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Poznajmy zimę razem! Wraz z „Piątkiem” nie będzie ona taka nudna, bo my przygotowaliśmy dla was wszystko co najlepsze i
najciekawsze😉.
Co powiesz na przemianę w piękną księżniczkę lub dzielnego rycerza? Wyjeżdżamy do prawdziwego średniowiecznego zamku!
Odwiedzimy zamek pod Warszawą.
Ale jak podróżować do innych miast, kiedy nie wolno wyjeżdżać podczas kwarantanny? Zapraszamy na wirtualną wycieczkę do
Wrocławia!
A może przygotujemy karmniki i pomożemy ptakom przetrwać zimę.
Nasza rubryka Cyber-życie rozpoczyna miesiąc Świąt! Dzisiaj nasz reporter przedstawi wam gry komputerowe!
Czas przygotować się do sezonu narciarskiego! Nie wiecie jak jeździć na nartach? Nie ma się co smucić, opowiemy wszystko o
nartach.
Kiedy chcesz zjeść cos pysznego, upiecz pyszne ciasteczka wraz z naszym szefem kuchni i możesz z nami pooglądać ciekawe filmy.

Wszystkie książki już przeczytane? Kolejna porcja książek dla wesołego nastroju!
Myślisz, że znasz już wszystkie ciekawe daty w grudniu? Sprawdź naszą listę świąt!

A nasza specjalna gwiazda tego numeru nauczy was angielskiego i opowie o swoich latach szkolnych (zgadliście kto to jest?)
Zima miała być nudna w tym roku, ale nasz magazyn nie pozwoli na to!
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English time!
Today's special guest miss Kamila Algawam, who kindly told us about herself.
Thank you a lot for your answers!
I grew up in a multicultural family, living in many places which gave me an insight
into various cultures, through which I learned an appreciation of difference

My interests include: literature, teaching, theatre, acting and directing
As a child I had a Bernese Mountain Dog, my favourite breed
In college I took Media Studies – Film Directing and Acting.
Post graduation I became interested in teaching and qualified in English Philology.
Extracurricular courses included: 'Growth Mindset for Teachers and Learners’, 'The
Science of Wellbeing’, 'An Introduction to New Thinking in the Classroom’, 'Social
and Emotional Learning in Early Years’, 'Teaching Young Learners’, 'Storytelling for
Teachers and Trainers’
Favourites:
Pastime: Time with family, Walks with my sisters, Rollerblading, Dance, Horseback riding
Music Genres: Classical, Jazz, Rhythm & Blues, Hip-Hop, Soul
Movies: Drama, History
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What was your favourite subject in school?

My favourite subjects in school were: languages, literature, physical education and history.
Why did you decide to become a teacher? Do you like it?

It is career which is extremely rewarding, seeing children grow and develop.
Fundamental to my role helping young minds learn, is my belief that crucially the teacher never
stops learning.
What book do you recommend us to read?
Books I’d recommend: ‘Winnie The Pooh’, A.A.Milne; ‘Charlie and The Chocolate Factory’, and
other titles by Roald Dahl; ‘The Secret Garden’, and 'Little Lord Fauntleroy’, F.HBurnett; ‘Oh The
Places You’ll Go’, Dr Seuss; ‘The Adventures of Sherlock Holmes’, Arthur Conan Doyle; 'Mythology:
Timeless Tales of Gods and Heroes’, Edith Hamilton; Harry Potter Books, J.KRowling (with parental
guidance).

What is your favourite dish?
Mom's home cooking
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Dawno, dawno temu kiedy żyły księżniczki i rycerze, dwie reporterki wybrały się do zamku w Czersku… Spodobało
im się tam, więc zdecydowały, że napiszą o tym artykuł.
Zamek w Czersku został własnością królewską w 1526 roku. Panowała w nim Królowa Boną, która dostała zamek od
swojego męża. Zamek w Czersku ma wiele ciekawych legend. Jedna z nich opowiada właśnie o Królowej Bonie. Legenda
głosi, że Król Zygmunt Stary podarował tej królowej wiele włości, wśród których był ten zamek. Kiedy królowa
przeprowadziła się do zamku, zaczęła znosić swoje skarby, lecz zauważyła, że z jednej ze szkatułek wystaje sznur
pereł. Niechcący zaczepiła nim o coś co wystawało w murze i tym samym go porwała. Królowa nie za bardzo się
przyjęła perłami, więc poszła po prostu dalej. Legenda mówi że przy pełni księżyca pojawia się w tym miejscu biała
postać i próbuje zebrać perły. Lecz jej się to nie udaje, ponieważ cały czas się rozsypują.
Pereł w tym zamku nie znalazłyśmy, lecz miałyśmy tam świetną zabawę! Zamiast pokoi
znajduje się tam zielona trawa i dużo słońca jak również przepiękne widoki. To miejsce
idealnie nadaję się na spacer z psem lub przechadzkę na świeżym powietrzu. Wiosną, latem
i jesienią, co weekend, organizowane są tam pikniki i przyjęcia związane z tym zamkiem.
Każdy weekend to inny wiek. Kiedy przyjechałyśmy do tego zamku, zdecydowałyśmy, że
sprawdzimy czy łatwo było ten zamek zdobyć? Okazało się że do tego potrzeba dużo
wysiłku ponieważ ta wzniesienie na którym on stoi jest ostre i wysokie.
Jeżeli lubicie królów, księżniczki lub rycerzy obowiązkowo musicie
przyjechać do tego zamku. Ma niezwykły i ciekawy nastrój.
Reporterzy Marysia Tryputen i Julia Groszyk
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Reporter Marysia Tryputen

W trzecim numerze „Piątku” zaczęłam opowiadać o jednym z moich
ulubionych miast – Wrocławiu. Chciałabym kontynuować moją historię i
zaproponować ciekawe miejsca na dwudniowy weekend.
Cóż, pierwszego dnia polecam odwiedzić Zoo i Afrykarium.
Jest to najstarszy ogród zoologiczny w
Polsce, który swoją działalność rozpoczął w 1865
roku. Znajdziesz tam wiele zwierząt, zoo liczy ok.
10 000 osobników, reprezentujących ponad 1 100
gatunków. Byłam tam wiele razy i za każdym razem
znajdowałam coś nowego. Latem najciekawsze są
spacery po parku. Ale wiosną na pewno spotkacie
wiele młodych zwierząt, a jesienią zobaczycie, jak
one urosły przez lato. Zimą najlepszym miejscem
jest Afrykarium. Fauna kontynentu afrykańskiego
jest reprezentowana w akwariach z milionami
litrów wody. Oprócz ryb, rekinów, żółwi i
kolorowych ryb tropikalnych, znajdziecie tu
hipopotamy, kotiki afrykański, pingwiny,
krokodyle, krowy morskie (manaty) i wiele innych.
Największą atrakcją jest 18 metrowy
transparentny tunel, który umożliwia podziwianie
rekinów, płaszczek oraz różnych gatunków ryb.
ZOO można zobaczyć i kupić bilet online
tutaj http://zoo.wroclaw.pl/pl/
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Zoo jest ogromne, więc zacznij spacer po nim rano. Możesz zjeść własny lunch lub
kupić jedzenie w restauracji na terenie zoo. Jeśli nie będziesz bardzo zmęczony,
polecam po prostu przejść przez ulicę i zwiedzić Muzeum sztuki współczesnej i Halę
Stulecia, zobaczyć Iglice i fontanny. Na stronie internetowej https://mnwr.pl/ można
znaleźć wiele wydarzeń on-line, organizowanych przez muzea (i sprawdzić, czy są
otwarte).
Dodatkowo koniecznie trzeba odwiedzić jeden z najpiękniejszych ogrodów
botanicznych we Wrocławiu - Ogród Japoński. Zbudowany w 1913 jako park relaksu i
pozytywnej energii. W 1995 roku Wrocławski Urząd zdecydował odbudować ten ogród.
Dziś ten ogród jest miejscem odpoczynku i relaksu. W tym ogrodzie można spędzić cały
dzień robiąc zdjęcia kwiatom, krajobrazowi, ptakom i rzeczce w której jest dużo ryb.
Teraz Ogród Japoński jest tymczasowo zamknięty przez pandemię ale nie ma się co się
smucić, ponieważ obiecują, że go otworzą już w następnym roku.

Hala Stulecia

Ogród Japoński
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Rozpocznij drugi dzień w Ogrodzie
botanicznym
Uniwersytetu
Wrocławskiego, który powstał w 1811

roku. Dzisiaj można tu zobaczyć 12 tysięcy
roślin. Następnie przejdź Tumskim mostem

przez wyspę Piasek do Ratuszu na Rynku.
To najstarszy ratusz w Polsce. Powstał on
na przełomie XIII-XVI wieku.

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Wrocławskiego

Ratusz

Nabrzeże Odry
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Kup pączki na Świdnickiej i
zjedz je w parku
Staromiejskim przy teatrze
Komedia (lalek).

Park Staromiejski

Wrocławski Teatr Komedia

Teraz zapewne poznałeś Wrocław i zakochałeś się w nim!
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Dookoła świata
z ptakami

Karmniki mogą być różne. Na przykład mogą wyglądać zupełnie jak wielkie kolorowe żołędzie, stworzone w całości z jedzenia! Mogą
też być to plastikowe tuby, do których nasypuje się karmę, lub kule wielkości piłek do tenisa. Najbardziej znane są oczywiście drewniane
budowle przypominające domki. Jeśli mieszkacie w bloku, najlepiej zawiesić kule na barierce balkonowej - ja właśnie tak robię. Nie
mieszkam w domu, więc nie wiem co najlepiej zawiesić lub postawić w ogrodzie, podejrzewam jednak, że karmnik w kształcie domku.
A teraz UWAGA! Podam wam kilka informacji o tym, jak mieć pewność, że dokarmiając ptaki nie zrobimy im krzywdy
Po pierwsze: nie wolno dawać ptakom jedzenia solonego lub prażonego, bo mogło by im to zaszkodzić
Po drugie: nie wolno dokarmiać ptaków zanim nie zrobi się zupełnie zimno(teraz już można zacząć dokarmiać)Po trzecie: słonina nie jest
dla ptaków zdrowa. Bardzo zachęcam was do dokarmiania ptaków. Nie czujcie się tylko rozczarowani, jeśli ptaki nie przylecą przez kilka
pierwszych dni. Zwykle muszą się zorientować, że w danym miejscu znajduje się jedzenie, wtedy zaczynają przylatywać w dużych
ilościach!

Reporter
Paweł Urzędowski
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Minecraft to gra komputerowa stworzona przez
Markusa Perssona.
Jest jedną z najpopularniejszych kreatywnych gier w
którą bawią się zarówno dzieci, młodzież i dorośli.
Polega ona na tworzeniu przez graczy własnego świata,
który można budować dzięki dostępnych tam
materiałom takich jak: cegły, drewno, kamienie,
diamenty.
Ostatnio stworzyłem wielki piękny dom z basenem,
kominkiem, tajnymi przejściami prowadzącymi do
moich prywatnych pokoi, skrywających tajemnice,
które są tylko mi znane. Mam psa o imieniu Reksio,
który szczeka, macha ogonem.
Zachęcam Was wszystkich do gry w której świat
fantazji nie zna granic!

Reporter and gamer
Adam Rzeszuto
14

zdrowo i
sportowo

Narty ślizgają się po powierzchni śniegu ponieważ ciepło wytworzone tarciem nart powoduje, że topi się śnieg znajdujący się
bezpośrednio pod nartą, co wytwarza bardzo cienką warstwę wody na powierzchni której mogą ślizgać się narty. Według najnowszych
badań ojczyzną nart jest Azja Środkowa, a konkretnie okolice Bajkału i gór Ałtaj.
Narciarstwo – forma aktywności fizycznej oraz dyscyplina sportowa polegająca na przemieszczaniu się lub wykonywaniu akrobacji za
pomocą sprzętu narciarskiego – nart, a także kijków. Narty mocowane są do butów narciarza za pomocą specjalnych wiązań. Do połowy
XIX wieku narty były wykorzystywane głównie do celów transportowych.
Zapewne znacie ten rodzaj nart:
Narty zjazdowe taliowane
służą do uprawiania zjazdów, Narty o zwiększonym bocznym wcięciu, ułatwiającym
wykonywanie skrętów. Pierwsze narty taliowane zostały wyprodukowane w
laboratoriach Elana przez Jurija Franko w 1988 roku. Najważniejsze parametry nart to
jej długość, promień skrętu i sztywność. Narty dobieramy głównie w zależności od
naszego wzrostu i umiejętności jazdy na nartach.
Narty biegowe
służą do uprawiania biegów narciarskich, są to wąskie narty nie posiadające
metalowych krawędzi; ze względu na styl jazdy dzielą się na narty do stylu klasycznego i
stylu łyżwowego, ze względu na charakter wykorzystania dzielą się na sportowe i
rekreacyjne. Rekreacyjne narty do stylu klasycznego zazwyczaj posiadają nacięcia w
ślizgu (tzwłuskę) w strefie komory odbiciowej

W kolejnych numerach postaram się przedstawić Wam kilka moich ulubionych
ośrodków narciarskich w Polsce!

Reporter
Julia Groszyk
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Pięć królestw
Brandon Mull

Książka „Pięć Królestw” opowiada o chłopaku, Cole’u, który trafia do magicznego świata
zwanego „Obrzeżami”. Są one podzielone na pięć królestw, stąd specyficzna nazwa książki. Cole
zostaje porwany na Obrzeża przez ludzi-potwory. Tego, kto tam trafił nie pamięta nikt kto
pozostał na ziemi.
Ta książka, muszę przyznać, należy do moich ulubionych. Jest bardzo wciągająca, ekscytująca i
mnóstwo się w niej dzieje. Jednym słowem – nie można się od niej oderwać!
Recenzja
Pawła Urzędowskiego
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Ania z Zielonego Wzgórza
(oryg. Anne of Green Gables),
Lucy Maud Montgomery

Książka „Ania z Zielonego wzgórza” opowiada o przygarniętej
sierocie, która została zabrana z domu dziecka, który później
wspomniała bardzo źle. Była bardzo wdzięczna swojej przybranej
mamie, Maryli, że zabrała ją z domu dziecka. Ania poznaje wielu
przyjaciół i przeżywa z nimi wiele strasznych, wspaniałych,
wesołych i śmiesznych przygód. Nie obędzie się też bez
zaskakujących miłości...
Jest to ciekawa książka, chwilami wzruszająca albo zabawna. Jest
pełna zaskakująco zakończonych przygód i przemyśleń Ani,
naprawdę bardzo przyjemnie się ją czyta.
Bardzo zachęcam was do przeczytania tej książki!

Recenzja
Pawła Urzędowskiego
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Chcielibyśmy przedstawić Wam Marę Elizabeth Wilson, amerykańską
aktorkę, znaną z ról w filmach dla dzieci.
Obejrzyjmy filmy o cudach i magii i czekajmy na Boże Narodzenie!

Czy wierzysz w Świętego Mikołaja? Co powiesz, jeśli powiem ci o sześciolatce, która od
wieków nie wierzy. A nawet mówi jak starsza kobieta. Jej mama jest bardzo zajęta,
dziewczyna jest mądra, ale smutna. Marzy o dużym domu i bracie. Wygląda na to, że
potrzebuje cudu. Ale ona nie wierzy w magię ... A może wierzy? Jeśli Święty Mikołaj
istnieje w prawdziwym świecie, czy może jej pomóc?
Recenzja
Marysi Tryputen

18

Chcielibyśmy przedstawić Wam Marę Elizabeth Wilson, amerykańską
aktorkę, znaną z ról w filmach dla dzieci.

Matylda urodziła się w „dziwnej” rodzinie. Jej rodzice nie lubili jej i nie opiekowali się nią. Matylda
była bardzo mądrą dziewczynką, mając kilka miesięcy potrafiła już pisać swoje imię, a w wieku
dwóch lat opiekować się sobą. Kiedy miała 6 lat dziewczynka chciała pójść do szkoły. Rodzice
początkowo nie zgadzali się na to, lecz po naradzie zdecydowali oddać dziewczynkę do szkoły.
Matylda szybko znalazła przyjaciół w szkole, ale wraz z nimi znalazła miłych jak i okropnych
nauczycieli.
Co się stanie później…? Czy Matylda poradzi sobie? Obejrzyjcie ten film a się dowiecie.
Recenzja
Marysi Tryputen
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Dawno temu i teraz
Zuzia Mielcarek i Marysia Tryputen

Grudzień to piękny miesiąc. Obchodzimy w nim dużo świąt, takich jak Boże Narodzenie albo Sylwester. Ale nie każdy wie, że grudzień jak i
inne miesiące ma wiele nietypowych uroczystości. Specjalnie dla ciekawskich i miłośników świętowania przygotowaliśmy przykłady kilku
znanych i mniej znanych okazji.
1 grudnia
obchodzimy Światowy Dzień
Puszczania Bąków. Więc jeśli
macie taką potrzebę, nie
krępujcie się. W ten dzień
można śmiało świętować!

5 grudnia jest międzynarodowy dzień
ninja. Święto wymyślone w 2003 roku
obchodzone jest na cześć filmu „Ostatni
Samuraj” z Tomem Cruisem, który miał
premierę 5 grudnia 2003 roku (w USA). W
ten dzień możecie udawać prawdziwego
ninja i kraść ciasteczka w kuchni!

2 grudnia jest
międzynarodowym
dniem placków. Idealny
dzień na zjedzenie
pysznych placuszków

6 grudnia są Mikołajki.
Chyba każdy wie co się robi
w to święto. Ale
zapominalskim
przypominamy - Święty
Mikołaj przynosi nam
prezenty!

4 grudnia jest dniem kostki do
gry. Radzimy ugotować coś
pysznego i pograć w ciekawą grę
z rodziną.

7 grudnia rozpoczyna się tydzień
edukacji informatycznej. W naszych
czasach już dawno nastąpił, ale
trudno, będziemy świętować ☺
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Dawno temu i teraz
10 grudnia jest dniem Bota. Sama nazwa „bot” pochodzi
od słowa robot - czyli program wykonujący za człowieka
różne czynności. W dzisiejszych czasach rozwój sztucznej
inteligencji i robotyki znacznie przyspieszył. Możemy już
kupić inteligentne urządzenia ułatwiające nam życie odkurzacze, pralki...samochody zaczynają jeździć bez
kierowcy.

12 grudnia jest dniem guzika. Macie guziki na
spodniach, bluzkach, bluzach lub na ozdobach. W
ten dzień możecie kupić parę guzików i zrobić
dekorację do swojego pokoju.

8 grudnia jest to dzień kupca. Możesz
13 grudnia jest to dzień skrzypiec.

stać się prawdziwym kupcem i kupić dużo
prezentów na Gwiazdkę.

Radzimy posłuchać muzyki klasycznej lub
jazowej (te utwory na skrzypcach wydają
się nam najpiękniejsze).

W tym wspaniałym miesiącu mamy także dwóch jubilatów!
Serdecznie pozdrawiamy Adama Rzeszuto i Aleksandra Patkowskiego!

Klasa 4B
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Dziennik
Kucharza

Składniki
Takie ciasteczka są bardzo popularne
w Stanach Zjednoczonych i bardzo
często piecze się je również na święta
Bożego Narodzenia.

֍
֍
֍
֍
֍
֍

230 g miękkiego masła
1 szklanka cukru pudru
1 jajko
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
3 szklanki mąki (ewentualnie trochę do dodania do konsystencji i do podsypywania)
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Masło zmiksuj z cukrem na puszystą masę.
Dodaj jajko i wanilię - zmiksuj.
Mąkę zmieszaj z proszkiem do pieczenia i dodaj porcjami do masy
maślanej.
Dokończ zagniatanie rękami - w razie potrzeby dodaj więcej mąki masa ma być miękka, ale nadająca się do wałkowania.
Wałkuj ciasto po kawałkach, wycinaj ciasteczka w świątecznych
kształtach i układaj je na papierze do pieczenia.
Piecz w 180 stopniach przez około 8-9 minut (do lekkiego zrumienienia krawędzi).
Zaraz po upieczeniu ciastka są jeszcze miękkie, więc nie ściągaj ich od razu z blachy.

Po wystygnięciu możesz ciastka udekorować.
Szef kuchni
Aleksandra Cegieła
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Drodzy przyjaciele!
Mamy nadzieję że czekacie na nasze
numery z niecierpliwością. Chcemy wam
powiedzieć, że nowy numer „Piątku”
wyjdzie tuż przed świętami!
Chcesz komuś złożyć życzenia? Napisz
nam! Twoje pozdrowienia będą w naszej
specjalnej rubryce.

Zapraszamy wszystkich do współpracy.
Zostań naszym reporterem! Napisz do
nas w Teams albo na
fridaynews47@gmail.com!
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