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Cześć!
Pytania do dorosłego?!
Warszawskie rzeźby.
Wrocław- Krasnale.
Dookoła świata z ptakami.
Cyber-życie – Robaki!
Mój pupil – Kot!
Zdrowo i Sportowo – Siatkówka.
Co przeczytać?
Jaki film obejrzeć?
Dziennik kucharza.

Zbliża się zima, a wraz z nią Święta. Każdy z nas ma świąteczny i wesoły nastrój.
Nasz magazyn podsumuje listopad i rozpocznie zimę.
W dzisiejszym artykule będziecie wraz z nami wypatrywać jemiołuszki.
Przygotujecie pyszny przepis z naszym Szefem kuchni. Przeczytacie aż dwie
ciekawe książki. Dowiecie się lepiej o magicznych mieszkańcach Wrocławia .
Spędzicie więcej czasu na świeżym powietrzu i zapoznacie się bliżej z ciekawymi
rzeźbami Warszawy. Opowiemy wam o kocim życiu. Pooglądacie śmieszne filmy i
dowiecie się jak grać w siatkówkę.
A specjalną gwiazdą tego numeru jest nasza nauczycielka Pani Katarzyna Fiutka,
która opowie nam o swoich latach szkolnych.

Przywitajcie zimę i podsumujcie jesień z „Piątkiem”!

-Kim pani chciała zostać kiedy była mała?
Kiedy byłam mała, miałam dwa marzenia - oczywiście chciałam zostać
nauczycielką, ale to dopiero później. Kiedy byłam zupełnie mała,
chciałam zostać...konduktorem. Pamiętam, że miałam nawet specjalny
zestaw, który dostałam w prezencie od rodziców. Nie mam pojęcia, w
jaki sposób go zdobyli, ale była w nim czapka konduktorska, biała torba
i specjalny dziurkacz do biletów. Potem cała rodzina zbierała dla mnie
bilety kolejowe (które wyglądały inaczej niż dzisiaj - to były takie małe,
sztywne kartoniki), a ja sadzałam swoje lalki i misie w rzędzie na równo
ustawionych krzesłach i... wyruszaliśmy w podróż. Zamiłowanie do
podróży zostało mi do dzisiaj, ale ostatecznie zwyciężyła miłość do
literatury i skończyłam filologię polską.

W dzisiejszym numerze zaprosiliśmy
Panią Katarzynę Fiutkę.
Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!

-Czy podoba się Pani zawód który wybrała i Dlaczego właśnie go
wybrała?
Bardzo lubię uczyć. Ten zawód daje mi wiele radości i satysfakcji. Każda
lekcja jest inna i na swój sposób nieprzewidywalna. A dlaczego
wybrałam ten zawód? W pewnym momencie po prostu wiedziałam, że
będę nauczycielką i już. Chyba nie bez znaczenia był też fakt, że miałam
świetne polonistki w szkole podstawowej i średniej. Pamiętam, że obie
bardzo mi imponowały.

- Jak się uczyła pani w szkole?

Przyznam, że w szkole podstawowej byłam kujonem. Miałam bardzo dobre oceny (choć już wtedy moją piętą achillesową była
fizyka, zmora moich lat szkolnych)., ale ja po prostu lubiłam się uczyć, to było ciekawe. W liceum bywało już różnie. Nadal
miałam dobre oceny z przedmiotów humanistycznych, ale z tych ścisłych... Ostatecznie jednak zmobilizowałam się w klasie
maturalnej i z dumą mogę pokazać swoje świadectwo.
- Jaki był pani ulubiony przedmiot w szkole?
Ulubionym przedmiotem był oczywiście język polski, ale bardzo lubiłam też historię. Ciekawiły mnie biologia i geografia. Nie
cierpiałam natomiast fizyki i chemii..., które w ogóle nie dawały pola do wyobraźni.

- Jaką książkę pani radzi przeczytać?
To pytanie akurat dla mnie Bardzo lubię czytać. Ostatnio przeczytałam książkę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie - to
,,Lekkie życie Barnaby'ego Brocketa" Johna Boyne'a. Opowiada o przygodach chłopca, którego życie wcale nie jest takie
lekkie... To książka, którą naprawdę warto przeczytać, ponieważ jest mądra i wzruszająca.
Pamiętam też, że z dużą przyjemnością czytałam wielotomowe przygody ,,Zwiadowców" Johna Flannagana. I na tym
poprzestanę wyliczanie książek, które, moim zdaniem, warto przeczytać, bo pewnie mogłabym wyliczać bez końca!
- Jakie jest pani ulubione danie?

Hm, ulubione danie... Trudno powiedzieć. Lubię kuchnię włoską i makarony we wszelkiej postaci, ale jednej potrawy nie
umiem wymienić.

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!

Jest jesień, nie każdy dzień jest dobry na spacer, ale my znalazłyśmy dzień bez deszczu i wybrałyśmy się w poszukiwaniu
interesujących rzeźb w Warszawie. Podczas spaceru nad jeziorem Balaton na Pradze zauważyłyśmy rzeźbę kota. I wtedy
przyszedł nam pomysł zrobić zdjęcia innych pomników zwierząt.

Zaczęłyśmy od Ursynowa i w parku przy Bażantarni znalazłyśmy gęś. Później pojechałyśmy na Wolę do Parku rzeźb.
Znalazłyśmy tam nowoczesną rzeźbę żyrafy, która stała się symbolem tej dzielnicy. Jej mniejsza siostra jest w parku przy
Zoo, ale było zimno i tam nie pojechałyśmy. W parku rzeźb na Woli widziałyśmy jeszcze parę innych interesujących
nowoczesnych rzeźb takich jak ufoludki, coś przypominającego sowę, pingwina i muzycznego śpiącego żubra.
Później pojechałyśmy na ul. Grójecką do rzeźby lecących ptaków. Podobno są to żurawie ale sami zobaczcie na zdjęciu.
Na Polach Mokotowskich znalazłyśmy pomnik „Szczęśliwego psa”. Przy siedzibie Banku Pekao SA stoi metalowy Żubr – znak
tego Banku. U zbiegu ulic Rakowieckiej i Puławskiej znalazłyśmy 2 lwy. Kiedyś w tym miejscu stało Kino Moskwa przed
którym stały podobne lwy. Wracając do domu natknęłyśmy się na figurę dinozaura przy ul. Banacha oraz na rzeźbę orła przy
apartamentowcu „Pod Orłem” niedaleko metra „Wilanowska”.
Jak wiecie o innych rzeźbach zwierząt w naszym mieście prześlijcie ich zdjęcia do nas, a my je umieścimy w którymś z
kolejnych numerów naszej gazetki. Był to nasz pierwszy taki spacer w poszukiwaniu rzeźb zwierzaków ale obiecujemy, ze
nie ostatni. Może kiedyś wyjedziemy do innego miasta to tez postaramy się zrobić foto relacje.
Reporterzy
Julia Groszyk i
Marysia Tryputen

Jeśli już rozpoczęliśmy mówić o sztuce publicznej i rzeźbach to obowiązkowo trzeba porozmawiać o mieście w
którym jest bardzo dużo ciekawych dla nas rzeźb. Parę lat temu mieszkałam we Wrocławiu i chodziłam tam do szkoły.
Jedną z najbardziej ulubionych rozrywek dzieci i młodzieży są, oczywiście, wrocławskie krasnale.
Skąd się one wzięły? Pierwsze dwa krasnale nie były rzeźbami, były to graffiti namalowane na transformatorze i na
bloku. W którym roku był zrobiony pierwszy krasnal? Pierwsze dwa krasnale były wykonane w 1982 roku.
Jak się krasnale pojawiły? Krasnale pojawiły się dzięki działaczom antykomunistycznym którzy rysowali krasnale
na blokach i murach.
Ile krasnali jest we Wrocławiu? W 2020 roku we Wrocławiu było około 360 figurek krasnali.
Teraz to jest bardzo popularna rozrywka dla mieszkańców Wrocławia i turystów. Możecie zajrzeć na oficjalną stronę krasnali na
której jest napisane gdzie się znajdują, a także ciekawostki o nich strona https://visitwroclaw.eu/krasnalowe-ciekawostki. Także
we Wrocławiu co roku odbywa się festiwal krasnali i różne inne wydarzenia, związane z nimi. W jednym z nich ja brałam udział.
.
Ubrane jak krasnale chodziliśmy z klasą do szkół i rozdawaliśmy cukierki dzieciom, żeby się zaprzyjaźnić.
Jeżeli zdecydowałeś już szukać krasnali, musisz obowiązkowo kupić mapę krasnali lub znaleźć ją w wersji online. Czym jeszcze
się zająć na świeżym powietrzu, jak nie poszukiwaniem nowych krasnali, które zjawiają się tam co roku? Wrocławskie krasnale
tańczą, śpiewają, wspinają się na szczyty, pobierają się, jedzą, grają na różnych instrumentach, oglądają telewizję itd. Teraz chcę
was zaprzyjaźnić z moimi ulubionymi krasnalami.

Wrocław. Część pierwsza. Krasnale
Grajek i Meloman
To dwójka przyjaciół którzy
uwielbiali muzykę. Lecz szybko się
okazało że nie mają słuchu. Krasnal
Beth Hoven próbował ich nauczyć,
lecz w ich sytuacji to marne szanse.

Giermek Grun-Waldek
musi opiekować się
swoim rycerzem.

Nikt tak naprawdę nie wie, jak mają na imię – pytane o to
wielokrotnie, nigdy nie udzieliły odpowiedzi, zbyt zajęte swoimi
obowiązkami. Ludzie nazywają je więc po prostu Syzyfkami.
Pracowite krasnale, odczuwając przemożną potrzebę pomagania
ludziom, teraz postanowiły pomóc w miejskich remontach.
Wroclovek
jest
niepoprawnym
romantykiem. Już od kilku lat stara się
o względy Małgosi, pod nieuwagę Jasia.
Ta jednak pozostaje niewzruszona,
podobnie jak jej narzeczony.

Wrocław. Część pierwsza. Krasnale

Motocyklista, pierwszy
zmotoryzowany krasnal.
Korpoludek zawsze
z notebookiem i
kawą.

Jeżeli chcecie poznać historię tych i innych krasnali
zajrzyjcie na strona:
https://visitwroclaw.eu/krasnalowe-ciekawostki

Pożarki czuwają w okolicy
Kościoła Garnizonowego.

Jeden z krasnali uwielbia podróżować i tym
razem przyjechał do Warszawy. Kto znajdzie tego
krasnala i zrobi z nim zdjęcie?

Reporter
Marysia Tryputen

Dookoła świata
z ptakami

Zwykle stada jemiołuszek składają się tylko z kilkudziesięciu osobników.
Czasem przylatują do nas w gigantycznych stadach, liczących nawet do 1000
osobników. Przybiera to formę nalotów inwazyjnych. Jedna jemiołuszka,
która została zaobrączkowana w Polsce, przeleciała ok. 5500 km z zimowisk
na lęgowiska położone we wschodniej Syberii!
Skąd biorą się inwazje? Jesienią i zimą jemiołuszki poszukują owoców
bogatych w cukry, np. głogu, wiciokrzewu czy jemioły. Ich przysmakiem jest
też jarzębina, chętnie zjadają owoce róży i rokitnika.

Jemiołuszki bardzo często gniazdują w starych, odludnych lasach i borach
bardzo bogatych w porosty, na torfowym, podmokłym terenie. Przylatują do
Polski tylko w zimie.
Jesienią jemiołuszki gromadzą duże rezerwy tłuszczu, który może stanowić
nieco tylko mniej niż połowę masy ich ciała. Zimą niezwykle rozrasta się im
również wątroba. Narząd ten musi być wysoce sprawny, ponieważ dzięki
niemu jemiołuszki wyjątkowo skutecznie trawią częściowo sfermentowane
owoce omijane przez inne ptaki. Wyjątkowo przemarzły i mocno
sfermentowany pokarm może nawet podtruwać jemiołuszki, czyniąc je
okresowo niezdolnymi do lotu!
Reporter
Paweł Urzędowski

Cyber-życie

Robaki komputerowe to rodzaj złośliwego oprogramowania, które może
samoczynnie się replikować (rozmnażać się) i znacznie spowalniać działanie
urządzenia.
Obecność robaków można rozpoznać poprzez nietypowe zachowanie urządzenia.
Na przykład, komputer przestaje reagować na polecenia, ma przepełnioną pamięć,
nagle uruchamia lub zamyka programy, bez zapowiedzi wyświetla zapisane na dysku
pliki dźwiękowe, zaczyna wysyłać emaile do osób, których adresy mamy zapisane w
liście kontaktów. Robaki również mogą tworzyć backdoory, co pozwala cyber-oszuście
kontrolować w zdalny sposób komputer.

Zwykle robaki wysyłane jako plik w załączniku do wiadomości e-mail albo link do strony
internetowej, w postaci linka przesyłanego w komunikatorze. Robaka można dostać z
zainfekowanego pliku, pobranego ze strony internetowej.
Przez Internet robaki często szybko rozprzestrzeniają się na całym świecie w ciągu kilku
godzin, a nawet minut po pojawieniu się. Właśnie ta umiejętność czyni je bardziej
niebezpiecznymi niż inne rodzaje cyber-zagrożeń.
Aby usunąć robaka, przeskanuj system za pomocą nowoczesnego rozwiązania
antywirusowego!
Reporter
Marysia Tryputen

Zuzanna Mielcarek
dziś jest naszym
specjalnym reporterem

Kot jest zwierzęciem dzikim, ale, również,
domowym. Koty w swoim zachowaniu oraz
charakterze są wybitnymi indywidualistami. Są to
jedne z najpopularniejszych zwierząt na świecie.
Lubią spędzać czas z ludźmi, ale często podejmują
własne decyzje.
Koty żywią się surowym mięsem oraz kocią karmą.
Jeśli chodzi o picie, to nie wolno podawać im
mleka, mogą pić zwykłą wodę z kranu. Koty
uwielbiają się bawić. Zwykły kawałek sznurka to
dla nich idealna zabawka. Kot żyje mniej więcej do
16 lat.

Cześć! Nazywam się
Słodziak,
jestem
dachowcem. Mam 3
lata. Uwielbiam mięso i
spać w krześle ☺

▪ My, koty, śpimy średnio od 13 do 14 godzin
dziennie.
▪ Koty mają po pięć palców na każdej
przedniej łapie, ale tylko cztery palce na
każdej łapie tylnej.
▪ Najcięższy kot domowy w historii ważył 21
kilogramów.
▪ Kot Stubbs był burmistrzem Talkeetna przez
20 lat, małego miasteczka na Alasce. Choć
nie posiadał żadnej władzy ustawodawczej,
był kochany zarówno przez miejscowych,
jak i turystów.

zdrowo i
sportowo

Siatkówka – sport drużynowy, w którym biorą udział dwa zespoły po 6
zawodników.
Siatkówka polega na odbijaniu piłki rękoma tak, aby przeleciała ona nad
siatką. Drużyna zdobywa punkt kiedy dotyka połowy boiska należącej do
przeciwnika. Każdy zespół może wykonać trzy odbicia – odbiór, wystawa i
atak - każde następne bez przebicia piłki przez siatkę jest błędem. Piłkę
można odbijać, nie może być złapana lub rzucana.
Zawodnik zagrywający musi się trzymać poniższych reguł:
Piłka musi być uderzona dłonią lub dowolną częścią ręki po podrzuceniu
jej w górę lub opuszczeniu w dół z dłoni.
Dozwolone jest tylko jedno podrzucenie lub opuszczenie piłki. Dozwolone
jest także kozłowanie piłki oraz jej przekładanie z ręki do ręki.
W momencie wykonywania zagrywki czy też w chwili odbicia przy zagrywce
z wyskoku, zawodnik nie może dotknąć boiska (ani linii końcowej) oraz
podłoża na zewnątrz pola zagrywki. Po uderzeniu piłki zawodnik może opaść
poza pole zagrywki lub na boisko.
Zawodnik musi wykonać zagrywkę w ciągu 8 sekund od gwizdka sędziego.
Zagrywka wykonana przed gwizdkiem sędziego pierwszego jest
unieważniona i musi być powtórzona.
Reporter
Julia Groszyk

Baśniobór,

Percy Jackson,

Brandon Mull

Rick Riordan

„Baśniobór” to 5-tomowa seria książek autorstwa
Brandona Mulla. Opowiada o dwójce dzieci, które nie
mogą dopuścić do otwarcia się koszmarnego więzienia
pełnego strasznych demonów, na których czele stoi król
demonów. Będą musieli walczyć również ze zdrajcami,
plagami i... smokami! Jest to bardzo ekscytująca,
wciągająca i ciekawa książka! Nie będziecie mogli się od
niej oderwać!

Książka „Percy Jackson” opowiada o przygodach chłopca
Percy’ego Jacksona. Jest to 5-tomowa seria książek
autorstwa Ricka Riordana. Przygody chłopca toczą się w
mitycznym świecie. A wszystko zaczęło się gdy Percy
został zaatakowany we własnej szkole przez srogą
nauczycielkę, która nagle przemienia się w człowiekanietoperza!
Recenzja
Pawła Urzędowskiego

Film opowiada o króliku, który marzy zostać policjantem. Po jakimś czasie udało mu się dostać wymarzony zawód,
ale inne zwierzęta się z niego śmiały. W końcu zajął się swoją sprawą. Poznał tam pewnego sprytnego lisa. Razem
spotykają ich wspaniałe przygody, a i zarazem straszne. Zakończenia i szczegółów wam nie zdradzę.
Recenzja
A. Cegieła i M.Tryputen

Mary Poppins (1964)

’Mary Poppins’ to film, który opowiada o Brytyjskiej rodzinie, która potrzebuje nowej opiekunki dla dzieciaków.
Dzieci próbują pomoc rodzicom i piszą ogłoszenie. Lecz ich tata niszczy je i przerabia. Zjawia się wiele chętnych
opiekunek, ale przez czary wszystkie odfrunęły, przybyła tylko jedna. Ale ona nie jest zwykłą opiekunką...
Recenzja
Aleksandra Cegieła

Mary Poppins powraca (2018)
To, co wydaje się niemożliwe, jest możliwe, bo magia i czarodziejstwo są wokół nas...

Michael Banks już jest dorosły i mieszka ze swoimi dziećmi w wielkim domu. Mama dzieci rok temu zmarła i Michaelowi
bardzo ciężko jest się nimi opiekować. Dodatkowo w pracy ma duże kłopoty… Ale wszystko się zmienia, kiedy pojawia się
jego niania sprzed lat - Mary Poppins, która wygląda jak dawniej. Ale dlaczego Mary nie jest stara, jeżeli on już jest dorosły?
Czy znowu magia jest wokół nas?...
Recenzja
Marysi Tryputen

Dziennik
Kucharza

KROK 1: OCZYSZCZAMY OWOCE
OWOCE
✓ jabłka – 200 g
✓ masło – 30 g
✓ cukier – 1 łyżka
✓ cynamon – 2
szczypty

KRUSZONKA
✓ mąka pszenna – 100 g
✓ masło – 100 g
✓ cukier – 75 g
✓ śliwki – 400 g
✓ płatki jaglane – 25 g
✓ płatki owsiane – 25 g
✓ cynamon – 2 szczypty
✓ laska wanilii – 1 szt.
✓ masło do wysmarowania formy

Myjemy owoce. Śliwki przekrawamy na pół, usuwamy pestki,
kroimy w cząstki. Jabłka pozbawiamy gniazd nasiennych i
również kroimy w cząstki. Na patelni roztapiamy masło z
cukrem. Wsypujemy owoce i prażymy przez 2-3 minuty
(owoce nie mogą puścić soku!). Uprażone owoce możemy
posypać cynamonem

KROK 2: ZAGNIATAMY KRUSZONKĘ

Do miski przekładamy mąkę, zimne masło pokrojone w kostkę,
cukier, płatki jaglane i owsiane. Laskę wanilii przekrawamy
wzdłuż na pół i tępą stroną noża wyciągamy nasionka, które
dodajemy do pozostałych składników. Całość zagniatamy do
momentu uzyskania konsystencji kruszonki.

KROK 3: PIECZEMY OWOCE
Naczynie żaroodporne smarujemy masłem, przekładamy owoce i
posypujemy równomiernie kruszonką. Wstawiamy do piekarnika
rozgrzanego do temperatury 180°C. Pieczemy 20-25 minut.
Owoce pod kruszonką podajemy na ciepło z lodami.
Szef kuchni
Aleksandra Cegieła

Drodzy przyjaciele!
Zapraszamy wszystkich do współpracy. Zostań naszym
reporterem!
Przypominamy o konkursie o czym marzy Santa Claus?
Napisz od imienia Santa Clausa list. Co by on poprosił?
Do kogo pisał? Jakie jest jego marzenie? Na prace
czekamy do 9 grudnia.
Napiszcie list i wyślijcie na fridaynews47@gmail.com!

Jeżeli chcecie żebyśmy o czymś napisały, napiszcie do
nas!
Czekamy na wasze maile!

