innych, rozwijać swoje pasje nie ważne czy
mamy 5,10,15... czy więcej lat.

Wiśniewska Agnieszka, nauczycielka klasy 0b:

Bycie dzieckiem kojarzy mi się z czasem beztroskiej zabawy, ale
również. z czasem zdobywania wielu nowych doświadczeń. Lubię wracać
myślami do okresu mojego dzieciństwa i wspominać różne chwile.

Pani Anna Grabowska, nauczycielka klasy 0a

To bardzo trudne pytanie. Każdy etap w życiu jest wyjątkowy i bardzo ważny.
Dla mnie dzieciństwo to czas beztroski, zabawy, poczucia bezpieczeństwa i
wyjątkowych przeżyć. Pamiętam jak marzyłam o tym, aby być dorosłą.
Dorosłość to odpowiedzialność za każdą podjętą decyzję, niezależność i
samodzielność. I dlatego ta dorosłość do końca nie jest taka prosta. Chyba
każdy dorosły powie, że łatwiej być dzieckiem ..Kochani, życzę Wam, aby
Wasze dzieciństwo trwało jak najdłużej i było pełne niezwykłych barw..

Hmm, chyba idealnym wariantem jest być dorosłym, który trochę w środku siebie zostaje dzieckiem. Wyobraźcie sobie dorosłych ludzi, skaczących 

na trampolinie, albo zjeżdżających z zjeżdżalni? Było by cudownie! Przynajmniej mi się tak wydaje. Jak myślicie, czy to dobry pomysł?

Nowakowska Agnieszka, nauczycielka klasy 1b:

Z perspektywy dorosłego to znacznie lepiej być dzieckiem, z
perspektywy dziecka- lepiej być dorosłym, a powody w obu
przypadkach myślę, że są bardzo podobne tylko na odwrót,
dzieci chcą same o sobie decydować, robić "co chcą", kłaść się
spać późno, zarabiać, chodzić do pracy. Jako dorosła, myślę, że
fanie być dzieckiem, tyle ciekawych zajęć dodatkowych,
mnóstwo czasu dla siebie i swoich pasji, no i oczywiście
Rodzice, którzy o wszystkim myślą, pomagają, wspierają...
Chociaż każdy etap życia jest ważny, bo przynosi jakieś
doświadczenia i czegoś uczy.

Pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem, myślałam o tym, żeby stać się już 
osobą dorosłą. A kiedy wkraczamy w dorosłość… okazuje się ona troszkę 
inna niż w naszych wyobrażeniach. 
A zatem, co jest lepsze: bycie dzieckiem czy dorosłym? Myślę, że
najważniejsze, to zachować w sobie dziecko i umieć cieszyć się, taką
prawdziwą, spontaniczną radością, taką, żeby chciało się podskoczyć do
góry, nawet, jeśli boli kolano…😊

Reporter Marysia Tryputen



Wszystko zaczęło się w Polsce w latach 60-tych ubiegłego wieku. Na pomysł wpadła Redakcja gazety 

„Kurier Polski”. Inspiracją był wywiad z Wandą Chotomską – autorką wielu książek dla dzieci i bajki 

telewizyjnej „Jacek i Agatka”. W wywiadzie tym pani Chotomska wspomniała o chłopcu ze szpitala 

rehabilitacyjnego w Konstancinie Jeziorna, który chciał nagrodzić Jacka. I tak w Polsce narodził się 

pomysł o stworzeniu dziecięcego odznaczenia.

Pierwsze odznaczenie w imieniu dzieci przyznano w 1968r. Pierwszym Kawalerem Orderu Uśmiechu został  światowej sławy 

chirurg – ortopeda z Poznania prof. Dr Wiktor Dega. 

Pasowanie odbywa się z użyciem czerwonej róży, a odznaczona osoba musi wypić puchar soku z cytryny z uśmiechem na 

twarzy i przyrzeka "być zawsze pogodnym i radość dzieciom przynosić". 

W 1979 roku sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim nadał Orderowi Uśmiechu międzynarodową rangę.

Nagrodzonych jest już ponad 900 osób z ponad 40 krajów świata. Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu 

są takie osobistości jak: Ojciec Święty Jan Paweł II i zwierzchnik Kościoła buddyjskiego w Tybecie 

Dalajlama, Matka Teresa z Kalkuty, Jerzy Owsiak, Tove Jansson – twórczyni Muminków i Astrid 

Lindgren – autorka Pippi Langstrumpf, królowa Szwecji Sylwia, Joanne Rowling, autorka „Harry’ego 

Pottera”, Irena Sendlerowa, która uratowała podczas wojny życie 2500 żydowskich dzieci, polscy 

sportowcy-Otylia Jędrzejczak, Jakub Błaszczykowski, Marcin, Gortad i wiele innych osób.

Konkurs na projekt Orderu Uśmiechu ogłoszono w „Kurierze Polskim”. Dzieci przysłały ponad 40 

tysięcy propozycji. Konkurs wygrała dziewięciolatka z Głuchołaz – Ewa Chrobak. Od talerzyka i 

szklanki odrysowała słońce, do którego ręcznie dorysowała nierówne promienie. 

Reporter: Julia Groszyk
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Najmłodszym profesorem 

uniwersyteckim jest Alia Sabur (USA, 

ur. 22 lutego 1989 r.), która od 19 lutego 

2008 r. została powołana na stanowisko 

profesora zwyczajnego na Wydziale 

Zaawansowanej Fuzji Technologicznej na 

Uniwersytecie Konkuk w Seulu, w Korei 

Południowej, w wieku 18 lat 362 dni.

Dwa miesiące przed swoimi

dziewiątymi urodzinami, Australijka

Roxanne Downs została oficjalnie

uhonorowana tytułem najmłodszego

redaktora magazynu „It GiRL

Magazine” (Guinness rekord 2018).

Najmłodszy gracz, który zarobił

1 milion dolarów na jednym turnieju

eSports, ma 15 lat i 229 dni i został

osiągnięty przez Jaden Ashman aka

Wolfiez (Wielka Brytania), który wygrał

swój pierwszy milion dolarów, gdy zajął

drugie miejsce w konkursie Fortnite

World Cup Duo, 27 lipca 2019.

Najmłodszym prezenterem 

telewizyjnym własnego programu jest 

Luis Tanner (Australia, ur. 9 maja 

1998), który obecnie prowadzi Cooking 

for Kids with Luis (Nickelodeon). 

Pierwszy odcinek programu został 

pierwotnie nagrany 7 lipca 2003 roku, 

kiedy Luis miał 5 lat i 68 dni.
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Chyba każdy wie, że dzieci to siła. Pewnie najlepiej jest to wyjaśnić pokazując dziecięce osiągniecia.

Opowiem wam dzisiaj o rekordach młodych ludzi z Księgi Guinnessa.

Reporter Marysia Tryputen
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Najmłodszym laureatem Nagrody 

Nobla została Malala Yousafzai 

(Pakistan, ur. 17 lipca 1997), która 

otrzymała Pokojową nagrodę w 

2014 roku (w wieku 17 lat).

Dziewięcioletnia Quvenzhané Wallis

(ur. 28 sierpnia 2003 r.) została

najmłodszą aktorką, która

kiedykolwiek otrzymała nominację do

Oscara (krótka lista w kategorii

najlepszej pierwszoplanowej aktorki) za

rolę w „Bestie z południowych krain”

(2012).

ADÁM LÖRINCZ (Węgry, ur. 1

czerwca 1988) - Najmłodszy

kompozytor musicalu, miał 14

lat i 76 dni, kiedy jego 92-

minutowy musical „Gwiazda

króla” został wykonany, było to

16 sierpnia 2002 roku w

Szekesfehervar na Węgrzech.

Najmłodszą osobą, która uzyskała 

tytuł Wielkiego Mistrza 

Międzynarodowego, jest szachista, 

urodzony w Ukrainie, Sergey Karjakin

(ur. 12 stycznia 1990 r.), w wieku 12 

lat i 212 dni 12 sierpnia 2002 r.



Pracownicy UNICEF działają w ponad 190 krajach Świata pomagając najbardziej potrzebującym tej pomocy dzieciom. Robi to 

wszystko dzięki wsparciu Darczyńców. Dzięki Darczyńcom dzieci są szczepione, budowane są dla nich szkoły, mają dostęp do 

książek. Wszystko robione jest ażeby pomóc dzieciom.

Pewnie większość z Was słyszała o UNICEF, ale nie każdy dokładnie wie co to jest i czym się zajmuje.

Fundusz Narodów zjednoczonych na rzecz dzieci, UNICEF, został założony w 11 grudnia 1946 roku. Organizacja powstała, 

ażeby nieść pomoc dzieciom, które ucierpiały na skutek II Wojny Światowej. Zapewniała dzieciom i ich matkom głównie 

żywność i opiekę zdrowotną. Unicef pomagał wtedy również dzieciom na terenie naszego kraju działając z innych krajów.

W 1962r. W Polsce powstał Narodowy Komitet UNICEF i był on pierwszym we wschodniej części Europy. Do 2002roku finansował różne programy pomocy dzieciom 

w naszym kraju, między innymi pomagał wyposażać ośrodki zdrowia, zaopatrywał biedne dzieci w ubrania i lekarstwa.

Od 2002roku zakres działań UNICEF w Polsce się zmienił i obecnie działalność skierowana jest na promowanie i ochronę praw dziecka i zbieranie funduszy na rzecz 

pomocy dzieciom w najbardziej ubogich częściach świata.

UNICEF jako pierwsza organizacja na świecie, już w latach 50, zaprosił sławne osoby do 

wspierania działań na rzecz dzieci. Są to Ambasadorowie Dobrej Woli UNICEF. Wykorzystują 

oni swoją sławę, by walczyć o prawa najmłodszych i wspierać wszystkie akcje UNICEF. 

Ambasadorami Dobrej Woli UNICEF w Polsce są: Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski, 

Majka Jeżowska, Magdalena Różczka, Robert Lewandowski, Robert Korzeniowski, Łukasz 

Nowicki i Agnieszka Radwańska. 

Reporter: Julia Groszyk

12



CO WARTO ZWIEDZIĆ W 
HISZPANII?

W HISZPANII W WALENCJI ZNAJDUJE SIĘ 
NAJWIĘKSZE OCEANARIUM W EUROPIE. 
JEST W NIM  WIĘCEJ NIŻ 45 000 ZWIERZĄT 
Z 500 RÓŻNYCH GATUNKÓW. 

OCEANARIUM JEST CZĘŚCIĄ KOMPLEKSU  
ZWANEGO „MIASTECZKO SZTUKI I NAUKI” 
(CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS) 
ZAPROJEKTOWANEGO PRZEZ ARCHITEKTA 
SANTIAGO CALATRAVĘ. OCEANARIUM 
PODZIELONO NA ODRĘBNE STREFY, KTÓRE 
PRZEDSTAWIAJĄ RÓŻNE EKOSYSTEMY 
MÓRZ I OCEANÓW NA ŚWIECIE.

Podwodna 

restauracja

Nocowanie z 

rekinami

https://www.oceanografic.org/visita-virtual/

Reporter Anna Tegedor-Orłowska

https://www.oceanografic.org/visita-virtual/


CO WARTO ZOBACZYĆ W OCEANARIUM? 

W otwartych zbiornikach 

obserwowałam 

mieszkańców mórz 

chłodnych i polarnych: 

uchatki patagońskie, foki, 

pingwiny peruwiańskie czy 

pingwiny białobrewe.

W ogromnym akwarium w strefie 

oceanicznej (o pojemność 7 tys m³) 

podziwiałam różne gatunki ryb 

chrzęstnoszkieletowych, np. rekiny 

(tawrosz piaskowy, żarłacz brunatny), 

orleń afrykański, piła drobnozębna. 

Tym ciekawym gatunkom przyjrzałam 

się z bliska spacerując przez 

podwodny, szklany tunel.

Najbardziej podobało 

mi się akwarium w 

pawilonie arktycznym, w 

którym pływały morsy i 

piękne białuchy 

arktyczne. Zachwycił 

mnie również pokaz 

delfinów butlonosych w 

delfinarium .
14
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A teraz niespodzianka!!! Uroczyście przedstawiam wam nową i WYJĄTKOWĄ klasę, szkoły Primus! Każdy z jej uczniów 

jest niesamowicie cudowny i utalentowany. Wydaje mi się, że już znacie te dzieciaki? Podpowiedź - uczniowie tej klasy 

były gwiazdami w poprzednich numerach piątku. A do tego - spotykacie ich codziennie. Czy rozpoznacie?

Reporter Marysia Tryputen
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Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom galerii za 
zaprezentowane zdjęcia i 
za podzielenie się z nami częścią swojego dzieciństwa!
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Dzisiaj chciałbym opisać książkę „Awantura o Basię” napisaną przez Kornela Makuszyńskiego.

Opowiada o przygodach dziewczynki, Basi, która w wieku pięciu lat zostaje sierotą - jej mama

została przejechana przez pociąg, a tata, znany geograf, zaginął podczas badań w Ameryce

Południowej. Basia jest bardzo miłą, pogodną i śliczną dziewczynką, więc wielu ludzi chce się nią

opiekować - stąd słowo „awantura” w tytule, bo wszyscy się kłócą o dziewczynkę! Na początku

zaopiekowała się nią pani doktorowa, która mieszkała blisko stacji kolejowej, tej samej, na której

zginęła mama Basi. Jednak dziewczynka była u niej krótko, bo jej mama przed śmiercią poprosiła,

by dziewczynka pojechała do Warszawy, do jej przyjaciółki.

Wysłana pociągiem, przez szereg pomyłek trafiła do aktora, który bez

przerwy zgrzytał zębami i patrzył złowrogim wzrokiem, jednak Basi

bardzo się to spodobało i szybko oboje się pokochali. Później przez

kolejną pomyłkę, zamieszkała u znanego pisarza, gdzie również

wszyscy natychmiast ją pokochali i gdzie dostała ukochanego psa,

Kibica. Z czasem, po kolejnych perypetiach, Basia odnalazła

przyjaciółkę matki i wszystko się ułożyło.

Lata mijały i Basia poszła do szkoły, a gdy była jeszcze starsza, postanowiła zbadać sprawę jej

zaginionego ojca, a może nawet go odszukać! Jednak jeśli chcecie dowiedzieć się czy jej się

udało i poznać dalsze losy dziewczynki, nie będę Wam psuł niespodzianki, koniecznie

przeczytajcie tę książkę!

Recenzja Pawła Urzędowskiego



Dla tych, którzy szukają pomysłu na ciekawe spędzenie na świeżym powietrzu czasu proponuję sky walk czyli spacer w chmurach. Spacer w koronach drzew to

nowa atrakcja dostępna w Polsce. To przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Spacerowanie ścieżką, która prowadzi na wysokości kilkudziesięciu metrów, pośród

najwyższych konarów drzew a czasami nawet powyżej ich to niezwykłe przeżycie. Dzięki temu można podziwiać świat z „innej perspektywy” i zachwycać się

niezwykłymi widokami. To propozycja skierowana dla każdego. W tej chwili w naszym kraju mamy dwie takie konstrukcje, w Krynicy Zdroju oraz w Świeradowie

Zdroju. Mniejsze obiekty znajdują się w Poznaniu i Pomiechówku pod Warszawą.

Sky Walk czyli spacer w chmurach

Sky Walk w Krynicy Zdroju.

Wieża widokowa w Krynicy Zdroju ze ścieżką w koronach drzew to pierwsza tego typu atrakcja w Polsce. Powstała w 2019 roku i od razu zyskała ogromną

popularność wśród turystów. Jest położona wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Wieża w Krynicy ma wysokość 49.5m, natomiast ścieżka do niej prowadząca

ma 1030 m długości. Niewątpliwą atrakcją, szczególnie dla dzieci jest także 60-metrowa zjeżdżalnia. Obiekt jest całoroczny. Cała konstrukcja, zarówno wieża

widokowa jak i ścieżka nie ma ani jednego schodka.

Widoki są imponujące. Można stąd podziwiać zarówno panoramę miasta, jak też okoliczne góry i lasy. Wzdłuż ścieżki ustawiono 15 tablic informacyjnych

opisujących miejscową przyrodę oraz historię regionu.

Reporter: Julia Groszyk



Sky Walk Świeradów Zdrój

Prawdopodobnie w czerwcu br. zostanie otwarta wieża widokowa sky walk w Świeradowie Zdroju. Obiekt jest już ukończony. Jest to największa tego typu

konstrukcja w Polsce. Wieża liczy blisko 70 m wysokości, a górny taras umiejscowiono na wysokości 62 m. Na internetowej stronie obiektu dowiesz się, że

czeka na ciebie spacer po łagodnie wijącej się kładce o długości 850 metrów. W drodze towarzyszyć Ci będzie maskotka miasta, żaba Kwisia. Kiedy

dotrzesz na samą górę, będziesz mógł odpocząć na siatce w kształcie kropli lub wejść na szklaną platformę. Z wieży roztacza się przepiękny widok na

panoramę miasta. Będziesz mógł rozkoszować się zapierającymi dech w piersiach widokami Gór Izerskich. Wycieczkę zakończysz jazdą 105-metrową

zjeżdżalnią. W kilka sekund wrócisz z chmur na ziemię. Warto wspomnieć, że jest to jedyny obiekt tego typu w Europie, który będzie można zwiedzać po

zmroku. Czekamy z niecierpliwością na otwarcie wieży.
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Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o bardzo ciekawym ptaku, 

który pięknym i wyjątkowo kolorowym dzięciołem. Nazywa się 

dzięcioł trójpalczasty, czyli w skrócie trójpalczak:) Jak sama 

nazwa wskazuje, ptak ten ma trzy palce (jako jedyny z 

dzięciołów). Ogólnie dzięcioła wyobrażamy sobie jako 

białoczarnego ptaka z czerwoną czapeczką, i tak wygląda 

większość dzięciołów występujących w Europie. Ale dzięcioł 

trójpalczasty jest wyjątkowy! Ma cętkowany brzuszek, 

żółtoniebieską czapeczkę, a to już naprawdę dużo kolorów jak 

na dzięcioła. 

Na dodatek ten ptak jest bardzo rzadki, więc marzeniem 

prawie każdego ornitologa, lub po prostu osoby która - jak ja -

interesuje się ptakami, jest spotkanie tego pięknego dzięcioła. 

Bardzo was zachęcam, abyście interesowali się ptakami, i życzę 

wam, żebyście zobaczyli najciekawsze z nich.

Reporter Paweł Urzędowski

Dookoła świata 
z ptakami
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Możesz zrobić kolaż.

Ten edytor pomaga edytować zdjęcia w łatwiejszy sposób. Dzięki wielu stylowym efektom, filtrom, siatkom i 
narzędziom do rysowania możesz stworzyć super obraz, nawet jeśli jesteś początkującym edytorem zdjęć. 
Możesz bezpośrednio publikować swoje prace na Instagramie, Whatsapp, Facebooku itp. Naprawdę mogę 
polecić tę aplikację.

Wady:

Nie wszystkie funkcje edycji są 

dostępne bezpłatnie

Polish - Photo Editor Pro (InstaShot Inc.)

Zalety :
• Filtry
• Nalepki
• Ekskluzywne efekty Glitch
• Dostosowanie obrazu za 

pomocą profesjonalnych 
narzędzi

• Tekst z czcionkami 
artystycznymi

• Naklejki
• Tła
• Kreator kolaży

Oto obraz 
początkowy. 
Zróbmy go bardziej 
kreatywnym!

Dziś przedstawiam wam kolejną aplikację do edycji zdjęć. Może wam się przydać do 
stworzenia specjalnej laurki z okazji Dnia Mamy.

Reporter Marysia Tryputen

..I po edycji..



Filmowo- okiem Wiki-
Billy Elliot
Dziś chciałabym Wam przedstawić film, moimi zdaniem dla każdego. Możecie go obejrzeć 
spokojnie ze swoimi rodzicami, i myślę że każdy znajdzie w nim jakiś przekaz dla siebie. 

Billy Elliot to film opowiadający o jedenastoletnim chłopcu, który na przekór ojcu, który wróży 
mu karierę bokserską, pragnie zostać tancerzem. Mimo olbrzymiego sprzeciwu ojca 
rozpoczyna lekcje baletu i postanawia rozwijać swoją pasję. Jego marzeniem jest zostać 
tancerzem Królewskiej Akademii Tańca.

Reporter Wiktoria Kazimierska



Filmowo- okiem 
Wiki- Billy Elliot

CIEKAWOSTKI:

o Film jest oparty częściowo na historii 
tancerza Royal Ballet- Philipa Mosleya

o Film pierwotnie był zatytułowany 
Dancer

o W 2001 roku film wygrał ranking 
magazynu Empire na najlepszy film 
brytyjski minionego roku

o Aktor- Jamie Bell, który grał tytułową 
rolę zaczął uczęszczać na lekcje tańca 
w wieku lat 6, podążając śladami 
babci, matki, cioci i siostry! Miał tę 
pasję chyba we krwi…
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Filmowo- okiem Wiki-
Billy Elliot

Obraz Billy Elliot został wręcz obsypany kilkudziesięcioma nagrodami filmowymi, a 
dokładnie 49 nagrodami ( nominacji dostał 54).

Najważniejsze z nich to:

BAFTA:

o Najlepszy aktor pierwszoplanowy Jamie Bell

o Najlepsza aktorka drugoplanowa Julie Walters

o Nagroda im. Alexandra Kordy dla najwybitniejszego brytyjskiego filmu roku

o Najlepszy film- Stephen Daldry 

Młody czternastoletni aktor, grający główną rolę dostał jeszcze Nagrodę Młodych Artystów-
Najlepszy Aktor, Nagrodę Critics’ Choice- Najlepszy Akror i Nagrodę Niezależnego Kina 
Brytyjskiego oraz Nagrodę za Obiecujący Debiut Aktorski. 

Film ten pokazuje, że jeżeli bardzo czegoś pragniecie, macie swoją pasję, to musicie dążyć 
do celu w spełnieniu swojego marzenia. Wierzcie w to, że ciężka praca, upór i talent 
zawsze zwyciężą. 

POLECAM GORĄCO TEN FILM ❤️
25
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Mamusie 
są zawsze 
gotowe 
nam 
pomóc!

..Mamusie 
są zawsze 
gotowe 
do zabawy 
z nami!..

..Mamusie 
są zawsze 
gotowe nas 
wysłuchać!..

..Mamusie 
zawsze nam 
współczują!..

..Mamy 
przytulają nas 
i całują!..

..Czasami 
mamusie 
mocno nas 
całują! 😉

Nasza cudowna planeta Primus

W dniu Waszego Święta chcemy Wam powiedzieć, jak bardzo Was kochamy i 
doceniamy! Życzymy dużo zdrowia, sukcesów i słonecznych dni!

Autor Marysia Tryputen



- Od kiedy jeździsz na deskorolce elektrycznej?

- Hmm… chyba od 2 lat.

- A co ci się w niej najbardziej podoba?

- Na pewno ona jest wygodna do jeżdżenia i w moim przypadku szybko się nauczyłam na niej jeździć.

- Z jaką najszybszą prędkością może jechać ta deska?

- 15-20 kilometrów na godzinę.

- Czy da się ją jechać po wybojach, nierównym terenie lub lesie?

- Da się nią jeździć po pagórkach, ale w lesie nie.

- Ile czasu da się nią jeździć bez zatrzymywania?

- Około 24 godz.

- Ile czasu potrzebuje, żeby się naładowała?

- Mniej-więcej 3 godziny.

- Chciałabyś ją innym polecić?

- Tak, bardzo ją lubię i polecam.

- Dziękuję za odpowiedzi!

27

Deski elektryczne - gadżet, który pokochają zarówno dzieci, jak i dorośli. Postanowiłam poprosić Liwię Skład z klasy 4D 

o odpowiedzi, ponieważ wiem, że ona umie i lubi jeździć na deskorolce elektrycznej.

Reporter Emilia Jurewicz
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Chciałbym wam dzisiaj opisać bardzo ciekawą grę „Siedem 

cudów świata, pojedynek”. Grając w nią, możecie się wcielić w 

państwa, które rywalizują ze sobą pod względem militariów, 

pieniędzy i różnych umiejętności. Za surowce i za pieniądze, 

które zbieracie w trakcie gry, dostajecie kolejne karty, które 

możliwość bogacenia się i zdobywania powyższych zasobów. W 

trakcie gry każdy gracz może też zdobyć karty różnych cudów 

świata i do tego właśnie elementu rozgrywki odnosi się nazwa 

gry. Każdy cud daje dodatkowe pieniądze, punkty na koniec gry 

i dzięki nim możecie zabierać karty innym graczom. 

W tę grę gra się ok. 45 min i jest ona przeznaczona dla dwóch 

graczy. Jest naprawdę bardzo ekscytująca, i bardzo was 

zachęcam, żebyście w nią zagrali!

Reporter Paweł Urzędowski



S K Ł A D N I K I:
CZEKOLADA

• śmietanka 30% – 200 ml

• czekolada gorzka 81% – 200 g

• czekolada mleczna – 300 g

OWOCE

• Truskawki, winogrona zielone, kiwi, banany, 
morele, ananas świeży 

POSYPKI

• Pistacje, nerkowce, ziarnka słonecznika lub 
kolorowe posypki

P R Z Y G O T O W A N I E:

Śmietankę wlewamy do garnka. Dodajemy pokruszoną gorzką oraz mleczną
czekoladę i podgrzewamy na małym ogniu, cały czas mieszając, aż do powstania
gładkiej masy. Czekoladę wlewamy do naczynia do fondue.

Truskawki i winogrona myjemy i osuszamy na ręczniku papierowym. Kiwi,
morele, banany i ananas obieramy ze skórki. Wszystkie owoce kroimy w kostkę o
wielkości ok. 2 x 2 cm lub na plasterki. Owoce nadziewamy na patyczki do
szaszłyków lub patyczki do fondue i zanurzamy najpierw w czekoladzie, a
następnie ewentualnie w posypkach.

Długo zastanawiałam się co Wam zaproponować z okazji Dnia Dziecka… Chciałam aby było to coś zdrowego, jak i smacznego. Jak wiadomo owoce same w sobie
są zdrowe i pyszne, ale oblane czekoladą i obsypane orzechami smakują po prostu obłędnie! Jeśli chcecie ich spróbować, to zapraszam do skorzystania z
poniższego przepisu na:

Dziennik 
Kucharza

Szef kuchni 
Aleksandra Cegieła
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21 maja
Dzień Herbaty

Można ją pić z sokiem, cytryną, mrożoną lub 
gorącą. Są jej różne rodzaje, czarna, zielona, 
owocowa….Tego dnia świętujmy jej dzień i pijmy 
jej dużo.

22 maja
Dzień Praw Zwierząt

To przecież nasi przyjaciele. Koty, psy, 
chomiki, ptaszki… Dbajmy o nie i nie 
pozwólmy ich krzywdzić

24 maja
Dzień Braci

25 maja
Dzień Mamy

Bez niej trudno wyobrazić sobie nasze życie! 
Niech żyją STO lat NASZE MAMY!!!!

30 maja
Dzień Soku

Jest smaczny i zdrowy. Można go sobie samemu 
zrobić i wtedy jest bardziej smaczny. Pijmy go 
dużo a będziemy zdrowi.

1 czerwca
Światowy Dzień Dziecka

To nasz dzień ☺. Czekamy na niespodzianki od 
rodziców. Pewnie tego dnie nie będzie lekcji… to byłoby 
fajne

1 czerwca
Dzień Bułki i Mleka

Szkoda, że w tym roku to dzień wolny od lekcji… 
Pewnie byłyby same 6. 

23 maja 
Dzień żółwia

Może wolny ale dzielny. Największy znany okaz 
(„żółw z Harlech”) ważył 916 kg 

3 czerwca
Dzień Dobrej Oceny

Bułka i Mleko… idealny zestaw na śniadanie, ale w dzień 
dziecka wolimy LODY….!

Kochajmy nasze rodzeństwo. Tego dnia warto 
spędzić więcej czasu ze swoim bratem.

Przygotowała: Julia Groszyk
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Drodzy Czytelnicy,

Mamy nadzieję, że 15 (piętnasty!) numer naszego magazynu 

Wam się spodobał. To nie jest jeszcze dorosła osoba, ale już 

prawdziwy nastolatek 😍😍

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!
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