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Hura! Już wiosna idzie do nas! Czekaliśmy na nią: na słońce, ciepłą pogodę, zabawy na świeżym powietrzu
i …mnóstwo świąt! Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, pierwszy dzień wiosny, Wielkanoc…Wiosną mamy też
malutkie święto, mianowicie dziś wydajemy 10 numer „Piątku”!

W tym numerze przygotowaliśmy dla was wszystko wiosenne! Czy jesteście gotowi?

Rubryka „Znani i Lubiani” zaprosiła kolejnego gościa, witamy w ‘Piątku” cudowną piosenkarkę KAYAH.

Kolejna gwiazda z ‘Primusa’! Pani Kinga Balcerowska- nauczycielka matematyki i wychowawczyni klasy 4C.

Czy znacie kobiety które zmieniły historię? Nie znacie? Nie ma problemu dzisiaj wam opowiemy o
genialnych kobietach świata! Poznacie też zawody, w których najczęściej spotkamy kobiety.

Koronawirus psuje nasze życie już przez cały rok !! A czy pamiętacie, że równo rok temu przeszliśmy na
nauczanie zdalne? Oczywiście, nie możemy zostawić tego bez uwagi - kolejna porcja informacji na ten
temat.

Smutny jest ten temat. Do tego za oknem pada śnieg … Nie ma się czego bać, „Nasza cudowna Planeta
Primus” doda wam pozytywnego nastroju!

I nasz szef kuchni przygotował dla was coś wiosennego! Mianowicie najlepsze ciasteczka w formie….. a w
sumie sami się dowiecie😊

Dodatkowo – nowość, specjalnie dla naszych czytelników. No i jak zawsze czytamy, oglądamy filmy i
ptaki, gramy w gry planszowe (i komputerowe) oraz cieszymy się wiosną!

Wasi redaktorzy



- Kim Pani chciała zostać kiedy była Pani mała?

Od kiedy pamiętam chciałam śpiewać. Dopiero później odkryłam, że mam do tego
talent, ale nawet jeśli bym nie miała, śpiewanie pozostałoby moją pasją na całe życie.

- Jak się uczyła Pani w szkole?

Byłam dość sumienna i ambitna. Uczyłam się dobrze, nie chciałam dać nikomu
satysfakcji, przyłapania mnie na czymś, czego nie umiem.

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

Często nie zależało to od moich zainteresowań, ale od samego nauczyciela, czy miał
charyzmę, czy wzbudzał we mnie sympatię i szacunek. I tak na zmianę lubiłam języki
obce, matematykę, język polski czy nawet chemię. Niewątpliwie miałam jednak
większy talent do nauk humanistycznych.

- Dlaczego Pani wybrała właśnie zawód piosenkarki?
Pasjonowała mnie muzyka, zostałam obdarowana słuchem muzycznym, o czym
przekonałam się dość wcześnie. Nie znałam trudów tej pracy, więc scena wydawała mi
się spełnieniem marzeń i nieraz nim była. Ale wysoką cenę też zapłaciłam. Było nią
utracenie prywatności i wieczne wystawianie się na oceny. Także te nieżyczliwe i
niesprawiedliwe. 4



Jaką książkę radzi Pani przeczytać?

To zależy dla jakiej grupy wiekowej miałaby pójść rekomendacja. Znam 9-cio letnią Agatkę, która czyta „Potęgę 

teraźniejszości” Eckharta Tholle’go. Polecam na pewno. Jest mnóstwo interesujących książek dla młodzieży. Najważniejsze, 

by czytać dużo i mądrze wybierać. Nie tracić czasu i energii na rzeczy, które są niewarte Waszej uwagi.

Czy ma Pani jakieś hobby?

Aktualnie to mój pies Grey, z którym uwielbiam spędzać czas na bardzo długich spacerach. Od lat pasjonuję się bardzo 

architekturą wnętrz i krawiectwem artystycznym.

Jakie jest Pani ulubione danie?

Lubię jeść dania polskiej kuchni, szczególnie kwaśne zupy, kiszonki, odpowiada mi też kuchnia azjatycka. Jem często bardzo 
ostro, z czosnkiem, ale zawsze bez mięsa, bo kocham zwierzęta i uważam ich za naszych mniejszych braci
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Kto był Pani ulubionym piosenkarzem w dzieciństwie?

Kochałam się w czarnoskórych wokalistach, od dziecka w moim domu słuchało się bardzo dobrej 

muzyki. Zadbał o to mój ojciec. Były też czas ogromnej fascynacji zespołem Bee Gees…

Jaką radę dałaby sobie Pani w wieku dziesięciu lat?

Wierz w siebie! Rób swoje, a dojdziesz, dokąd chcesz.

Jak się Pani inspiruje?

Dużo słucham, oglądam, czytam, odwiedzam galerie sztuki, staram się mieć otwartą głowę i nie waham się uczyć od dużo młodszych, 

kreatywnych artystów.

Co Panią motywuje?

Myśl, że mogłabym się zestarzeć z poczuciem, że nie wykorzystałam swojego potencjału i nie przeżyłam życia pełnią swojego jestestwa.
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- Kim pani chciała zostać kiedy była mała?

Myślę, że co do tego nie będę oryginalna, ale od zerówki mówiłam,

że będę nauczycielem matematyki i cały czas do tego dążyłam.

- Jak się uczyła pani w szkole?

W szkole byłam „kujonem”, zawsze musiałam mieć wszystko

przygotowane dużo wcześniej. Bardzo lubiłam się uczyć i efektem

tego były świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Jedyne czego

nie lubiłam, to pisanie prac pisemnych z języka polskiego. Wolałam

rozwiązywać zadania z matematyki niż pisać wypracowania.

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

Moim ulubionym przedmiotem od zawsze była matematyka.

Lubiłam tez chemię. Myślę, że było to spowodowane również tym,

że miałam bardzo dobrych nauczycieli, którzy uczyli tych

przedmiotów. Miło ich wspominam do dnia dzisiejszego.Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!



7

- Dlaczego Pani wybrała właśnie zawód nauczycielki?

Chciałam być taka jak moja pani od matematyki w szkole podstawowej Podziwiałam panią 

Elę, która bardzo dobrze tłumaczyła i była ciepłą, wyrozumiałą kobietą. A poza tym lubię 

pracę z dziećmi, ponieważ jest wielkim wyzwaniem i potrafi zaskakiwać.

- Jaką radę dałbyś sobie w wieku dziesięciu lat?

Śmiać się, bawić, bałaganić i rozrabiać 😊.

- Co Panią motywuje? Inspiruje?

Do pracy motywują mnie sukcesy uczniów i ich radość, gdy się czegoś nowego nauczą. 

Motywatorem są też nowinki technologiczne, które bardzo lubię wykorzystywać w swojej 

pracy, tak aby lekcje były urozmaicone i ciekawe.  

- Jaką książkę Pani radzi przeczytać?

Polecam książkę „Ania z Zielonego Wzgórza”, to pełna humoru, ale także 

wzruszeń historia, którą naprawdę warto poznać. Niesamowita akcja, 

ciekawe przygody i ukazanie pięknej osobowości Ani.

- Jakie jest Pani ulubione danie?

Moim ulubionym daniem, a w zasadzie deserem, jest sernik. 



Maria-Skłodowska-Curie –
polski fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla

Maria była polką, a dokładnie warszawianką. 

Dzięki jej ciężkiej pracy miała szanse studiować 

w Paryżu. Było jej bardzo ciężko, ponieważ w 

tych czasach kobiety nie mogły się uczyć na 

uniwersytecie jak teraz. A czy wiecie, że na 

uniwersytecie wtedy na 23 uczące się kobiety 

przypadało 1800 mężczyzn! Zawsze chciała 

odkryć coś nowego, więc kiedy wraz ze swoim 

mężem dowiedziała się o rentgenie, dokładnie 

zdecydowała go zbadać. Po paru latach 

ciężkiej pracy odkryła dwa nowe pierwiastki 

RAD I POLON! Byłą i jest jedyną kobietą na 

świecie która dostała dwie nagrody Nobla! 

Teraz wiemy, że pierwiastki które odkryła są 

niebezpieczne w dużych ilościach. 

W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z okazji tego święta zdecydowałam się opowiedzieć Wam o kilku kobietach, które zmieniły  historię

A czy wiecie gdzie w Warszawie znajduję się pomnik Marii Skłodowskiej-Curie? 

Stephanie Louise Kwolek –
amerykańska chemiczka polskiego pochodzenia.
Rodzice Stephanie wyemigrowali z Polski do Stanów 

Zjednoczonych.

Kierując zespołem naukowców doprowadziła do

wynalezienia w 1964 kevlaru. Teraz kevlar jest

wykorzystywany w produkcji hełmów, kamizelek

kuloodpornych, ognioodpornych rękawic,

kombinezonów astronautycznych, kajaków a nawet

telefonów komórkowych!
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Reporter Marysia Tryputen
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Rosa Parks -
Afroamerykańska działaczka na rzecz praw człowieka

Pewnego dnia kobieta o imieniu Rosa jak zawsze

jechała w autobusie do domu. Na jednym z

przystanków autobusowych wszedł mężczyzna o

białej skórze (musicie wiedzieć, że w tamtych

czasach były surowe prawa, których nie mogło się

łamać – mianowicie, czarnoskóry musiał ustąpić

białoskóremu!). Poprosił Rosę o wstanie i

ustąpienie mu miejsca, ale ona odpowiedziała

„Nie”. Ku wielkiej przykrości, Rosa była

aresztowana. Incydent spowodował

wielomiesięczny bojkot autobusów miejskich. Jako

protest, inni Afroamerykaninie przestali jeździć

autobusami. Akcję zorganizował nieznany

wówczas dwudziestosześcioletni pastor Martin

Luther King. Bojkot rozwinął się wkrótce w

masowe wystąpienia w innych miastach na

południu USA.

Rosa Parks do dziś uznawana za jeden z symboli

walki z segregacją rasową, a także nazywana jest

„matką ruchu praw obywatelskich”.

Jane mieszkała w biednej wsi

Steventon. W 1811 roku

zdecydowała się opublikować

swoją pierwszą książkę, ale nie

mogła ujawnić kim jest,

ponieważ w tamtych czasach

kobiety nie mogły pracować.

Pisała książki romantyczne,

brała inspiracji z życia

codziennego i książek

(uwielbiała je czytać).

Jej książki choć minęło już 200

lat są dalej strasznie popularne!

Jane Ousten –

znana angielska pisarka
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Mary Anderson -
amerykańska bizneswoman,

wynalazca, twórca wycieraczek

samochodowych.

Kobieta o imieniu Gabriella zawsze pragnęła

rewolucji w modzie, więc kiedy dostała szansę

zmienić modę, od razu ją wykorzystała. Coco

zawsze robiła coś niewiarygodnego i

niesamowitego! Na przykład, w 1914 roku

zrobiła jako pierwsza stroje dla aktywnych

kobiet (przecież nie muszą się pocić podczas

uprawiania sportu).

Coco Chanel -

niesamowita projektantka mody

A w 1917 roku zrobiła pierwsze

piżamy dla kobiet (wcześniej

nosiły je tylko mężczyźni)! W

naszych czasach chyba każda

dziewczyna nosi spodnie,

jeżeli lubicie je nosić musicie

podziękować COCO!

Ponieważ to właśnie ona była

jedną z pierwszych

projektantek spodni dla kobiet!

Pewnego zimowego dnia Mary

Anderson, mieszkanka Alabamy,

jechała tramwajem i zauważyła,

że kierowca nic nie widział, ponieważ

przednia szyba tramwaju była

całkowicie pokryta śniegiem i wodą.

Kierowca często otwierał okno i

wycierał je. Mary zdecydowała się

opracować wycieraczkę do przedniej

szyby i opatentowała swój wynalazek

w 1903 roku.
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Marie Christine Chilver, 
znana jak Agentka Fifi

Podczas II Wojny Światowej dziewczyna o

imieniu Mary została wysłana do obozu

jenieckiego. Ale walczyła dzielnie i w końcu

uciekła z obozu. Brytyjski rząd był pod

wrażeniem Mary. Właśnie dlatego dali jej

tajne przezwisko oraz dużo tajnych zadań

do zrobienia. Agentka Fifi musiała na tyle

się chować, że nawet w jednej z tajnych

misji zaczęła pisać artykuły do gazety

udając dziennikarkę! Teraz po 70 latach

możemy w końcu odczytać tajne

dokumenty agentki!

Te kobiety dają nam przykład! 

Zawsze sobie powtarzały „Po co się poddawać, jeżeli możemy 

zwyciężyć?” i my tak sobie powtarzajmy i osiągajmy sukcesy! 

Josephine Cochrane –
amerykańska gospodyni domowa, 

wynalazczyni pierwszej napędzanej 

manualnie zmywarki do naczyń.

Josephine mieszkała w stanie

Illinois. Jej mąż był

biznesmenem i oni często

urządzali przyjęcia. Pewnego

razu po przyjęciu odkryła, że

część jej dobrej porcelany

została wyszczerbiona podczas

mycia. Więc zdecydowała się

zrobić maszynę, która będzie je

zmywać. Zmywarka została

opatentowana w 1886 roku.

Pierwsze swoje maszyny

Josephine sprzedała hotelom i

restauracjom, ale potem stały

się one bardzo popularne i w

zwyczajnych domach!
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Asystentki / sekretarki – podzielność uwagi,

doskonała organizacja pracy, komunikatywność,

rzetelność, sumienność oraz umiejętność

planowania działań – takich cech oczekuje się od

dobrych asystentek i sekretarek. 91% wszystkich

osób zatrudnionych na tym stanowisku to kobiety.

Pielęgniarki – To one są na 

pierwszej linii przy walce z COVID. W

tym zawodzie liczą się cechy 

charakteru, takie jak opiekuńczość, 

empatia, cierpliwość i potrzeba 

pomagania słabszym i cierpiącym. 

Kobiety w zawodzie pielęgniarki 

stanowią więcej niż 98%.

Dietetyczki –to one 

dbają o to ażeby 

prawidłowo się odżywiać, 

tak ażeby nasz organizm 

funkcjonował w sposób 

prawidłowy. Wśród osób 

wykonujących zawód 

dietetyka kobiety 

stanowią 85%.

Kosmetyczki i inne 

zawody związane z tzw. 

branżą urody – to one 

wykonują różne zabiegi z 

zakresu pielęgnacji ciała. 

Na stanowisku: 

kosmetolog/kosmetyczka 

kobiety stanowią 92%.

Nauczycielki w klasach 1-3 i 

w przedszkolach – to dzięki 

ich empatii, wrażliwości i 

cierpliwości dzieci zdobywają 

nową wiedzę i umiejętności. 

Czy wiecie, że wśród 

nauczycieli wychowania 

przedszkolnego aż 92% to 

kobiety.

Nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez tych zawodów. Wykonywanie każdego z tych zawodów wymaga 
ukończenia Wyższych Studiów. 

Reporter: Julia Groszyk
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Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć kilka ciekawostek dotyczących covid-19. Odkąd koronawirus

pojawił się rok temu, ludziom udało się wymyślić niesamowite sposoby walki z zagrożeniem i nie

mam na myśli wyłącznie szczepionek!

Jak choćby pies-robot, który patroluje singapurski park. Jeżeli wykryje że ktoś np. nie zachowuje

dystansu społecznego lub nie nosi maseczki, podchodzi do niego i głośni przypomina o

obostrzeniach!

Czy wiecie, że drony firmy Zipline zaczęły dostarczać szpitalom w USA sprzęt medyczny do walki z

koronawirusem. Na razie używane do tego celu drony mogą przelatywać odległości nie dłuższe niż

50 km, ale to i tak dużo by skutecznie i sprawnie wspierać szpitale!

Z kolei na niektórych lotniskach można zrobić sobie nietypowy test na obecność trwający krótką

chwilę, i skuteczny aż w 94%. Czy domyślacie się co to może być? Wyobraźcie sobie, że to

odpowiednio wytresowane psy! Pandemia pokazała, że psy można Nauczyć nie tylko wykrywania

materiałów wybuchowych i narkotyków, co robiły od dawna, ale też wykrywania koronawirusa w

pocie zakażonej osoby. Jak widzicie, pomysłowość ludzi w walce z pandemią nie ma końca!

Reporter Paweł Urzędowski
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Jazda na rowerze. Chyba wszyscy uwielbiają

rower. To sport dla każdego, od najmłodszych do

najstarszych. Możemy jeździć praktycznie

wszędzie, w lesie, w parkach, po ścieżkach

rowerowych.

Jazda na hulajnodze. Dla młodszych dzieci

proponujemy hulajnogi tradycyjne, dla starszych

elektryczne. Pamiętajcie o kaskach.

Jazda na rolkach/wrotkach. Możesz jeździć sam, ze

słuchawkami na uszach, albo z koleżankami/kolegami. Możecie

popisywać się akrobacjami lub urządzać przejażdżki/wyścigi. Jazda na deskorolce. Sport ten jest szczególnie

popularny wśród dzieci i młodzieży. Pamiętajcie o

kaskach i ochraniaczach.

Skoki na trampolinie. Czas wystawić

trampoliny do ogródka. To doskonały sport

dla poprawy kondycji i ogólnej sprawności.

Pamiętajcie też o spacerach i bieganiu. Sport wiosną to sama przyjemność!

Wiosna śmiało zagląda do okna. Dni stają się coraz cieplejsze i coraz bardziej słoneczne. Czas więc na naszą aktywność na świeżym powietrzu. Oto kilka propozycji

sportów na wiosnę.

Reporter  Julia Groszyk



Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o największym ptaku z rodziny krukowatych, czyli o

kruku. To majestatyczne stworzenie jest bardzo rzadko spotykanym ptakiem. Występuje

zarówno w gęstych lasach, jak i wysoko w górach. Jest wszystkożerny - je owoce, jagody,

łapie owady. Jednak nie pogardzi też padliną i często towarzyszy orłowi przedniemu przy

posiłku, próbując schwytać chociaż kilka kęsów, choć nie jest to łatwe. Nie oznacza to, że tak

potężny ptak nie poluje - jego ofiarą często padają gryzonie, ptaki i ich jaja. Kruk buduje

gniazda wysoko, na dużych, gęstych drzewach. Gniazdo wysłane jest najczęściej dużą

ilością, mchu, sierści i wełny. Jako ciekawostkę warto dodać, że kruk jest największym

ptakiem śpiewającym w Polsce! Tak, śpiewającym, bo jego głos zdecydowanie bardziej

przypomina śpiew niż krakanie. Niezwykle rzadko można spotkać kruka. Zwykle, kiedy

wydaje nam się, że go widzimy, faktycznie jest to gawron. Ja sam widziałem kruka zaledwie

kilka razy, i za każdym razem ażmi zaparło dech w piersiach.

Niemogę się doczekać kiedy zobaczę go znowu, i wam też życzę, byście go kiedyś ujrzeli.
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Dookoła świata 
z ptakami

Reporter Paweł Urzędowski



Dokładnie 
myj ręce!

Noś maseczkę i trzymaj dystans!

Codziennie spożywaj warzywa i owoce! 

Bądź 
pozytywnie 
Nastawiony!

Nasza cudowna planeta Primus

Uprawiaj sport! 16

Zakrywaj usta i noc w trakcie 
kaszlu i kichania!

Redaktor Marysia Tryputen



Nasza cudowna planeta Primus
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Kiedy ty całe rano przygotowywałeś się do 
dnia pięknej fryzury w Primusie,
ale po wejściu do szkoły zrozumiałeś, że 
chyba nie masz szans…

..twoim kolegom chyba wyszło lepiej…
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Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o książce pod tytułem „Pippi pończoszanka”
autorstwa Astrid Lindgren.

Koniecznie musicie ją przeczytać, bo jest jednocześnie bardzo zabawna, mądra i
pouczająca. Krótko mówiąc - powinno ją przeczytać każde dziecko na świecie!
(Najlepiej kilka razy). Opowiada o przygodach dziewczynki - mądrej, wesołej, a do
tego obdarzonej nadludzką siłą. Pippi jest mistrzynią w akrobatyce, kiedy idzie do
cyrku, robi te same sztuczki co cyrkowcy i wychodzi jej lepiej od nich! Wszędzie
chodzi z torbą złotych monet którą dostała od swojego tatusia, króla murzyńskiego.
Kiedyś kupiła za jedną monetę tyle cukierków, że wystarczyło dla wszystkich dzieci w
miasteczku i nawet najbardziej łakomi musieli zachować trochę na później. Pewnego
razu Pippi uratowała małe dziecko przed czwórką strasznych chuliganów. Chociaż była
dwa razy mniejsza od każdego z nich, po prostu przewiesiła ich przez wysokie gałęzie
drzew! W ostatniej części książki, Pippi jedzie wraz z dwójką przyjaciół - z Tommym i
Anniką na wyspę na Pacy ku, na której króluje jej ojciec. Tylko on jest tak silny jak jego
córka.

W każdej części dziewczynka przeżywa niesamowite przygody, w każdej pokazuje
jaka jest mądra i jak chroni słabszych. Wszystkie jej przygody będziecie mogli
prześledzić szczegółowo dopiero wtedy, gdy przeczytacie tę książkę.

Recenzja Pawła Urzędowskiego

Co przeczytać?
1 marca - Dzień Piegów!
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Na wiosenne popołudnia i wieczory proponuję Wam do obejrzenia serial „The Bureau of Magical
Things” (Biuro Ochrony Magii). Serial ten bije obecnie rekordy popularności, zwłaszcza wśród młodzieży. Jest
to opowieść w której świat ludzki przeplata się ze światem magii.

Serial opowiada o przygodach nastoletniej dziewczyny Kyry która w magiczny sposób zmienia się w Tri-linga

– postać będącą po części człowiekiem , po części wróżką i po części elfką. Jej nowi przyjaciele Lily

(wróżka) i Imogen (elf) wprowadzają ją do swojego sekretnego świata i zabierają do magicznej szkoły. Tutaj

Kyra uczy się, jak kontrolować swoje nowo odkryte magiczne moce i zaczyna wieść podwójne życie.

Dla tych, którzy obejrzą 1 sezon (20 odcinków) i którym spodobają się „magiczne przygody” bohaterów mam dobrą wiadomość.

Prawdopodobnie w tym roku doczekamy się kontynuacji serialu. Ma powstać 2 sezon „The Bureau of Magical Things”. Życzę miłego oglądania.

Recenzja Julii Groszyk
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Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o bardzo ekscytującej grze planszowej o nazwie „Anioł

śmierci”.

W oryginale to „Space hulk”. Polega ona na walce Space Marines, czyli zmutowanych ludzi, ze

złymi genokradami, które atakują ludzkość. Zmutowani ludzie, czyli Space Marines, chodzą w

wielkich kombinezonach, a ich życiowym zadaniem jest ochrona zwykłych śmiertelników i

walka z zagrożeniami. Cała gra polega właśnie na wcieleniu się w Space Marines i walce z

genokradami. Można grać zarówno samemu, jak i w kilka osób. Na początku każdy gracz

wybiera swoją grupę Space Marines, i współpracując z drugim graczem próbuje zniszczyć

genokradów. Można poruszać się, dostawać żetony wsparcia, atakować, bronić się, zabijać,

umierać, przechodzić do innych pomieszczeń... Wszystko co ma związek z bitwą! Ta gra jest

bardzo ekscytująca, wciągająca i przyjemnie się w nią gra, chociaż czasem, kiedy boimy się

utraty swoich SpaceMarines,może się zrobić naprawdę nerwowo.😃

Bardzo zachęcam was, byście zagrali w tą grę, bo jest nie tylko

przyjemna, ale rozwija też zdolność planowania I logicznegomyślenia.

Reporter Paweł Urzędowski
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Składniki:
• 0,5 kg mąki

• 1 szklanka cukru

• 2 jajka

• 250 g miękkiego masła

• 2 łyżki kakao, 1 łyżka mleka

Przygotowanie:
1. Z podanych składników (oprócz kakao i mleka) zagniatamy ciasto.

2. Następnie odcinamy 1/3 część ciasta. Kakao mieszamy z mlekiem, dodajemy do odciętej części ciasta i zagniatamy.

3. Jasne ciasto podsypujemy mąką, rozwałkowujemy na grubość około 0,5 cm i wycinamy w nim za pomocą szklanki lub kieliszka kółeczka.

4. Ciemne ciasto rozwałkowujemy tak samo jak jasne ciasto, na około 0,5 cm grubości. Następnie również wycinamy kółeczka.

5. Ciemne półkola nakładamy na jasne (lub na odwrót), składamy na pół i sklejamy końcówki.

6. W ten sposób wykonujemy 5 płatków i sklejamy je razem tworząc kwiatka.

7. W środku kwiatka umieszczamy kuleczkę z jasnego ciasta.

8. Kwiatki układamy na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce.

9. Ciasteczka wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180st.C i pieczemy przez około 15 minut – do zrumienienia.

Nie wiem jak Wy, ale ja mam już trochę dosyć zimy i tęsknię za wiosną, jej kolorami i zapachami.  
Proponuję więc upiec na poprawę humoru wiosenne maślane ciasteczka.

Dziennik 
Kucharza

Szef kuchni 
Aleksandra Cegieła
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Pionowo:
1. Zawód, który chciała wykonywać Pani Katarzyna Fiutka, kiedy była bardzo mała?
2. Co wynalazła Stephanie Kwolek
5. Imię gościa-gwiazdy N2 2021 (7)
6. Nasz Szef kuchni (imie)
8. Gość-gwiazda N3 2021 (8)
9. Ulubione danie Pani Anny Dudzik-Cegielskej (i nasze też)
10. Ulubiony przedmiot w szkole jednej z gwiazd 10-go numeru Piątku
12. Jaki przedmiot w szkole lubiła Pani Anna Żelazny?
13. Pierwiastek, odkryty przez Marię Skłodowską-Curie i nazwany na cześć Polski

dla czytelników i prawdziwych fanów naszego magazynu!

Wysyłajcie swoją odpowiedzi na adres fridaynews47@gmail.com albo w czacie Teams do Marysi Tryputen lub Julii Groszyk. Na pierwszą osobę, która odpowie poprawnie, czeka

niespodzianka! Wyniki w następnym numerze magazynu.

Redaktor
Marysia  Tryputen

Poziomo:
3. Nazwisko bohaterki filmu, który został przedstawiony w detektywistycznym 
numerze "Piątku"
4. Hobby gwiazdy z numeru 4 (sport)
7. Jakie było prawdziwe imię Coco Chanel
11. Imię gwiazdy N1 2021 (6), która lubi malować
14. Dokąd marzyła pojechać w dzieciństwie Pani Anna Krześniak?
15. Nazwisko gościa - gwiazdy pierwszego numeru 'Piątku", pierwsza 
nauczycielka klasy 4b
16. Tajne przezwisko Marie Chilver

Wszystko o kobietach - bohaterkach naszych artykułów! 

mailto:fridaynews47@gmail.com
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Cyber-życie 

Reporter and gamer Adam Rzeszuto

To gra sieciowa która zdobędzie serca wszystkich graczy oraz zajmie Twój 

wolny czas. Grają w nią tysiące ludzi z całego świata, grać można na 

każdej platformie. 

Zasady gry:

Poruszamy się po planszy okrągłą kulką i zjadamy po drodze napotkane 

małe kuleczki przez co rośniemy i staniemy się więksi/możemy też zjadać 

kulki prowadzone przez innych graczy. Nie jest to takie proste, ponieważ 

my też możemy spotkać na naszej drodze graczy którzy są więksi od nas. 

Niesamowitym w tej grze jest fakt, że nigdy się ona nie kończy pod 

warunkiem że ktoś nas „nie zje”.
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16 marca
Czy wiecie że panda jest symbolem organizacji WWF 

(Światowy Fundusz na rzecz Przyrody; dawniej World 

Wildlife Fund)? W 2019 roku WWF podało, że na 

wolności pozostało tylko 1864 pandy (w zoo 

przebywa dodatkowo 400 pand). 

Reporter Marysia  Tryputen

☘- 17 marca

Święty Patryk jest patronem Irlandii. Spędził wiele
lat nawracając ludzi na Chrześcijaństwo. Patryk
zmarł 17 Marca, tego dnia zakładamy też coś
zielonego. Dlaczego? Zielony to narodowy kolor
Irlandii! W Irlandii i całym świecie tego dnia
odbywa się wiele parad, koncertów, fajerwerków.

Dzień Recyklingu - 18 marca

18 marca obchodzony jest Światowy Dzień Recyklingu. 
Wiadomo, że odpady są wrogiem środowiska 
naturalnego. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
całkowite ich wyeliminowanie. W jednym roku 
człowiek produkuje 300kg śmieci!!!

Dzień Stolarza- 19 marca 

w Krakowie powstał pierwszy polski cech 

stolarski. Niemal 300 lat później Stanisław 

Konarski założył pierwszą szkołę 

meblarstwa. 

14 marca - Dzień matematyki
„Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w 

nim matematyki.” (I. Kant) 

Pozdrawiamy naszych nauczycieli matematyki i 

dziękujemy, za pomoc w poznaniu „królowej 

nauk” ! 

Pomoc w przygotowaniu artykułu: Malwina Konieczna i Zuzanna  Mielcarek. Dziękujemy!

20 Marca -

Chyba nikt nie potrafi wytłumaczyć, jak

dokładnie wyznaczyć co to jest szczęście, ale

każdy przynajmniej od czasu do czasu je

odczuwa! Znajdźmy codziennie trochę

szczęścia, doceńmy je i podzielmy się nim z

innymi ludźmi!
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Drodzy Czytelnicy,
Mamy nadzieję, że 10 (dziesiąty!) numer naszego magazynu Wam się 

spodobał.

Napiszcie do nas, o czym chcielibyście przeczytać w naszym magazynie,

z kim się spotkać. Czekamy na wasze opinie!

Z okazji minionych urodzin naszych kolegów

Julii Wojciechowskiej i Pawła Urzędowskiego

Redakcja „Piątku” składa najserdeczniejsze życzenia! 

W zeszłym numerze Piątku (nr.4, 2021) w konkursie „Kto pod maską?" bohatera poznali jako

pierwsi 🏆Ania Tegedor-Orłowska i🏅Mateusz Matuszewski👏! Gratulacje i brawa!

Poprawna odpowiedź: nasz bohater - Aleksander Patkowski!!! Dziękujemy Alkowi!

Zapraszamy wszystkich do współpracy. Zostań naszym reporterem!

Napisz do nas w czacie Teams albo na adres e-mail
fridaynews47@gmail.com!

Redaktorzy:

MarysiaTryputen

Julia Groszyk

Reporterzy:

Paweł Urzędowski

Aleksandra Cegieła

Adam Rzeszuto

mailto:fridaynews47@gmail.com

