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Z wami detektyw Mary Holmes (albo Marysia🕵) i tajemniczy agent 00-JU (albo Julka🕶) .

Dzisiejszy numer jest bardzo zagadkowy, więc, Ciii!

W tym specjalnym tajemniczym numerze zaprosiliśmy najbardziej wyjątkowego człowieka, który, jak nikt inny, rozumie się na
tajemnicach i zagadkach. Mianowicie - witajmy Grzegorza Kasdepke, słynnego autora detektywa Pozytywki!

A czy wiecie, co musi wiedzieć każdy detektyw lub agent specjalny? Oczywiście, języki obce to „must know”. Nasz tajny agent
powiedział, że mamy drugi wywiad z gwiazdą, która wie o tym wszystko. Witamy Pani Edytę Woźniak, nauczyciela Niemieckiego!

Jako detektywi wybraliśmy się na najbardziej niebezpieczne (a może i bezpieczne😃) poszukiwania przygód🌇🌋🌍. Rozwiąż zagadki
z nami, a na was czeka fotorelacja!

Jakich słynnych tajnych agentów i nie tajnych detektywów znacie? Nie za wiele? Nie przejmujcie się, my jako detektywi opowiemy wam
o naszych kumplach 🕴🕵🕶!

Czy mieszkańcy Ursynowa zastanawiali się skąd pochodzi nazwa dzielnicy? Jeżeli nie, to my się zastanowiliśmy za was. Nasz reporter na
tropie!

Czytamy📖📗, oglądamy filmy🎬🎥, obserwujemy ptaki👀🐦, zajmujemy się sportem⛷⛸, poznajemy niezwykły kalendarz, gramy w
gry planszowe🎲 i komputerowe…. Jak zawsze zespół „Piątku” znalazł coś nowego!

Nie wystarczyło wam zagadek z naszej podróży😵? Nie ma się czym przejmować! Oto kolejne łamigłówki!

A to niespodzianka! Kto kryje się pod maską😉?

Nasza cudowna planeta Primus doda wam wesołego nastroju! Przecież detektywi nie tylko są poważni!

Nasz kucharz przygotował dla was Überraschung 🍕🍔🍓! Jaką? Przeczytajcie dziennik kucharza i się dowiecie!

Życzymy tajemniczego dnia z Piątkem…

Wasi redaktorzy 👩👧🕴🕵🕶🕶😃😃
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Na nasze pytania odpowiedział Pan Grzegorz Kasdepke,

który jest jednym z najbardziej cenionych współczesnych autorów książek  dla dzieci i młodzieży. 

Nie każdy wie, że był redaktorem naczelnym magazynu "Świerszczyk". Jest także dziennikarzem i
autorem scenariuszy filmowych. Grzegorz Kasdepke jest laureatem licznych nagród literackich i
dziennikarskich, m.in. Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Zazwyczaj jak sam powiedział „miga” się od wywiadów w gazetkach szkolnych, dla nas to zrobił!

… a i jeszcze jedno – pozdrowienia dla całej klasy od p. Grzegorza!

KIM PAN CHCIAŁ ZOSTAĆ KIEDY BYŁ MAŁY?
Gdy byłem bardzo mały, chciałem być mężem mojej mamy. Problemem wydawał się jedynie mój tata, 
a więc mąż mojej mamy; wprawdzie nie znałem się na prawie, ale czułem, że dwóch mężów to jednak 
za dużo. Poza tym tata był fajny, nie chciałem sprawiać mu przykrości - doszedłem więc do wniosku, że 
zamiast mężem swojej mamy, zostanę podróżnikiem, piłkarzem i pisarzem. Jak widać interesowały 
mnie wtedy zawody na literę "pe"!

JAK SIĘ UCZYŁ PANI W SZKOLE?
W ogóle nie pamiętam, żebym się uczył. Głównie się bawiłem. To, że umiem czytać, pisać i liczyć to po 
prostu cud!

JAKI BYŁ PANA ULUBIONY PRZEDMIOT W SZKOLE?
Słowo "przedmiot" można rozumieć na dwa sposoby: ulubiona lekcja lub po prostu... jakaś rzecz. 
Moim ulubionym szkolnym przedmiotem była szara zakurzona gąbka do wycierania tablicy - czasami 
tak brudna, że zniesmaczeni nauczyciele kazali któremuś z uczniów zabrać ją i opłukać w szkolnej 
łazience. Każdy chciał być tym szczęśliwym posłańcem higieny!
Ze wstydem przyznam, że wcale nie chodziło o umiłowanie czystości, lecz o umiłowanie wolności -
droga do łazienki i z powrotem trwała czasami bardzo długo, bywała też zadziwiająco kręta. Kiedyś 
moja własna wychowawczyni zobaczyła mnie z gąbką na szkolnym boisku - i nie dała się przekonać, że 
wybrałem być może nie najkrótszą, ale kto wie czy nie najszybszą trasę.
A co do przedmiotów szkolnych... - lubiłem język polski i wu-ef.

Bardzo dziękujemy za 
odpowiedzi!
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DLACZEGO PAN WYBRAŁ WŁAŚNIE ZAWÓD PISARZA?

To nie ja go sobie wybrałem, to on mnie wybrał. Po prostu dość wcześnie poczułem, że chcę pisać - i już!”

JAKĄ RADĘ DAŁBY SOBIE PAN W WIEKU DZIESIĘCIU LAT?

Powiedziałbym: "Grześku, widzisz ten rower? Za parę miesięcy przyjdzie ci do głowy, aby zjechać nim ze szczytu Góry Świętej Magdaleny w 

Białymstoku. Nie rób tego! Bo żeby wyhamować przed samą ulicą, będziesz się musiał wywrócić, i to prosto na twarz - i przez kilka następnych 

tygodni wszyscy będą ci mówili, że wyglądasz jak stwór z "Gwiezdnych wojen". Taką dałbym sobie radę. Niestety nie dałem.

JAK SIĘ PAN INSPIRUJE?

Czytając dobre książki.

CO PANA MOTYWUJE?

Spotkania z czytelnikami, którzy mówią, że czekają na moje nowe teksty.

JAKĄ KSIĄŻKĘ PAN RADZI PRZECZYTAĆ?

Na przykład "Mikołajka" - uwielbiam go!

CZY MA PAN JAKIEŚ HOBBY?

Moim hobby jest czytanie książek. A ich pisanie - zawodem.

JAKIE JEST PANA ULUBIONE DANIE?
Niestety, lubię wszystko, co kaloryczne. Gdyby kiedyś wymyślono pizzę bez kalorii, spełniłbym wreszcie swoje marzenie zamawiając w pizzerii 
wszystkie pozycje z karty - no, może poza pizzą z ananasami...

Dziękujemy bardzo Panie Grzegorzu! , nie zawiódł Pan nas 

„Pana odrobinę bzdurzącymi odpowiedziami”. 😊

Dzisiaj naszym gościem jest Pan Grzegorz Kasdepke
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Gościem dzisiejszego numeru jest 

Pani Edyta Woźniak, 
nauczyciel języka niemieckiego

Dzień dobry, 
nazywam się Edyta Woźniak, jestem 
nauczycielką języka niemieckiego w obu 
szkołach Fundacji Primus. 
W naszych szkołach pracuję od początku 
ich istnienia.
Jestem urodzoną optymistką, uwielbiam 
lato, słońce, podróże, zachwycam się 
naturą. Lubię biegać, tańczyć, wędrować 
po górach, robić zdjęcia. Lubię spędzać 
czas z rodziną i przyjaciółmi.

Jaką książkę Pani radzi

przeczytać?

Czytam różne książki, obecnie 
na przykład kryminały po 
niemiecku :). Myślę, że każde 
dziecko powinno przeczytać 
Harrego Pottera.

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!



Lubisz przygody i poszukiwać odpowiedzi na tajemnicze zagadki? A czy kiedykolwiek chciałeś poczuć się jak prawdziwy
detektyw albo odkrywca? A co, jeśli dodatkowo to wszystko wygląda jak sekretna misja?
Specjalnie dla Ciebie znaleźliśmy, zbadaliśmy i przeżyliśmy wspaniałą tajemniczą przygodę detektywistyczną!

Dalej na placu
Małachowskiego na nas
już czekała tajemnica
płaskorzeźb na budynku
Muzeum
Etnograficznego. Czy
wiesz, że dawniej było tu
Towarzystwo Kredytowe
Ziemskie – instytucja
działająca jak bank,
pożyczająca ziemianom
pieniądze na inwestycje?
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E-mailem otrzymałyśmy
od naszych agentów tajną
mapę i 10 zagadek, które
trzeba było rozwiązać.
Naszą misję
rozpoczęłyśmy na
ulicy Romualda
Traugutta, gdzie
poznałyśmy pana
Bartolomeo Colleoni z
Wenecji i dowiedziełyśmy
się, jak jego pomnik trafił
do Warszawy

Marysia Tryputen i Julia Groszyk
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Z placu Małachowskiego,
który był dawniej ulubionym
miejscem warszawiaków,
doszłyśmy do ogrodu
Saskiego. Czy wiesz, że to
najstarszy park, do którego
mógł wejść każdy
mieszkaniec miasta – bo
wcześniej parki były
zarezerwowane wyłącznie dla
rodzin królewskich?

Ogród Saski w latach 1900-1905 Ogród Saski, lata 30 zeszłego wieku

Nowa ciekawostka znalazła nas
przy biurowcu Metropolitan na Placu
marsz. Józefa Piłsudskiego.
Czy wiesz, co jest wspólnego między
nim, Reichstagiem (siedzibą
niemieckiego parlamentu w Berlinie) a
londyńskim „ogórkiem”?



Następnie poszłyśmy przed budynek Teatru
Wielkiego Opery i Baletu na Placu Teatralnym.
W rozwiązywaniu tajemnic antycznych elementów
w jego dekoracji uczestniczyli nawet nasi
rodzice😄😄
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W końcu znalazłyśmy budowle, w
której przed II wojną Światową był
ratusz i skąd prezydent rządził
Warszawą.

Chciałybyśmy opowiedzieć o
wszystkich ciekawostkach i
zagadkach, które spotkałyśmy
podczas wyprawy. Ale lepiej jest
samodzielnie spacerować po
Warszawie. Co więcej, już idzie
prawdziwa wiosna!

Ta strona 
https://hankawarszawianka.com/kategoria-
produktu/gra-dla-dzieci/
pomogła nam w przygotowaniach do 
przygody. 

Wasi redaktorzy,
Marysia Tryputen i Julia Groszyk

https://hankawarszawianka.com/kategoria-produktu/gra-dla-dzieci/
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Nie wiem jak wy, ale ja jestem fanem detektywów i różnych tajemniczych historii. Chyba to jest bardzo ciekawe - tropić złodziei i

rozwiązywać zagadki. Nawet w filmach i książkach dla dzieci takie historie są bardzo popularne. Opowiem wam dzisiaj o najbardziej znanych

i moich ulubionych!

Reporter Marysia Tryputen

Ozdobne krasnale Gnomeo i Julia przeprowadzają się do Londynu. Ich głównym zadaniem jest

przygotowanie ogrodu (oraz częściowo domu) z okazji zbliżającej się wiosny. Ale musieli przerwać ich

plany ponieważ zauważyli, że ktoś kradnie gnomów. Jedyny, kto może im pomóc to tylko… Sherlock

Gnom. Jeżeli chcecie możecie obejrzeć również poprzednią część o nazwie „Gnomeo i Julia”

Detektyw Harry Goodman mieszka w Ryme City, w mieście gzie pokemony i ludzie mieszkają razem. Ale pewnego dnia znika bez

śladu, a co najważniejsze w niewiadomym miejscu! Detektyw miał też syna o imieniu Tim. Odważny chłopiec wraz z jego

przyjacielem pokemonem Pikachu wybiera się na poszukiwanie zaginionego ojca. Tak naprawdę film jest bardzo mistyczny. Nigdy

nie możesz zrozumieć co się dzieję. A końcowe rozwiązane strasznie ciebie szokuje!

Dzielny Agent Kaczor lub Przygody Agenta 

Kupra (ang. Darkwing Duck, 1991-1992)

Tajemnica zaginionych krasnali (Sherlock Gnomes, 2018)

W dzień ojciec, a wieczorem tajny agent. Oczywiście chodzi o Agenta Kaczora (Darkwing Duck).

Mieszka w mieście, w którym panuje straszna przestępczość (idealnym dla tajnych agentów).

Oczywiście w jego życiu nie wszystko jest tak kolorowe. Tak naprawdę jest bardzo pechowym jak

na kaczora. Ale za to jego przygody są bardzo śmieszne!
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Nie mogę uwierzyć, że przygody śmiesznych wiewiórek mają już 30 lat! 

Rozsądny i poważny Chip i jego zabawny i lekkomyślny przyjaciel Dale organizują grupę detektywistyczną Brygada

Ryzykownego Ratunku. Dołączają do nich mysz-wynalazca Gadżet, podróżnik-siłacz Rocky ze swoim kumplem, muchą

Bzyczkiem. Razem oni konfrontują się z różnymi złodziejami - zarówno ludźmi, jak i zwierzętami. Uwielbiam tę serię za

humor i dobre historie z tajemniczą fabułą detektywistyczną. Bajka ma też romantyczną fabułę, ponieważ obie wiewiórki są

zakochane w…Zobaczcie ten serial i dowiedzcie w kim😊 I oczywiście moja ulubiona grafika Disneya!

Bliźniaki Mable i Dipper na lato zostają wysłane przez rodziców do ciotecznego dziadka (którego nazywają wujkiem
Stanem). Mieszka on w miasteczku „Gravity Falls” pełnym anomalii i dziwnych stworzeń. W pierwszej serii Dipper
znajduje dziennik z zagadkami miasteczka i później wraz z siostrą je rozwiązuje. Tak naprawdę jest to mój ulubiony
serial animowany! Mam nawet psa który ma na imię Dipper!

I w końcu mam dla was wisienkę na torcie, mój osobisty faworyt w dzisiejszym przeglądzie – ‘Wodogrzmoty małe’! 

Najciekawsze fakty:

Dipper to tylko przezwisko. Tak naprawdę chłopiec ma na imię Mason. Nosi przezwisko
Dipper ponieważ ma wrodzoną plamę w kształcie wielkiego niedźwiedzia
Mable i Dipper są wzorowane na twórcy serialu i jego siostrze Ariel. Od Ariel Mabel wzięła
małą szaleńczość i miłość do wszystkiego.
W piosence na początku można usłyszeć rozwiązanie szyfrów, które były używane podczas
serialu (tylko, że trzeba zagrać ją na odwrót)
W 2017 roku wyszły nowe przygody w miasteczku „Gravity Falls”. Tylko tym razem była to
wersja komiksowa.



Bloki na Ursynowie rozpoczęto budować w latach 70-tych.
Kiedyś na terenie obecnego Ursynowa były liczne wsie i 
osady takie jak: Służew, Służewiec, Wolica, Kabaty, Imielin, 
Wyczółki, Moczydło, Dąbrówka, Pyry.

Ursynów, od którego wywodzi się dzisiejsza nazwa dzielnicy, powstał w latach 1775 - 1780. Była to posiadłość z
pałacykiem, która początkowo nosiła nazwę Rozkosz.
W 1822 Rozkosz kupił Julian Ursyn Niemcewicz, który powrócił z długiego pobytu w Ameryce i bardzo chciał zmienić
nazwę posiadłości na „Ameryka” lub „Waszyngton”.
Ostatecznie zakupioną posiadłość nazwał Ursynowem – od swojego rodowego przydomku - Ursyn.
I stąd właśnie wzięła się nazwa naszej dzielnicy URSYNÓW.

Wyremontowany Pałacyk Niemcewicza można zobaczyć na ul. Nowoursynowskiej 166. Należy do Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Jest on siedzibą władz uczelni i nazywany jest „pałacykiem Rektorskim”.

Julian Ursyn Niemcewicz to jeden z głównych współtwórców Konstytucji 3 maja, żołnierz, osobisty adiutant Tadeusza 
Kościuszki, poeta, tłumacz, polityk, powieściopisarz, komediopisarz i badacz dziejów Polski

Reporter Julia Groszyk
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Książka „Tajemnica zielonej pieczęci” to powieść autorstwa
Hanny Ożogowskiej. Opowiada o przygodach kilku przyjaciół, z
których głównym bohaterem jest chłopak o imieniu Stefan. Z
powodu złośliwości dyrektora szkoły, do której chodzą, trójka
najlepszych przyjaciół trafiła do najbardziej znienawidzonej
przez nich klasy. Razem przyjaciele będą próbowali przekonać
do siebie nowych kolegów, co okaże się niełatwe. Przy okazji,
Stefan, który nie cierpi biologii, Wiktor, który ma talent aktorski
i zwariowane pomysły, i Bartek który jest ułożony, nigdy nie
choruje i dobrze się uczy, razem będą przeżywać najbardziej
niezwykłe przygody w całej szkole! A o ich szczegółach dowiecie
się o nich dopiero, kiedy przeczytacie tę książkę!

13

Recenzja Pawła Urzędowskiego

Co przeczytać?
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Gościem naszej Gazetki jest Grzegorz Kasdepke. 
Wszyscy znamy z młodszych klas Przygody Detektywa Pozytywki, prowadzącego Agencję 
detektywistyczną „Różowe Okulary”. Pamiętamy też Mity Greckie dla dzieci – nasze pierwsze 
spotkanie z bardzo dawnymi czasami.

Książki pisane przez p. Grzegorza są zawsze interesujące i zawsze coś nowego z nich się dowiadujemy. 
Dziś właśnie chciałabym Wam polecić dwie książki:

Co to znaczy… - 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń

Powrót Bartusia czyli Co to znaczy… po raz drugi

Bohaterem obydwu książek jest Bartuś i jego rodzina, ale nie są to 
książki o życiu małego Bartusia. W każdej książce znajdziecie ponad 
100 krótkich historyjek, które pomagają dzieciom zrozumieć zwroty 
i powiedzenia używane przez dorosłych.
Jak nie wiecie co to jest: Kaczka Dziennikarska, Biały Kruk, Pies 
Ogrodnika, Pięta Achillesa, Szewska Pasja lub jak chcecie wiedzieć 
co to znaczy: Dzielić skórę na niedźwiedziu, Nadgryziony zębem 
czasu, Pogonić komuś kota, Ni w ząb, Spływa po kimś jak woda po 
kaczce, Szyć coś grubymi nićmi, Mieć węża w kieszeni - to 
koniecznie zajrzyjcie do tych książek! Tam znajdziecie te i inne 
powiedzenia z wyjaśnieniami.

Ja już wiem, że kolejną książką, którą przeczytam Grzegorza 
Kasdepke będzie Mam Prawo! – książka o naszych prawach.

Reporter Julia Groszyk
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Propozycje sportów zimowych na świeżym powietrzu

Przegląd sportów zimowych zaczniemy

od najpopularniejszej dyscypliny czyli

narciarstwa (narciarstwa zjazdowego). To

sport dla każdego. Sama bardzo lubię

jeździć na nartach.

Drugim sportem jest snowboard. Zauważyłam, że

snowboard uprawiają głównie młodzi ludzie.

Bardzo podoba mi się ten sport i zapewne za kilka

lat też spróbuję jazdy na desce.

W ostatnich latach coraz

bardziej popularne staje

się w Polsce narciarstwo

biegowe.Kolejnym sportem zimowym jest jazda na

łyżwach. Z roku na rok powstaje coraz więcej

lodowisk, tak więc mamy coraz więcej miejsc

do uprawiania tej dyscypliny.

W tym roku ze względu na koronawirusa

bardzo popularne są zjazdy na sankach.

Zjazd w dół z nawet niewielkiego

wzniesienia na sankach lub popularnych

jabłuszkach gwarantuje mnóstwo

radości.
Nie możemy zapomnieć o bieganiu. Bieganie jest

sportem , który można uprawiać przez cały rok.

Można biegać wszędzie, w parku, chodnikami,

ulicami.

I na koniec po prostu spacer. To

najłatwiejszy sposób na aktywność

fizyczną, także zimą.
Oczywiście pozostaje nam również bitwa na

śnieżki i lepienie bałwana.

Reporter Julia Groszyk

Zdrowo i sportowo



Istnieje wiele gatunków dzierzb. Są to niewielkie ptaki, o długości

ciała średnio od 20 cm do 30 cm. Wszystkie dzierzby mają w

zwyczaju nadziewać swoje mniejsze ofiary na kolce. Nadziewają na

jakąś kolczastą roślinę na przykład chrząszcza, a potem zjadają po

kawałku. Używają tej nieco przerażającej metody, bo nie mają tak

silnych dziobów jak ptaki drapieżne i pomagają sobie w ten sposób

w dzieleniu ofiary. Największa z dzierzb żyjących w Polsce, dzierzba

srokosz, może nadziać w ten sposób naprawdę duże ofiary, na

przykład myszy, żaby i jaszczurki. Gąsiorek nadziewa częściej

jaszczurki i owady. Dzierzby to naprawdę fascynujące ptaki. Warto

wiedzieć, że samica dzierzby gąsiorek może znieść nawet 6 jaj!

mały ptaszek, koszmarne obyczaje
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Dookoła świata 
z ptakami

Reporter Paweł Urzędowski
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Chciałabym zachęcić was do obejrzenia filmu „Enola Holmes”. Film nawiązuje do dzisiejszego tematu naszego magazynu. Pojawia się w
nim postać najsłynniejszego detektywa czyli Sherlocka Holmesa, choć nie jest on głównym bohaterem. Jest nią jego siostra, tytułowa
Enola.
Historia zaczyna się od zaginięcia matki Enoli. W dniu swoich szesnastych urodzin Enola budzi

się rano i odkrywa, że jej matka zniknęła, pozostawiając tylko prezenty urodzinowe. Na

początku dziewczyna nie rozumiała co się stało, dlaczego matka opuściła dom. O jej zaginięciu

powiadomiła starszych braci Sherlocka i Mycrofta. Ich spotkanie nie było zbyt sympatyczne.

Zwłaszcza Mycroft miał wiele uwag do siostry. Jako jej prawny opiekun postanowił odesłać ją

do szkoły prowadzonej przez surową pannę Harrison.

Sherlock od początku twierdził że za zniknięciem matki

kryje się jakiś jej przemyślany plan. Enola postanowiła

więc poszukać w domu wskazówek, które mogła zostawić

matka. Udało się jej odczytać tajne wiadomości, które

zaprowadziły ją do ukrytych pieniędzy. Przebrana za

chłopca ucieka z domu w poszukiwaniu matki.

O tym jak potoczą się dalsze losy dziewczynki i czy odnajdzie swoją matkę dowiecie się oglądając film.

Gorąco zachęcam was do jego obejrzenia.

Reporter Julia Groszyk



Kochanie,
zagraj na 

skrzypcach!!

Zapiszmy dziecko
na piłkę nożną!
Chłopiec powinien 
uprawiać sport!

Jaka piłka! Tylko 
szachy i 
matematyka!

Ratunku!!!

Tata

Mama

Babcia

Ja

Tu jest dziadek. 
On nic nie 
proponuje.
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Nasza cudowna planeta Primus Redaktor Marysia Tryputen



No 
prawie 

zawsze☺
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Nasza cudowna planeta Primus



Zagadki Logiczne
Drogi czytelniku, zabaw się w detektywa i rozwiąż zagadki logiczne!

Zagadka 1.

Dwa pociągi – pospieszny z Krakowa i osobowy

z Katowic mijają się między Krakowem a

Katowicami. Pociąg pospieszny jedzie z

prędkością 110 km/h, a osobowy – z prędkością

60 km/h. Który z pociągów w momencie

spotkania jest bliżej Krakowa?

Zagadka 2.

Gospodyni ma dwa garnki: jeden o

pojemności 5 litrów, a drugi o

pojemności 3 litrów. W jaki sposób

za pomocą tych garnków może

nalać do miski 4 litry wody?

Zagadka 3.

Mężczyzna mieszka na dziesiątym piętrze budynku. Każdego

ranka zjeżdża windą do parteru i opuszcza budynek.

Wieczorem wsiada do windy, a jeśli jest w niej ktoś jeszcze lub

jeśli tego dnia padało – wraca bezpośrednio na swoje piętro.

W przeciwnym wypadku jedzie na siódme piętro i wchodzi

schodami trzy piętra do swojego mieszkania. Czy możesz

wyjaśnić, dlaczego tak jest?

Zagadka 4.

Dwóch ojców i dwóch synów poszli łowić ryby.

Każdy z nich złowił po jednej rybie. Razem złowili

3 ryby. Jak to możliwe?

Zagadka 5.

Kierowca jechał autem bez włączonych świateł. Mimo to

mężczyzna dostrzegł człowieka idącego poboczem. Jak to

możliwe?

Zagadka 7.

Polski baran stoi na granicy polsko-czeskiej.

Czyje będzie mleko?

Zagadka 8.

Gdy to masz, chcesz się tym podzielić. Gdy

się tym dzielisz, nie masz tego. Co to jest?

Zagadka 10.

Koń jest na łańcuchu o długości 20 metrów i

udało mu się sięgnąć jabłko, które było w

odległości 30 metrów od niego. Jak to zrobił?

Zagadka 11. 
Krowa stała na granicy czesko-francuskiej. 
Do którego państwa należy?

Zagadka 6.

Ile liter ma alfabet polski?

Reporter Julia Groszyk

Rozwiązania zagadek znajdziesz na przedostatniej stronie.

Zagadka 9.

Podaj taką liczbę, która ma tyle samo liter ile cyfr?



Zagadki Matematyczne
Dla wytrwałych detektywów kilka zagadek matematycznych.

Zagadka 2.

W szkole były do wyboru cztery języki:

angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. W

klasie 4c jest 12 uczniów i każdy uczy się trzech

języków. Angielskiego uczy się 10 uczniów,

niemieckiego 8, a francuskiego 6. Ilu uczniów

uczy się hiszpańskiego?

Zagadka 1.

Profesor jechał do swojego laboratorium poza miastem ze

stałą prędkością (nie większą niż 90 km/h). W pewnym

momencie licznik wskazywał 16961 km przebiegu.

Dokładnie po 2 godzinach jazdy na liczniku ponownie

pojawiła się liczba, która czytana z lewej strony jest taka

sama jak czytana z prawej. Z jaką prędkością (km/h) jechał

Profesor?

Zagadka 3.

Znajdź najmniejszą parzystą czterocyfrową liczbę

zapisaną za pomocą czterech różnych cyfr.

Zagadka 4.

Kapelusz kosztuje 20zł. Klient ma tylko 100-złotowy

banknot. Sprzedawca nie ma jak wydać reszty więc

udaję się do przyjaciela prowadzącego warzywniak obok.

Kiedy klient opuścił sklep okazało się że banknot był

fałszywy. Sprzedawca zwrócił przyjacielowi sto złotych.

Ile pieniędzy stracił sprzedawca?

Zagadka 6.

W dwóch pudełkach jest razem 48

zapałek. Jeśli z pierwszego pudełka

wyjmiemy 13 zapałek, a z drugiego 23, to

w obu pudełkach będzie tyle samo

zapałek. Ile zapałek jest w pierwszym a

ile w drugim pudełku?

Zagadka 7.

Winda może pomieścić nie więcej niż

6 osób dorosłych lub nie więcej niż 9

dzieci. Jaka jest maksymalna liczba

dzieci, które mogą jechać windą z 2

osobami dorosłymi?

Zagadka 8.

Mateusz i Dawid mają razem 18 lat,

Dawid i Piotr – 23 lata, a Mateusz i Piotr

– 19 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?

Zagadka 9.

Do Morza Słonego wpada siedem rzek. Każda rzeka ma siedem dopływów, a do każdego dopływu

wpada siedem strumyków. Z ilu źródeł płynie woda do Morza Słonego?

Zagadka 10.

Zosia przerwała na chwilę czytanie książki i zsumowała numery stron, na których książka była otwarta. Otrzymała jedną z

następujących liczb: 48, 65, 87. Którą?

Zagadka 5.

Na stole leżą cztery pudełka ze spinaczami. W

pierwszym i drugim pudełku jest razem 60 spinaczy,

w drugim i trzecim pudełku jest razem 50 spinaczy, a

w pierwszym i czwartym jest razem 80 spinaczy. Ile

spinaczy jest razem w trzecim i czwartym pudełku?

Rozwiązania zagadek znajdziesz na przedostatniej stronie.
Reporter Julia Groszyk
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- stwórz wioskę, zdobądź

narzędzia, wykarm mieszkańców

Gra o nazwie „Epoka kamienia” polega na rozwijaniu 
wioski z czasów epoki kamienia. W trakcie swojego 
ruchu można pozyskać ludzi, pożywienie i narzędzia, 
można też spróbować zdobyć drewno, cegły, kamienie i 
złoto, choć nie zawsze się to udaje. Dodatkowo należy 
kupować karty i budynki, które dają punkty. Wygrywa 
gracz, który na końcu gry ma największą liczbę punktów. 
Jedna rozgrywka trwa średnio godzinę, chociaż podczas 
pierwszych rozgrywek może to trwać trochę dłużej. 
Naprawdę bardzo zachęcam was do tego, żebyście 
zagrali w tą grę, ponieważ jest strategiczna i bardzo 
rozwija umysł, a jednocześnie można przy niej naprawdę 
świetnie się bawić, spędzając czas z rodziną.
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Reporter Paweł Urzędowski
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Cyber-życie 

Reporter and gamer Adam Rzeszuto

Ta gra to wyścig gdzie na różnych torach z przeszkodami 

rywalizujemy zespołowo. Maksymalna liczba uczestników to 60 

graczy a jej celem jest przetrwanie do kolejnej rundy. 

Zwycięzca zdobywa koronę. 

W tej grze można stosować rozmaite sztuczki np: zmieniamy 

wygląd postaci, można skakać, przytrzymywać przeciwnika by 

nie mógł dojść do mety. Ciekawostka: można zdobywać korony 

za wygranie etapów w grze. Dzięki nim możesz kupić 

przebranie by uatrakcyjnić swój wygląd.
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Zagadka dla was, nasi drodzy
detektywi. Kto kryje się pod maską?

Przeprowadziłyśmy śledztwo i
dowiedziałyśmy się, że w naszej szkole
uczy się jeden znany superbohater.
Poprosiłyśmy jego, aby opowiedział
nam o sobie. On się zgodził, ale zamiast
wywiadu przesłał nam tajny schemat.
Na schemacie są zaszyfrowane fakty o
naszym bohaterze.

Czy wiesz już, kto jest naszym 
bohaterem? 
Napisz do nas w czacie na Teams!

Przyjaciele superbohatera, 

Marysia Tryputen i Julka Groszyk
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Dziennik 
Kucharza

Dzisiaj coś dla detektywów, którzy potrzebują mieć wyostrzony umysł. A wiadomym jest fakt, iż w czekoladzie znajduje się dużo jonów magnezu, 
które to poprawiają  KONCENTRACJĘ!

Sam sprawdź jak 
wyglądają i smakują 
po upieczeniu….
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25 lutego - Dzień tosta

Dzień Tosta został ustanowiony w 2014 

roku przez członków The Tiptree World 

Bread Awards z Wielkiej Brytanii. To 

organizacja, do której różne podmioty z 

branży piekarskiej.

Malwina Konieczna i Zuzanna  Mielcarek

26 lutego - Dzień spania w 

publicznych miejscach 

Dla wszystkich zmęczonych pracą, 

nauką ogólnie życiem dobra 

wiadomość, dziś 26 lutego 

obchodzimy Dzień Spania w 

Miejscach Publicznych

Dzień tenisa

Światowy Dzień Tenisa ustanowione 

przez Międzynarodową Federację 

Tenisową. Celem tego święta jest 

powiększenie zainteresowania tenisem 

wśród najmłodszych i jego szersza 

promocja na świecie.

4 marca - Dzień gramatyki 

Święto zostało ustanowione w 2008, 

wymyślone zostało przez Martha’e

Brockenbrought

7 marca - Dzień płatków 

śniadaniowych 

Jak należy uczcić ten dzień? 

Aktywnie rozpocząć dzień od 

śniadania z płatków z całego ziarna. 

Płatki z mlekiem, na gorąco lub na 

zimno, dodadzą energii na cały 

dzień.

Dla wszystkich pasjonatów lalek 

Barbie jej historia jest dobrze znana. 

Przypomnę więc tylko w wielkim 

skrócie, że jej debiut odbył się 9 

marca 1959 roku na targach 
zabawek w Nowym Jorku.

9 marca - Dzień Barbie



Odpowiedzi do zagadek logicznych
Zagadka 1: Obydwa pociągi są w tej samej odległości od Krakowa.

Zagadka 2: Gospodyni powinna kolejno napełnić wodą garnek 5-litrowy, przelać z niego 3 litry wody do garnka 3-litrowego (napełnić go), przelać resztę wody z garnka

5-litrowego (2 litry ) do miski i powtórzyć jeszcze raz ten sam ciąg czynności.

Zagadka 3: Mężczyzna jest karłem. Nie może dosięgnąć przycisków na górze, ale może poprosić o to ludzi aby nacisnęli je dla niego. Może je również nacisnąć parasolem.

Zagadka 4: Ryby łowili dziadek, ojciec i syn.

Zagadka 5: Kierowca jechał w dzień.

Zagadka 6: 13 liter = 7 (alfabet) + 6 (polski)

Zagadka 7: Mleko dają owce, a nie barany

Zagadka 8: Sekret, tajemnica

Zagadka 9: 100

Zagadka 10: Po prostu podszedł, bo łańcuch nie był do niczego przymocowany.

Zagadka 11: Do żadnego. Przecież nie ma takiej granicy!

Odpowiedzi do zagadek matematycznych

Zagadka 1: 55km/h

Zagadka 2: 11

Zagadka 3: 1024

Zagadka 4: 100zł. Kapelusz kosztował 20 złotych a reszta wynosiła 80 złotych.

Zagadka 5: 70

Zagadka 6: 19 i 29

Zagadka 7: 6

Zagadka 8: Mateusz – 7, Dawid – 11, Piotr - 12

Zagadka 9: 399

Zagadka 10: 65
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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 wszystkich do współpracy.

Zostań naszym reporterem! Napisz do nas w

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