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Co to jest satelita?

Satelita to obiekt, który krąży wokół większych od siebie ciał niebieskich. Np.
wokół Jowisza krąży 79 satelitów. Wokół Ziemi krąży tylko jeden naturalny
satelita czyli Księżyc i dużo sztucznych satelitów stworzonych przez człowieka.

Ile sztucznych satelitów jest w kosmosie?

Obecnie krąży nad nami ok. 6000 satelitów. W 2020 wystrzelono ok. 1000
satelitów

Jakiej wielkości są sztuczne satelity?

Największe mogą ważyć nawet kilka ton. Najmniejsze są jak mały karton od
mleka. Taki satelita może zmieścić się w plecaku szkolnym.

Ile satelitów można wystrzelić w jednej rakiecie?

W styczniu 2021 roku pobito rekord i wystrzelono w jednej rakiecie 143
satelity.

- specjalistą od technologii kosmicznych
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Z jaką prędkością poruszają się sztuczne satelity?

Prędkość satelity zależy od wysokości na jakiej krąży nad Ziemią. Satelita, który leci na
wysokości 800 km, porusza się z prędkością 28000 km na godzinę, czyli 8 km na sekundę. Z
taką prędkością można dolecieć z Primusa do Pałacu Kultury w mniej niż 2 sek.

Czego trzeba się uczyć, aby zajmować się satelitami?

Należy uczyć się matematyki, fizyki, programowania oraz angielskiego i pasjonować
się kosmosem!

Na czym polega twoja praca?

Zajmuję się nawigacją satelitarną. Kiedyś żeglarze używali gwiazd, żeby określić
położenie statku na morzu. Teraz używamy satelitów do wyznaczania bardzo
dokładnej pozycji na Ziemi i w kosmosie.

Co się dzieje z satelitami, które zakończyły swoją pracę?

Jeśli są blisko Ziemi, wchodzą w atmosferę i spalają
się. Pozostałe zostają na zawsze na orbicie
okołoziemskiej i nazywane są kosmicznymi
odpadami (po angielsku Space Debris).

Nasz gość - Javier Tegedor

5
Reporter Anna Tegedor-Orłowska



„..Moje ulubione kolory? Kolory tęczy! 

Lubię koty, kocham gotować, dużo 

czytam po polsku.”
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Gościem dzisiejszego numeru jest 

Pani Migna Buchelt, 
nauczyciel języka hiszpańskiego

Kim Pani chciała zostać kiedy była mała?

Chciałam zostać nauczycielką 😊 To dzięki mojej wychowawczyni  Pani Carmen

Jaki był pani ulubiony przedmiot w szkole?

Język polski. 

Jak się uczyła pani w szkole?

Dobrze, ale nie ukrywam że dostałam kilka minusów.

Dlaczego pani wybrała właśnie zawód nauczycielki?

Bo właśnie mogę uczyć inny i wspierać, to daje mi energie i radość.

Czy podoba się pani zawód który wybrała?

NIE! Hahaha! 😊 Ja kocham ten zawód 

Jaką książkę pani radzi przeczytać?

„Solaris” ( Stanisław Lem)

Jakie jest pani ulubione danie?

OOOOO! 😊 Jasne,  że pierogi z kapustą  i też lubię racuchy .

Czy ma Pani jakieś hobby?

Tak, maluję i rysuję, bardzo mi się podoba projektowanie graficzne.

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!
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Czy wiecie, że za parę lat będziemy mogli latać w kosmos? Ja bardzo bym chciała wybrać na taką przejażdżkę! Ale póki co latać do kosmosu nie możemy….  

Za to możemy znaleźć kosmos w Warszawie! Jak? Zaraz wam opowiem!

W centrum sali projekcyjnej Planetarium Niebo Kopernika znajduje się optyczny super

projektor gwiazdowy. Widzowie mogą wybrać jeden z ciekawych filmów (na przykład, "Halo

Ziemia" o kontaktach z innymi cywilizacjami). Po kwarantannie naprawdę polecam wam

pójść do planetarium, na pewno nie pożałujcie! A teraz, kiedy jest zamknięte, można oglądać

filmy, pokazy i wycieczki on-line. Również są dostępne rozmowy z naukowcami, podczas

których można zadawać różne pytania na temat kosmosu.

Planetarium w Centrum Nauki Kopernik 

Strona planetariom: https://www.kopernik.org.pl/planetarium

Wirtualne spacery po wystawach muzeum znajdź tu: https://www.kopernik.org.pl/e-

kopernik/wirtualne-spacery-po-koperniku

„Cosmos” to interaktywne muzeum złudzeń i sztuki cyfrowej. Te muzeum nie

jest zwyczajne, ono jest kosmiczne! Są w nim różnorodne miejsca, w których

można robić niezwykłe zdjęcia. W salach muzeum można zrobić naprawdę

ciekawe zdjęcie, ale to nie jest najważniejsze. Cosmos – to miejsce, gdzie każdy

może zobaczyć, jeżeli nie kosmos, to krainę czarów albo luster. Co prawda, teraz

muzeum jest zamknięte☹ Ale nie smućmy się i zaplanujmy wizytę na

przyszłość.

Strona muzeum: http://cosmosmuzeum.pl/wystawy/

Muzeum „Cosmos”

Reporter  Marysia Tryputen

https://www.kopernik.org.pl/planetarium
https://www.kopernik.org.pl/e-kopernik/wirtualne-spacery-po-koperniku
http://cosmosmuzeum.pl/wystawy/
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To miejsce jest lubiane przez naszą klasę! A wiecie dlaczego? Ponieważ tam

są najbardziej kosmiczne urodziny! Są dwie zony: trampoliny albo różne

wspinaczki. Są również tematy urodzin (np. „Kraina lodu” albo „Kosmici”).

Urodziny tam są naprawdę kosmiczne, a nawet galaktyczne😊 Oczywiście

jak i inne place zabaw AIRO jest tymczasowo zamknięte.

Strona: https://airo.fun/kosmiczna-sala-zabaw/atrakcje-airo-space-kids

AIRO - Kosmiczny Plac Zabaw

Ogrody Kosmosu

Ten ogród znajduje się na ul. Kosmicznej (właśnie

stąd jego nazwa). Kiedy jechałam do tego ogrodu,

myślałam, że będzie tam dużo ludzi i zwierząt. Ale

kiedy tam przyjechałam prawie w ogóle nikogo

nie było! Pewnie powiecie, ale co tam robiłaś jeżeli

było tak pusto? Jeżeli pusto nie znaczy źle! Można

tam było wejść na plac zabaw, posiedzieć w parku

postać na scenie, a z egzotycznych rozrywek był ul

z pszczołami (uwaga nie podchodźcie do nich

blisko!😊)

Kwiatek KOSMOS

Ten kwiatek nazywa się Kosmos

(Cosmos bipinnatus) jest również

nazywany Warszawianką! Dlaczego?

Ponieważ w Warszawie jest go bardzo

dużo! Jeżeli chodzi o związek kosmosu i

tego kwiatu to w ogóle ich nic nie łączy.

Chyba, że ten kwiat jest kosmicznie

piękny☺

No dobra, poczekajmy na poloty do kosmosu 😊

Póki co podziwiajmy kosmos w Warszawie! 

https://airo.fun/kosmiczna-sala-zabaw/atrakcje-airo-space-kids


Pierwszą rakietą która

dotarła do przestrzeni

kosmicznej była

niemiecka rakieta V2

w czasie lotu

testowego w 1942

roku.

4 października 1957 Związek Radziecki

wystrzelił Sputnika 1, który stał się pierwszym

sztucznym satelitą na orbicie Ziemi. Do

momentu spłonięcia w atmosferze, Sputnik 1

zdążył okrążyć Ziemię 1400 razy, na wysokości

250 km, co oznacza, że przebył łącznie ok. 60

milionów kilometrów.

Dwa miesiące później Amerykanie wystrzelili

swoją sondę o nazwie Explorer 1.

Pierwszą, żywą istotą w Kosmosie był

pies o imieniu Łajka. Zwierzę w

przestrzeń kosmiczną wyniosła druga

radziecka satelita Sputnik 2. Całe

zdarzenie miało miejsce 3 Listopada

1957. Niestety pies nie mógł wrócić z

powrotem na Ziemię. Po pięciu dniach

pobytu w Kosmosie Kudriawka zginęła

na orbicie.

12 kwietnia 1961 roku nastąpił

przełomowy moment - pierwszy lot

człowieka w kosmos. Pierwszym

kosmonautą został Jurij Gagarin, który w

ramach misji Wostok 1 dokonał jednego

okrążenia wokół Ziemi w czasie 108

minut.

Wyczyn Gagarina, kilkanaście dni później

powtórzyli Amerykanie, wystrzeliwując

Alana Sheparda na pokładzie statku

Mercury 3.

W 1963 roku lot w kosmos odbyła

pierwsza kobieta - radziecka

kosmonautka Walentina Tierieszkowa.

Reporter: Julia Groszyk
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Ludzkość już od ponad pół wieku zmaga się z eksploracją i podbojem kosmosu. Co jakiś czas dowiadujemy się o kolejnych spektakularnych sukcesach na tym polu.

Wydaje się iż jedynie kwestią czasu (wcale nie odległego) pozostaje moment, kiedy człowiek będzie regularnie podróżował na Marsa czy Księżyc. Oto kilka faktów
z historii podboju kosmosu.



W marcu 1965 roku kosmonauta Aleksiej

Leonow odbył pierwszy spacer w

przestrzeni kosmicznej.

20 lipca 1969 roku amerykańska misja Apollo 11

wylądowała na Księżycu. Pierwszymi ludźmi

którzy stanęli na powierzchni Księżyca byli Neil

Armstrong oraz Edwin Aldrin. Na pamiątkę tego

wydarzenia na Księżycu pozostawiono flagę

Stanów Zjednoczonych oraz tabliczkę

zawierającą informacje o lądowaniu.

W kwietniu 1971 Związek Radziecki uruchomił na

orbicie okołoziemskiej pierwszą stację kosmiczną

o nazwie Salut 1. Kosmonauci byli tam

transportowani za pomocą statków kosmicznych

Sojuz.

Również Amerykanie zbudowali swoją stację

kosmiczną - Skylab. Lot tej stacji trwał od maja

1973 roku do lipca 1979 roku.
Pierwszy Polak w kosmosie – w 1978 na stacji

Salut 6 przebywał kilka dni polski kosmonauta

Mirosław Hermaszewski.

12 kwietnia 1981 roku odbyła się

pierwsza podróż kosmiczna wyniesienia

na orbitę Ziemi wahadłowca Columbia –

pierwszego załogowego pojazdu

kosmicznego wielokrotnego użytku.
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Powstanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej –

pierwsza załoga pojawiła się na stacji w 2000 roku.

Stacja powstała w wyniku połączenia projektów

budowy rosyjskiej stacji Mir 2, amerykańskiej

Freedom oraz europejskiej Columbus.

W kwietniu 2001 amerykański milioner Denis

Tito został pierwszym kosmicznym turystą.

Tito spędził 7 dni, 22 godziny i 4 minuty

na orbicie. Za swoją podróż na

Międzynarodową Stację Kosmiczną zapłacił

Rosjanom 20 milionów dolarów.

Od 1976 roku dwie amerykańskie sondy z

serii Viking przez wiele lat badały

i fotografowały planetę Mars. Analizy

chemiczne gruntu nie wykryły żadnego śladu

życia.

Dzięki wystrzelonym w 1977 roku dwóm

amerykańskim sondom z serii Voyager

rozporządzamy licznymi zdjęciami i danymi

naukowymi o czterech wielkich planetach: Jowiszu,

Saturnie, Uranie i Neptunie oraz o ich pierścieniach i
księżycach

W latach 1990 - 1994 amerykańska sonda

Magellan, która krążyła po orbicie około

wenusjańskiej, sporządziła za pomocą radaru

mapy powierzchni tej planety.

W lipcu 1997 sonda Pathfinder wylądowała na

powierzchni Marsa, pobrała próbki ziemi

i zrobiła setki zdjęć.
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W 2004 roku na Marsie wylądowało dwa roboty - łaziki, które
przejechały wiele kilometrów zbierając próbki gruntu, wykonywały
badania atmosfery i wykonywały liczne fotografie.

W 2005 roku odłączony od sondy Cassini próbnik Huygens lądowała na Tytanie -

jednym z księżyców Saturna.

W 2002 roku powstała firma SpaceX - amerykańskie

przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego, założone przez miliardera

Elona Muska. W krótkim czasie firma stała się światowym liderem na

rynku kosmicznym. W przyszłym roku SpaceX planuje bezzałogowy lot na

Marsa.

Firmie SpaceX udało się zbudować rakietę (Falcon 9) zdolną do wynoszenia satelitów

na niską orbitę okołoziemską przy jednoczesnym powrocie jej pierwszego stopnia na

Ziemię. Z reguły rakieta składa się z kilku członów, z których pierwszy jest największy i

najdroższy. To on pozwala rakiecie przebić się przez dolne warstwy atmosfery Ziemi,

jest najsolidniej zbudowany i ma największe osiągi. Sukces ten pozwoli w przyszłości

znacznie obniżyć koszty podróży kosmicznych.
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Myślicie, że tylko ludzie byli w kosmosie? Jeżeli tak to bardzo się mylicie! Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o Biełce i Striełce! 

Czyli o odważnych psach, które odwiedziły kosmos.  

Historia zaczęła się od wybrania dwóch dostojnych psów. Na tą rolę idealnie

nadawały się kundelki, ponieważ są wytrwałe. Dlaczego wybrano właśnie Biełke i

Striełke? Dlatego że one najlepiej ze wszystkich kandydatów wykonywały zadania.

19 sierpnia 1960r. był dzień odlotu. Zespół, który przygotowywał pieski do lotu,

uważał na każdy szczegół. Dlaczego? Ponieważ to był ostatni lot przed człowiekiem w

kosmosie. Musieli wiedzieć co się może przydarzyć.

Biełka i Striełka polecieli w kosmos i wszystko poszło dobrze. Psy przebywały w kosmosie

około 25 godzin i okrążyły Ziemię 17 razy i wróciły! Jak i co psy jadły w kosmosie?

Naukowcy wymyślili substancję podobną do galaretki z mięsa. Miski z przysmakiem

kosmicznym zostały umieszczone tuż pod miejscem, gdzie leżały psy. Na sygnał pojemniki

były wyciągane, a po zjedzeniu wszystkiego przez psy - usunięte.

Reporter Marysia Tryputen
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„Biała i Strzała podbijają kosmos” – rosyjski 

film animowany, inspirowany historią lotu 

kosmicznego Biełki i Striełki.

A co było dalej? Po locie psy mieszkały w Instytucie Lotnictwa i Medycyny Kosmicznej, skąd wyjeżdżały
na spotkania z uczniami przedszkoli i szkół. Rok po locie Striełka urodziła sześć zdrowych szczeniąt.
Jeden z nich został podarowany Jacqueline Kennedy żonie prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Ciekawostki o zwierzakach kosmosie:

Biełka i Striełka to nie pierwsze zwierzęta w kosmosie! W 1947 roku 

amerykańscy naukowcy wystrzelili w kosmos rakietę z muszkami 

owocowymi na pokładzie. Rok później Stany Zjednoczone wysłały w 

gwiazdy makaka o imieniu Albert I. Zwierzę zdechło z powodu 

uduszenia, nigdy nie osiągając warunkowej granicy przestrzeni ☹.

Po raz pierwszy na orbicie Ziemi w 1957 roku pojawił się pies Laika. 

Ku wielkiej przykrości pies nie przeżył☹

Razem z Biełką i Striełką w kosmos leciały: myszki, bakterie, muszki i 

rośliny.

Kto jeszcze ze zwierzaków był w kosmosie? Kot, szczury i myszy, 

małpy, żółwie lądowe, pszczoły, karpie japońskie, meduzy uszate. 

Kundel na imię Odważny leciał rakietą 5 razy.

Kapsuła, w której znajdowały się 
psy w kosmosie

historia bohaterskich psów
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Hej , nazywam się WIKTORIA KAZIMIERSKA, chodzę do 

klasy 4b.

Ulubiony przedmiot, no jak muszę już wybrać, bo 

naprawdę wszystkie lubię, to języki obce angielski i 

niemiecki !

Moje zainteresowania to śpiew (zwłaszcza w języku 

angielskim ), gra na pianinie oraz zdecydowanie czytanie.

W wolnym czasie najbardziej lubię śpiewać, tańczyć, czytać 

i rysować. Kocham też spacery z moim psem Leo.

Ostatnio przeczytana książka, jest zarazem moją ulubioną i 

jest to „ Czarownica piętro niżej” i kolejne jej tomy. 

Ulubiony film: „ Był sobie pies”.

Moje ulubione danie to naleśniki na słodko i z owocami.



Chciałabym Wam przedstawić jedną z najzdolniejszych aktorek młodego 

pokolenia- Natalie Portman. 

Urodziła się ona 9 czerwca 1981 roku w Jerozolimie. Jako mała 

dziewczynka wraz z rodzicami dużo podróżowała, kiedy miała 3 latka 

rodzina przeniosła się z Izraela, do Waszyngtonu. Potem kilka razy rodzice 

się przeprowadzali, a wieku 9 lat Natalie wraz z rodziną zamieszkała w 

Nowym Jorku i to miasto stało się dla aktorki  jej domem do dziś.

Początek kariery.

Pewnego dnia, kiedy siedziała w pizzerii podszedł do niej jeden z szefów 

firmy kosmetycznej Revlon i zapytał się 11- letniej  wówczas Natalie, czy nie 

chciałaby wystąpić w roli modelki na jednym z organizowanych przez 

niego pokazów. Ku jemu zdziwieniu Natalie odmówiła, mówiąc, że bardziej 

od modelingu interesuje ją aktorstwo. Dzięki takiej postawie wystąpiła w 

kilku reklamach, a w wieku lat 13 pojawiła się na najważniejszym castingu 

swojego życia. Wygrała go i otrzymała swoją pierwszą rolę w filmie „ Leon 

zawodowiec” w reżyserii Luca Bessona, a jej partnerem był sam Jean 

Reno. Ta rola otworzyła  jej drzwi do spełnienia marzeń i stała się 

przepustką jej międzynarodowej kariery. 

Młode gwiazdy kina- okiem Wiki.

Reporter Wiktoria Kazimierska
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Niesamowicie zagrana rola w filmie „ Leon zawodowiec” spowodowała pojawienie się 
kolejnych ciekawych propozycji filmowych.

❖ „Developing”- film krótkometrażowy, dramat. Natalie zagrała w nim dojrzewającą 
dziewczynkę, która chce naprawić trudną relację ze swoją mamą, chorą na raka.

❖ „Gorączka”- kryminał, w którym młoda aktorka zagrała u boku takich sław jak: Al 
Pacino, Robert De Niro, Ashley Judd, Jon Voight.

Natalie zagrała w kilkudziesięciu produkcjach filmowych, jak również w kilku serialach 
telewizyjnych np. Ulica Sezamkowa, czy Simpsonowie. Szczególnie chciałabym Wam 
polecić dwa filmy z jej udziałem:

❖ „ Leon zawodowiec” – jest to film pokazujący niesamowitą więź łączącą tytułowego 
prywatnego zabójcę z Matyldą (w tej roli młoda Natalie). Rodzice Matyldy zostali 
zamordowani, a ona wraz z nowym opiekunem chce dopaść i wymierzyć 
sprawiedliwość mordercom jej młodszego brata. POLECAM  Wam ten film o 
niesamowitej przyjaźni.

❖ „ Czarny Łabędź”- dramat. Natalie zagrała u boku Mili Kunis i Vincenta Cassela. 
Wcieliła się w rolę baletnicy, która za wszelką cenę pragnie zagrać w „ Jeziorze 
łabędzim”. Bardzo polecam ten film starszej widowni. Portman za ten film zdobyła: 
Oscara za rolę pierwszoplanową, jak również Złoty Glob za najlepszą rolę aktorską w 
dramacie i nagrodę Bafta dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

❖ Natalie Portman w postaci Padmé Amidali była gwiazdą filmów „Gwiezdne wojny” : 
Część I - Mroczne widmo”, Część II - Atak klonów oraz Część III - Zemsta Sithów. 

Młode gwiazdy kina- okiem Wiki.
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Ciekawostki:

❖ Dziadek aktorki od strony ojca był Polakiem pochodzącym 
z Rzeszowa.

❖ Natalie ukończyła psychologię na Uniwersytecie Harvarda. 

❖ Iloraz jej inteligencji wynosi 164.

❖ Uczyła się baletu od 4 do 13 roku życia.

❖ Mama dwójki dzieci.

Natalie Portman jest dla mnie inspiracją i udowadnia, że chcieć 
to móc. Zagrała w wielu fantastycznych filmach u boku 
największych gwiazd, a wydaje mi się, że bardzo ceni sobie 
swoje życie prywatne, które chroni od blasku fleszy i pozostaje 
zwykłą  Natalie, a dla mnie jednak NIEZWYKŁĄ. 

Młode gwiazdy kina- okiem Wiki.
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KSIĘŻYC – Co to jest?
Księżyc nie jest planetą, jest on jedynym naturalnym satelitą Ziemi. Jest on piątym co do wielkości księżycem Układu słonecznego. To 

jedyne ciało niebieskie do którego podróżowali i na którym wylądowali ludzie. Na Księżycu nie ma wody, atmosfery i w związku z tym 

nie ma zmian pogody. Na jego powierzchni znajdują się góry, kratery, morza zakrzepłej lawy i grube warstwy pyłów. Z Ziemi widzimy 

zawsze tę samą jego stronę. 

To jak Księżyc widzimy z Ziemi jest określane jako Faza Księżyca. Zależy to od tego jak 

Księżyc jest oświetlany przez Słońce. Między dwoma takimi samymi fazami Księżyca jest 

okres niecałe 30 dni. Są 4 różne Fazy Księżyca:

Nów – obszar Księżyca, który jest zwrócony do Ziemi, nie jest oświetlony. Księżyc nie jest 

widoczny gołym okiem. Podczas nowiu księżyc znajduje się najbliżej Słońca.

I Kwadra – obszar Księżyca, który jest zwrócony do Ziemi, jest w połowie oświetlony 

(prawa połowa).

Pełnia – obszar Księżyca, który jest zwrócony do Ziemi, jest oświetlony w całości;

Promienie słoneczne odbijają się od jego pełnej tarczy i na niebie ukazuje się jako 

błyszczący, idealnie okrągły dysk.

III Kwadra – podobnie jak w pierwszej kwadrze obszar Księżyca, który jest zwrócony do 

Ziemi, jest oświetlony w połowie (lewa połowa).

Ciekawostki o Księżycu:

➢ Światło pokonuje odległość między Ziemią a Księżycem przez 1 sekundę.

➢ Księżyc nie jest gwiazdą, nie świeci własnym światłem tylko odbitym od Słońca.

➢ Księżyc krąży wokół Ziemi z prędkością 3700 kilometrów na godzinę.

➢ Księżyc oddala się od Ziemi z szybkością około 4 centymetrów na rok.

➢ Księżyc zwrócony jest stale tą samą stroną do Ziemi widoczną aż w 59%.

➢ Księżyc optycznie jest równy wielkością ze Słońcem, jednak średnica Słońca jest 

ponad 400 razy większa od średnicy Księżyca.

➢ Na Księżycu nie ma atmosfery i w związku z tym brak zmian pogodowych.

➢ Neil Armstrong pierwszy stanął na Księżycu.

➢ Podróż samochodem na księżyc trwałaby 130 dni. Podróż rakietą trwałaby 13 godz., a 

podróż z prędkością światła 1,52 sek.

➢ Księżyc jest bardzo gorący w ciągu dnia, ale bardzo zimny w nocy. Średnia 

temperatura powierzchni Księżyca wynosi 107 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a -153 

stopni Celsjusza w nocy.

➢ Księżyc nie jest okrągły – ma kształt bardziej przypominający jajko.

➢ Z reguły pełnia Księżyca wypada raz na miesiąc. Warto jednak wiedzieć, że raz na 2,5 

roku zdarza się, że występuje ona aż dwa razy w ciągu jednego miesiąca.

➢ Człowiek ważący 62 kg na Ziemi, na Księżycu ważyłby tylko 10 kg.

Czy wiecie jak powstał Księżyc? Gigantyczny obiekt wielkości Marsa uderzył w Ziemię 4,6 miliarda lat temu, krótko po narodzinach słońca 

i układu słonecznego. Chmura odparowanej skały została wyrzucona i weszła na orbitę wokół Ziemi. Chmura ciał stałych, następn ie 

zebrane razem, stworzyły księżyc.

Reporter: Julia Groszyk
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Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o wspaniałej książce Kornela Makuszyńskiego,

„Szatan z siódmej klasy”. Opowiada o przygodach bardzo inteligentnego chłopaka, Adama

Cisowskiego, który potrafi rozwiązać wszystkie szkolne zagadki, i wyciągnąć przyjaciół z

kłopotów. Potrafi przechytrzyć nawet profesorów! Przykład? Odkrył w jaki sposób profesor

wywołuje codziennie uczniów i dzięki temu każdy wiedział, kto jakiego dnia zostanie

wywołany i każdy kolega mógł się dokładnie przygotować do odpowiedzi!

Na prima aprilis nikt nie był w stanie go nabrać, za to on nabierał wszystkich. Po jakimś

czasie Adam stał się w szkole sławny, każdy znał jego imię i nazwisko. To dlatego nauczyciel

historii poprosił go, by Adam pojechał z nim na wieś, do rodzinnego domu profesora, by

chłopiec pomógł mu w rozwikłaniu dziwnej tajemnicy. Z wielkiego, piętrowego, starego

domu znikają kolejne drzwi. Za całą sprawą stoją bezwzględni bandyci poszukujący skarbu!

W trakcie poszukiwania rozwiązania zagadki, Adam poznaje dziewczynę z którą razem

tropią bandytów i w której potajemnie się kocha. Nawet dla sprytnego Adasia sprawa jest

trudna do rozwikłania. Wszystko wygląda coraz bardziej tajemniczo. Chłopiec przeszukuje

stare notatki ze strychu w poszukiwaniu wskazówek... Stare listy, napisy na drzwiach,

pojmania, rozbite głowy i brylanty w dziuplach drzew… o tym wszystkim możecie przeczytać

w tej niesamowitej książce! Jest przygodowa i ekscytująca, a zarazem romantyczna. Jest

jedną z moich ulubionych książek i naprawdę zachęcam was, byście ją przeczytali.

Reporter Paweł Urzędowski
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* chi-chotki, czyli 
bardzo fajne żarty 
na końcu 
czasopisma

Moje ulubione artykuły z tego czasopisma to:

* Karolina i Klara, czyli super komiks 
o różnych ważnych osobach, z 
którymi się Karolina spotyka, gdy jej 
magiczny medalion cofa ją w czasie. 
Ma różne fajne przygody, gdy 
próbuje wrócić do swoich czasów ☺

* Co tu się wydarzyło?, czyli 
różne ciekawe sytuacje i 
sposoby, jak można je 
rozwiązać

Jak widać po tytule, ta gazetka jest dla dziewczynek, więc bardziej polecam ją
dziewczynkom. Chłopcom raczej nie przypadnie do gustu, ale nigdy nic nie wiadomo ;)

Reporter Emilia Jurewicz
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Opowiem wam dzisiaj o bardzo ciekawym ptaku, miodojadzie, o
którym być może w ostatnich dniach słyszeliście. Jest
mały, nakrapiany, o długości ciała ok 20 cm. Zastanawiacie się,
dlaczego mielibyście o nim słyszeć? Bo było o nim
głośno w mediach. Okazuje się, że ten ptak, który bardzo pięknie
śpiewa, jest krytycznie zagrożony wyginięciem. Na
świecie żyje już tylko 300 osobników, dlatego coraz rzadziej
samiec w swoim życiu spotyka samicę.
A ponieważ miodojady śpiewają swoją piękną pieśń tylko podczas
dobierania się w pary, nie mają okazji jej ćwiczyć i
zapominają jak się śpiewa! W efekcie, w końcu są zmuszone
nauczyć się piosenki innego gatunku. Przyrodnicy
zauważyli to niedawno, dlatego ostatnio w wielu gazetach pojawiła
się informacja, że miodojad zapomniał swojej
pieśni.
To smutna historia i bardzo mnie wzruszyła, ale mam nadzieję, że
populacja miodojadów jeszcze zwiększy się na tyle,
by mogły swobodnie dobierać sobie pary, i żebyśmy mieli w swoim
życiu okazję, by spotkać, a co ważniejsze usłyszeć
miodojada.

Reporter Paweł Urzędowski

Dookoła świata 
z ptakami



Piscart

Jak już powiedziałam, lubię też robić zdjęcia. Ale wyglądają 

ciekawiej kiedy je ozdobię. Więc używam aplikację Piscart! 

Ogólnie bardzo mi się podoba ta aplikacja!  Jeżeli ktoś 

potrzebuje to dodatki można dokupić. 

Ibis Paint X

To nie jest aplikacja do zdjęć czy filmików, ale też tam można je 
przetwarzać i dekorować. Ogólnie ta aplikacja jest do rysowania, 
ale można też wstawiać zdjęcia i je ozdabiać. Jest tam duży wybór 
kolorów i pędzli. Minus – musisz oglądać reklamy, aby 
odblokować narzędzia.

Ibis Paint X to:
• narzędzia do rysowania
• funkcje do edycji zdjęć (warstwy, wiele pędzli, pełne palety kolorów)
• nagrywanie procesu rysowania jako wideo

Piscart to:

• Rysunki (w tle, na foto)

• Obróbka zdjęć

• Jest duży wybór naklejek

• Można dodawać tekst

• Jest duży wybór filtrów 

• Efekty(artystyczne, rozmywające, rysunkowe i in.)

• Można zrobić kolaż

Oto obraz początkowy. 
Zróbmy go bardziej kreatywnym!
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W zeszłym numerze odpowiadałam wam o aplikacjach do montażu. Ale nie każdy lubi robić filmiki, a bardziej woli zdjęcia. Więc 
zdecydowałam, specjalnie dla miłośników zdjęć ☺, opowiedzieć o aplikacjach do obróbki zdjęć .

Reporter
Marysia Tryputen



Jazda quadem.

W Polsce powstało wiele torów do jazdy quadem dla

najmłodszych Odpowiednio dopasowane czterokołowce

o małej mocy dostarczą dzieciom sporo frajdy.

Specjalnymi quadami elektrycznymi lub o niskiej

pojemności mogą jeździć już dzieci w wieku 6 -7 lat.

"Dorosłe" quady to zabawa dla nastolatków, bowiem

uprawnienia do prowadzenia tych pojazdów można

zdobyć dopiero od 14 roku życia.

Lot w tunelu aerodynamicznym.

To stosunkowo „młody” sport dostępny w Polsce. Sport

ten dostarcza niesamowitych emocji oraz wrażeń.

Możemy pokonać grawitację i latać jak ptak.

Skok ze spadochronem.

Najbezpieczniejszą formą skoku jest tzw. skok tandemowy, czyli kiedy jesteśmy przyczepieni do

profesjonalnego instruktora, który dba o nasze bezpieczeństwo, zna wszelkie procedury i zasady

zachowania. W zależności od wymagań danej szkoły spadochronowej już wiek 7-10 lat i około 130

cm wzrostu pozwalają zrealizować marzenie o skoku ze spadochronem. Skoki w tandemie

to bardzo przyjemna forma rekreacji zapewniająca dużą dawkę adrenaliny przy pełnym

bezpieczeństwie.

Skoki na bangee.

Bangee jump to skakanie z dużej wysokości

na specjalnej elastycznej linie

przymocowanej do kostek, korpusu lub

bioder. Skok z mostu, wieży czy wiaduktu z

kilkudziesięciu bądź kilkuset metrów to

doświadczenie, które z pewnością długo

pozostanie w pamięci. Bungee jumping to

atrakcja dla osób od 16 roku życia.

Reporter: Julia Groszyk
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Reporter Marysia Tryputen

Buwy to kosmici, którzy ciągle szukają domu. I kiedy odnaleźli Ziemię, nie przepuścili szansy by na niej zamieszkać. Dlaczego cały czas się 

przemieszczają? Ponieważ cały czas atakują ich obcy- czyli ich wrogowie. Ludzi wysłali na jeden mały kontynent. Sami zaś zostawili sobie całą 

Ziemię! Jednak przez przypadek nastolatka zostaje na kontynencie zamieszkanym  przez Buwy. Kiedy dziewczynka próbuje znaleźć swoją 

mamę spotyka Oha, z którym przeżywa kolejne przygody. Myślę, że na pewno się ze mną zgodzicie, że ten film jest kosmiczny.

Ciekawostki:
• Kiedy kapitan Smek przedziera się przez tłum na statku, krzyczy: „Puśćcie mnie, mam dziecko”. Chociaż nie zdaje sobie z tego sprawy, ma rację -

rzeczywiście w kamieniu na jego berle są młode gorgi.

• Rihanna nie tylko udzieliła głosu głównemu bohaterowi, ale także nagrała kilka piosenek do ścieżki dźwiękowej filmu.

• Dar jest postacią, pochodząca z Barbadosu, której głos użyczyła Rihanna, która również pochodzi z Barbadosu.

• Reprodukcja obrazu z gwiazdami, zabrana z Paryża przez głównych bohaterów, jest dziełem a holenderskiego artysty Vincenta van Gogha. Obraz został 

namalowany przez niego w czerwcu 1889 roku i nosi tytuł „Gwiaździsta noc”. Oryginał znajduje się w: Museum of Modern Art w Nowym Jorku.



Składniki (na 2 blachy ciastek)

• 200 g miękkiego masła

• 3/4 szklanka cukru

• 1 żółtko

• 2 szklanki mąki

• szczypta soli

Lukier królewski

• 1 białko

• 1 szklanka cukru pudru

• barwniki spożywcze w 

żelu: niebieski , czerwony, 

zielony i biały

• gwiazdki dekoracyjne

Przygotowanie

Masło miksujemy z cukrem, aż masa zacznie się robić puszysta. Dodajemy żółtko, wciąż
miksując. Mąkę z solą przesiewamy i taką mieszankę dodajemy stopniowo do masy,
miksując do połączenia składników. Z ciasta formujemy kulę, owijamy folią spożywczą i
wkładamy je do lodówki na minimum godzinę.
Po tym czasie ciasto rozwałkowujemy i wycinamy gwiazdki. Wycięte ciasteczka układamy
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w 180 stopniach przez 10-12 minut.
Studzimy na kratce.
Białko dokładnie roztrzepujemy widelcem z cukrem pudrem, aż powstanie gęsty lukier.
Jeśli jest za rzadki, dodajemy cukru pudru. Dzielimy lukier na kilka części i każdą barwimy
na inny kolor. Barwniki w żelu są bardzo wydaje, więc wystarczy dodać odrobinę koloru do
lukru i wymieszać.
Ostudzone ciastka dekorujemy lukrem. Nakładałam lukier na ciastka trzonkiem łyżeczki.
Najpierw pokrywamy ciastko w całości wybranym kolorem. Potem z pozostałych kolorów
robimy nieregularne plamy na środku gwiazdki. Wykałaczką mieszamy ze sobą kolory na
ciastku – tak żeby przypominały kosmiczne przestrzenie. Dodatkowo możemy posypać
gwiazdkami.

Pewnie nie raz patrzyliście na rozgwieżdżone niebo i marzyliście... o gwiazdce z nieba ☺ Ja wielokrotnie ☺ Dzisiaj 
postanowiłam po trochu spełnić swoje marzenia i parę gwiazdek wyczarować we własnej kuchni, do czego też Was 
zachęcam ☺

Szef kuchni 
Aleksandra Cegieła

Dziennik 
Kucharza
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Opowiem wam dzisiaj o bardzo ekscytującej grze „Na 
skrzydłach”, która w oryginale nazywa się “Wing span”. Polega 
na rozwijaniu przez gracza ptasiego rezerwatu. Ptaki trzeba 
wykarmić, umieścić odpowiednio w wodzie, na polach albo na 
drzewach, a za każdy nowy gatunek dostaje się punkty. Na 
kartach ptaków można stawiać różnokolorowe jaja, ptaki mogą 
polować, kuć dziuple, pobierać pożywienie z karmnika... Każdy 
gracz wszystkie te czynności wykonuje na swojej planszy.

Rozgrywka jest podzielona na cztery rundy. Kiedy czwarta 
runda dobiegnie końca, każdy gracz podlicza ile zebrał punktów. 
Można też dokupić dodatek, w którym znajdują się nowe karty 
ptaków, więcej jajek w nowych kolorach, dodatkowe żetony 
pożywienia i pudełko na karty. Warto dodać, że karmnik jest 
naprawdę bardzo ładną wieżą do rzucania kośćmi prawdziwej 
wielkości.

Jak się pewnie domyślacie, z powodu mojej ptasiej pasji, ta
gra jest jedną z moich ulubionych, naprawdę gorąco zachęcam
was, żebyście w nią zagrali. I obiecuję że będziecie z niej bardzo
zadowoleni i że nigdy się wam nie znudzi!

Reporter Paweł Urzędowski



Opowiem wam dzisiaj o kosmicznej grze. 

W tej grze masz 2 role albo Crewmate albo Impostor. 

Crewmate robi zadania takie jak wyrzucenie śmieci 

albo naprawienie Internetu. A Impostor ma za 

zadanie robić sabotaż (czyli psuć grę crewmatom) i 

zabijać crewmatów. Musimy znaleźć kto jest zdrajcą i 

wyrzucić go z pokładu.  Naprawdę bardzo polecam tą 

grę! Jest bardzo ciekawa. 

Cyber-życie

Reporter Marysia Tryputen
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9 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Jednorożca

Pewnie każda z dziewczyn miała lub ma 
jakiegoś jednorożca z tęczowymi włosami. 
Wyciągnijmy je z szafek i pobawmy się nimi.

10 kwietnia
Dzień Rodzeństwa

Jeżeli mamy brata lub siostrę pokażmy im, że 
ich bardzo kochamy. Tego dnia postarajmy się 
nie sprzeczać i być miłym dla siebie.

12 kwietnia
Dzień Czekolady

12 kwietnia
Dzień Chomika

Kupcie swoim pupilom coś specjalnego. 
Mój Rico na pewno dostanie coś dobrego.

17 kwietnia 
Światowy Dzień Kostki Rubika

Ta gra logiczna znana jest na całym Świecie. Jeśli jej nie 
znacie jest okazja ażeby zacząć układać kostkę. 
Najszybsi to robią w niecałe 5 sekund. 

17 kwietnia 
Światowy Dzień Cyrku

Do Cyrku pójść nie możemy, ale można włączyć telewizor i 
zobaczyć akrobacje i sztuczki cyrkowe. Jak pogoda dopisze 
można też wyjść na podwórko i samemu pouczyć się np. 
żonglerki.

19 kwietnia 
Dzień Rowerowy

Wsiądźmy na nasze rowery i zróbmy sobie wycieczkę 
do lasu. Przecież mamy go niedaleko szkoły. 

22 kwietnia 
Dzień „Fasolkowych” Cukierków Jelly Bean

Wymyślono je w Los Angeles niedaleko Hollywood. Jak 
ich jeszcze nie znacie to jest to dobra okazja ażeby 
poznać ich wyjątkowe smaki. 

22 kwietnia 
Dzień Ziemi

Zróbmy coś dla nasze Planety, żeby życie na 
niej było zdrowsze. 

Czekolada to ulubiony nasz słodki przysmak. Często 
poprawia nasze złe samopoczucie. Nie należy jej jeść 
za dużo, ale tego dnia chyba możemy sobie na nią 
pozwolić… 

Przygotowała: Julia Groszyk

29



30

Drodzy Czytelnicy,

Redaktorzy:

MarysiaTryputen

Julia Groszyk

Reporterzy:

Paweł Urzędowski

Aleksandra Cegieła
Emilia Jurewicz

Anna Tegedor-Orłowska

Wiktoria Kazimierska

Uwaga konkurs! Policz wszystkich ufoludki w gazetce, ukryte w tekście 
artykułów. Napisz do nas na adres fridaynews47@gmail.com albo w czacie 
Teams do Marysi Tryputen lub Julii Groszyk.

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

Odpowiedzi do nr.6, 2021:

kolorowe jajka - 68 szt.

Gratulacje i brawa dla:
Julia Wojciechowska (klasa 4B)
Emilia Jurewicz (klasa 4 D)
Wiktoria Kazimierska (klasa 4B)

Zwycięzcą konkursu „Zaproponuj do 
tego obrazka śmieszną nazwę”  
Jest Julia Wojciechowska (klasa 4B). 
Zaproponowana nazwa :
"trzy małe miśki" albo "trojaczki 
misiaczki"
Na zwycięzcę czeka nagroda!
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