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♥Cześć!

♥WOŚP

♥Znani i Lubiani – wywiad z gwiazdą!

♥Pytania do dorosłego?! Wywiad z gwiazdą!

♥Spacer z sercem po Warszawie

♥Walentynki w różnych krajach świata

♥Nasze serce

♥Dookoła świata z ptakami

♥Zdrowo i Sportowo

♥Nasza cudowna planeta Primus

♥Jaki film obejrzeć?

♥Międzynarodowy Dzień Pizzy

♥Co przeczytać?

♥Cyber-życie 

♥Gry planszowe 

♥Tłusty czwartek!

♥Prawdziwa miłość to..

♥Dziennik kucharza

♥Piątkowy kalendarz
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Czy wiecie że nazwa miesiąca Luty pochodzi od określenia srogich mrozów? Używano również takie określenia, jak 

sieczeń lub strąpacz. Ale chyba Luty jest srogi i nieprzyjemny? Już niedługo są Walentynki, święto miłości i przyjaźni! 

Czasem ludzi nie obchodzą tego święta, ale my nie możemy go ominąć! Zamieńmy razem luty w ciepły i przyjemny 

miesiąc!

Jak można wyrazić miłość? Łatwo! Zbierzmy jak najwięcej pieniędzy dla WOŚP.

W oczekiwaniu Walentynek nasze redaktorki wyruszyły na poszukiwanie symboli miłości w Warszawie ♥. Wyniki naszej 

wyprawy znajdziecie w tym numerze.

Dziś naszym specjalnym gościem została Margaret, prawdziwa Gwiazda muzyki! 

Kolejna Gwiazda w numerze! Pan Rafał Filipski opowie nam o swoich zainteresowaniach i co rozgrzewa nawet w 

chłodne dni.

Czy wiecie jak się obchodzi Walentynki w różnych krajach? Jeżeli nie, to opowiemy wam o najbardziej fascynujących 

świętach miłości! Również opowiemy wam dzisiaj jak dbać o nasze serce!

Przedstawiamy wam nową rubrykę “Nasza cudowna planeta Primus”’!

Jakie jest najpyszniejsze danie? Oczywiście, że pizza i pączki! Opowiemy wam o dniu pizzy i tłustym czwartku i 

SMACZNEGO!!!

Czy wiecie jak wygląda prawdziwa miłość? Powiemy wam o to dziś 😊

I jak zawsze czytamy, gramy, oglądamy filmy i jemy pączki !😊

Wasze redaktorzy



29 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Za nami kolejny, już 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny
finał pokazał że pomimo epidemii koronawirusa Polacy z wielkim zaangażowaniem
wspierają największą akcję charytatywną w naszym kraju. Tym razem WOŚP
zbierała pieniądze pod hasłem „Gramy z głową", a uzyskane środki zostaną
przekazane na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki głowy. Zebrano rekordową kwotę 127 495 626 zł.

Pieniądze zbierało 120 tys. wolontariuszy zarejestrowanych w sztabach w Polsce i
na całym świecie. Środki na Orkiestrę zbierane były także za pośrednictwem
internetowych aukcji. W tym roku wyjątkowo wielkim powodzeniem cieszyły się
eSkarbonki.

Jak co roku w finale WOŚP uczestniczyła Nasza szkoła. Dzięki fantastycznym
wolontariuszom (93 uczniów naszej szkoły) zebrano 205.749,79 zł (129.356.79 zł z
puszek i 76.393 zł z eSkarbonek). Rekordzistą okazał się Julek – uczeń klasy szóstej,
który zebrał ok. 11.000 zł z puszki i ok. 4.000 z eSkarbonki. Rekordzistą eSkarbonki
jest Kuba z klasy 8B, który zebrał 16.701 zł.

W tym roku wolontariuszką była nasza koleżanka z klasy Ola Cegieła. Przy zbiórce
pieniędzy pomagały jej koleżanki z klasy - Malwina i Zuzia a także ja z bratem.
Było super. Spotkaliśmy się z dużą życzliwością i hojnością spotkanych ludzi. Dzięki
temu Ola zebrała do swojej puszki kwotę 2.653,56 zł zaś do eSkarbonki 2.145,- zł

GRATULACJE dla Oli, Pana Rafała i całego sztabu Primusa!

Reporter Julia Groszyk



− Jak się uczyła Pani w szkole?

Różnie. Jestem raczej umysłem humanistycznym, więc przedmioty tzw

ścisłe jak matematyka czy fizyka zawsze szły mi gorzej, ale zawsze 

starałam się ogarniać choć same podstawy.

− Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

Lubiłam język polski i historie, nie miałam niestety w szkole zajęć 

muzycznych - pewnie lubiłabym je najbardziej. W szkole licealnej bardzo 

też polubiłam uczenie się języków obcych co zostało mi do dziś.

− Kim Pani chciała zostać kiedy była mała?

Chciałam zostać tym kim jestem- czyli bycie artystką. W sumie, nigdy też 

nie marzyłam o tym, a miałam jakąś wrodzoną pewność że tak się właśnie 

wydarzy .

zdjęcia z Instagram 
@margaret_official 5



− Dlaczego Pani wybrała właśnie zawód piosenkarki?

Szczerze mówiąc, nie potrafię robić nic innego oprócz kreowania. Użyłam specjalnie szerszego słowa niż 

śpiewanie, bo jestem duszą artystyczną i lubię też zajęcia tzw manualne - związane z kreowaniem 

rzeczywistości. Gdybym nie śpiewała, mogłabym robić ceramikę np.

− Kto był Pani ulubionym piosenkarzem w dzieciństwie?

Michael Jackson.

− Jaką radę dałaby sobie Pani w wieku dziesięciu lat?

Od małego byłam bardzo przewrotna i robiłam zawsze na opak, więc nic bym sobie nie powiedziała- bo 

znając siebie, wiem że i tak bym nie posłuchała.

− Jak się Pani inspiruje? Co Pani motywuje?

Wszystko mnie inspiruje, od relacji miedzy ludzkich po krótki spacer po lesie.

− Jaką książkę Pani radzi nam przeczytać ?

Jest ich tak wiele, ale na razie radziłabym Wam przeczytać to na co macie ochotę i co Wam sprawia 

przyjemność, to najlepszy sposób na polubienie czytania - a później już będziecie wiedzieli najlepiej co Was 

interesuje i po jaka książkę sięgnąć.

− Czy ma Pani jakieś hobby?

Tak, ostatnio robię ceramikę, bardzo mnie to wycisza. Oprócz tego chodzę na zajęcia tańca.

− Jakie jest Pani ulubione danie?

Ostatnio bardzo lubię kuchnie meksykańską - np gucamole
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− Kim Pan chciał zostać, kiedy był mały?

Jak byłem małym chłopcem nie wiedziałem do końca, jaki zawód chciałbym wykonywać. W szkole
podstawowej już byłem przekonany, że będzie to praca, w której będzie dużo ludzi wokół. Z innymi
dziećmi bawiłem się w szkołę, teatrzyk i chyba już wtedy wszystkim mówiłem, że będę nauczycielem
albo aktorem, także nie pomyliłem się.☺

− Jak się uczył Pan w szkole?
W szkole zawsze byłem wzorowym uczniem. Musiałem być zawsze przygotowany na lekcje, a prace
domowe odrabiałem z wyprzedzeniem. W każdej klasie na koniec roku miałem świadectwo z biało-
czerownym paskiem, ale to nie było najważniejsze. Taka systematyczność i sumienność dały same
pozytywne rezultaty w późniejszym życiu. Starałem się jak najwięcej zapamiętać z lekcji, bo do domu
wracałem bardzo późno, gdyż dojeżdżałem do szkoły 30 km.

− Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole?
Oczywiście ulubionym przedmiotem był język polski. Uwielbiałem też matematykę. Wiem, że to trochę
sprzeczność, ale do dziś pomagam dzieciom znajomych nie tylko z językiem polskim, ale też z
matematyką.☺

− Dlaczego Pan wybrał właśnie zawód nauczyciela?
Tak jak mówiłem, od dziecka zawsze marzyłem o tym, aby być nauczycielem, ale nie wiedziałem, czego
chcę uczyć. W szkole podstawowej pomagałem innym w nauce. Lubiłem stać po tej drugiej stronie. W
liceum stało się to już jasne. Mój nauczyciel od języka polskiego sprawił, że wybór był jednoznaczny. To
był człowiek i profesor na medal!

− Jaką radę dałby sobie Pan w wieku dziesięciu lat?
Abym korzystał z dzieciństwa i cieszył się beztroskim życiem. ☺

Gościem dzisiejszego numeru jest 

Pan Rafał Filipski, nauczyciel języka polskiego.



− Co Pana inspiruje i motywuje, a szczególnie teraz, podczas tak długiej kwarantanny?

Motywują mnie przyjaciele, członkowie rodziny i moi uczniowie. Dają mi oni niesamowitą
dawkę pozytywnej energii. Uwielbiam długie spacery – to one pozwoliły mi przetrwać ten
trudny czas. Na szczęście otworzyli już teatry, a obecność w nich wyzwala we mnie same
pozytywne emocje. ☺

− Jaką książkę Pan radzi przeczytać?

Polecam wszystkim uczniom przeczytać książkę pt. „Young power! 30 historii o tym, jak młodzi
zmieniają świat”. Jest ona inspiracją dla Was – ludzi młodych. W tej publikacji młodzi, odważni,
zaangażowani, wytrwali udowadniają, że nie trzeba czekać, żeby zmienić świat. ☺
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Nasz gość - Pan Rafał Filipski

− Czy ma Pan jakieś hobby?

Mam trzy pasje, które trwają już wiele, wiele lat. Pierwszą z nich jest teatr. Już
od dzieciństwa występowałem we wszystkich przedstawieniach szkolnych oraz
w czasie trwania studiów należałem do teatru amatorskiego. Dziś ze względu
na dużą liczbę obowiązków brakuje mi czasu na wcielanie się w role aktorskie.
Jednak nadrabiam tym, że kilka razy w miesiącu uczęszczam na różnorakie
spektakle teatralne. I to jest coś wspaniałego! Kocham teatr za to, że w żaden
sposób nie ogranicza on nikogo. Oglądając przedstawienia zawsze przenoszę
się do innego świata i zapominam o problemach dnia codziennego.

Drugą pasją jest las. Latem i jesienią ruszam na podbój lasów, aby uzbierać pełne kosze i wiadra leśnych skarbów - jagód i grzybów.
Uwielbiam jajecznicę z kurkami i pierogi z jagodami. Popularne są grzybowe przetwory: grzyby suszone, marynowane czy zamrożone.
W moim rodzinnym domu nigdy ich nie zabraknie. I pamiętajcie, najlepsze grzyby są w syberyjskich lasach!
Trzecią pasją są ubrania, uwielbiam ciuchy vintage i kombinowanie z modą. Mam nadzieję, że to widać.☺

− Jakie jest Pana ulubione danie?
Nie mam ulubionego dania. Wychowywałem się na wsi i lubię wszystko!!! Najbardziej uwielbiam swojską kaszankę i gołąbki. ☺

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!
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Wybrałyśmy się na spacer po Warszawie w poszukiwaniu serc. Przed spacerem próbowałyśmy znaleźć miejsca z sercem w Internecie i 
okazało się, że niewiele ich jest. Nie zraziła nas ta informacja.

Jest pandemia i na ulicach nie spotkałyśmy zbyt dużo osób, ale
wszyscy których mijałyśmy uśmiechali się do nas.
Pierwsze miejsce, które odwiedziłyśmy to Warszawska Praga. Tam
znalazłyśmy 2 (dwa) duże piękne murale z sercami.
Pierwszy z nich (Serce z imieniem Ania) został namalowany w 2016
jako tło do reklamy McDonald. Znajduje się on na ul. Stalowej 50.
Drugi z dzieckiem trzymającym balonik w kształcie serca
znalazłyśmy na ul. Grochowskiej. Podobno namalowany został
przez Francuskiego artystę, który namalował kilka murali na
warszawskiej Pradze.

Później pojechałyśmy na Stare Miasto, gdzie w kościele św. Krzyża na ul. Krakowskie Przedmieście
odnalazłyśmy serce Fryderyka Chopina, znanego polskiego kompozytora. Umarł on w Paryżu, ale jego siostra
przywiozła jego serce zamoczone w spirytusie w słoiku nielegalnie w 1850r. Tak chciał podobno sam Fryderyk
Chopin. Początkowo w kościele św. Krzyża nie chcieli go jednak widzieć księża i przez kolejne trzy dekady (30
lat) spoczywało w katakumbach kościelnych. W obecne miejsce zostało przeniesione w 1880 r. W czasie II
wojny światowej urnę z sercem ewakuowano do podwarszawskiego Milanówka. Do kościoła Św. Krzyża urna
z sercem wróciła po wojnie, 17 października 1945 r., w 96. rocznicę śmierci Chopina. Wówczas odbyło się
ponowne, uroczyste wmurowanie jej w filar kościoła, gdzie pozostaje do dziś.

Mural z reklamy McDonald

Reporterzy Marysia Tryputen i Julia Groszyk
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Na naszym Ursynowie też
znalazłyśmy serce. Było to serce
pełne nakrętek. Zbierane one są
m. in. przy domu Kultury na ul.
Kajakowej. My też w młodszych
klasach zbieraliśmy nakrętki w
szkole… Pamiętacie?

Na placu Europejskim,
pomimo remontu na nim,
znalazłyśmy fantastyczny
napis z sercem „Kocham
Warszawę”.
Napis świeci się
wieczorem i w nocy.

Na zakończenie naszego (2dniowego
spaceru) postanowiłyśmy pokazać nasze
serca i dlatego powiesiłyśmy coś do
jedzenia dla ptaków.
Pamiętajcie teraz kiedy spadł śnieg ptaki
nie mogą tak łatwo znaleźć pożywienia i
dlatego należy im pomagać.
Jesteśmy przekonane, że czytelnicy
Piątku mają wielkie serca.

Spacer z sercem po Warszawie
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Włochy

Ach… Włochy…To chyba najbardziej romantyczny kraj, ponieważ znajduję się tam grób samego św. Walentego (dobrze o

tym wiem ponieważ uczymy się tego na historii😉)! 14 lutego wszystko tam jest czerwone! Nawet prezenty, które dają

sobie Włosi, są koloru czerwonego (ciekawe, czy pluszowe misie i inne maskotki też?). Wierzą również, że pierwszego

mężczyznę, którego spotka kobieta w Walentynki, zostanie jej mężem!!!

Chyba wszyscy już wiedzą, że już niedługo Walentynki♥. W ten dzień dajemy sobie kartki z życieniami, czekoladki (najlepiej w kształcie serca)

i spędzamy czas z bliskimi i kochanymi, rodziną i przyjaciółmi. Chyba nie każdy wie, że w innych krajach walentynki wyglądają ZUPEŁNIE

inaczej!

Malezja

Czy wiecie, gdzie się znajduje Malezja? Leży na drugim końcu Ziemi! Zwyczaje są tam też niezwykłe!

Zakochaną parę skuwa się kajdankami na cały jeden tydzień (wiecie nawet ja bym po prostu w kajdankach

tak długo nie wytrzymała sama, a co mówić z drugim człowiekiem?)! Grają oni o nagrodę pieniężną, oraz

żeby udowodnić swoją miłość!

Dania

Kiedyś w Danii wysyłano do siebie przezroczyste bibułki, kiedy podnoszono je do światła, można było zobaczyć imię

albo twarz ukochanego (nie wiedziałam, że takie coś w ogóle istnieje! Obowiązkowo muszę to wypróbować!). Ale teraz

Panowie piszą do Pań dowcipne listy, najczęściej rymowane. Jeżeli Pani odgadnie imię autora wierszyku, ona dostanie

dodatkowe słodycze na Wielkanoc!

Reporter Marysia Tryputen
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Czechy

W Czechach święto miłości jest aż dwa razy! 14 lutego - zwyczajne walentynki i 1 maja - święto zakochanych

(“Svátek zamilovaných”)! W te dni tłumy przychodzą na most Karola w Pradze 😉. Wierzy się, że jeżeli się potrze

jedną z zawieszonych kłódek, to czeka na ciebie wieczna miłość. Jeszcze jedną tradycją jest spotykanie się na

wzgórzu Petřín żeby pójść pod pomnik czeskiego poety Karla Hynka Máchy. Bowiem napisał on wiersz „Máj” o

tragicznej historii miłości. Wierzy się że całowanie przed pod tym pomnikiem sprawia, że miłość będzie taka silna jak

posąg. Powszechnym obyczajem jest również całowanie się zakochanych pod kwitnącym drzewem jabłoni lub

czereśni.

Stany Zjednoczone

Walentynki w tym kraju obchodzi się bardzo hucznie! Ludzie dają sobie kartki, darują różne małe podarunki, jedzą

przepyszne posiłki… Ale na tym to się nie kończy! W szkołach organizowane są lekcje, związane z walentynkami,

domy są cudownie udekorowane w serduszka i aniołki, dzieci grają w tematyczne zabawy jak walentynkowa

zgadywanka itp. Ludzie nie żałują pieniędzy na upominki! W jednym roku wydają na nie około 18 miliardów dolarów

(wiecie jak to dużo? Można za te pieniądze kupić setki domów i szczeniaczków!).

Brazylia

Brazylijskie Walentynki obchodzone są 12 czerwca i są nazywane Dia dos Namorados. Dla czego w Czerwcu? Bo 13

czerwca jest dniem świętego Antoniego, patrona wesel. Ludzie zwracają się do niego z prośbą o pomoc w znalezieniu

drugiej połówki. Przed walentynkami w miastach rozkwitają białe, różowe i czerwone kwiaty. Dziewczyny wróżą, żeby

znaleźć prawdziwą miłość, oraz ukrywają walentynkę dla chłopaka w garnku z bazylią.



13

Pasterz Niu Lang zakochał się w tkaczce Zhi Niu, córce Bogini

Niebios. Zakochani potajemnie wzięli ślub. Jednakże, ich miłość

została zniszczona przez bogów, którzy nie godzili się na małżeństwo

bogini ze zwykłym śmiertelnikiem i nakazali Zhi Niu powrócić do

nieba. Pasterz wyruszył do nieba, aby móc odszukać ukochaną, ale

Bogini Niebios utworzyła między nimi Drogę Mleczną, aby na zawsze

ich rozdzielić. Zhi Niu została po jednej stronie, a Niu Lang i ich dzieci

po drugiej. Zhi Niu zamieniła się w gwiazdę Wegą – najjaśniejszą

gwiazda w gwiazdozbiorze Lutni, a Niu Lang stał się Altairą -

najjaśniejszą gwiazda w gwiazdozbiorze Orła.

Chociaż bogowie byli wściekli, miłość pary wywołała ich

współczucie i pozwolili im spotykać się nad Silver River raz w roku.

Siódmego dnia siódmego miesiąca księżycowego stado srok tworzy

most, aby kochankowie mogli się ponownie połączyć.

Chiny mają swój odpowiednik walentynek. Święto Qixi zawsze przypada siódmego dnia siódmego miesiąca kalendarza

księżycowego. Święto to obchodzą głównie dziewczęta, dlatego też nazywane bywa również Świętem Dziewcząt, Świętem

Córek lub Świętem Siedmiu Umiejętności (albo Dniem Podwójnej Siódemki).
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Tego dnia Chińczycy spoglądają w niebo, szukając Wegi i

Altaira świecących na Drodze Mlecznej, podczas gdy trzecia

gwiazda tworzy symboliczny pomost między dwiema gwiazdami.

Opierając się na legendzie o stadzie srok, tworzących pomost,

aby zjednoczyć parę, para srok jest symbolem szczęścia

małżeńskiego i wierności.

Jest wiele tradycyjnych potraw serwowanych z okazji Święta

Qixi, ale najsłynniejsze jest ciasteczko zwane „qiaoguo” z oleju,

mąki, cukru i miodu. Z okazji Qixi jada się również różnego

rodzaju owoce i arbuzy pocięte w różne kształty.

Tradycyjnie jest to dzień, w którym kobiety przebierają się w

Hanfu - tradycyjną chińską odzież, która ma długą, zwiewną

szatę z luźnymi rękawami i paskiem w talii - i spędzają dzień

przygotowując dania z herbaty, wina, kwiatów i różnych owoców.

Modlą się do Zhinu o mądrość i spełnienie ich życzeń. Dzisiaj

wiele par świętuje Qixi podobnie do walentynek, wręczając sobie

prezenty i kwiaty oraz chodząc na randki.
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Serce jest jednym z najważniejszych narządów wewnętrznych człowieka. Dzięki swej niezwykłej budowie

skurcza się i rozkurcza działając jak pompa. Otoczone jest siateczką naczyń krwionośnych (żył i tętnic), które

możemy porównać do rur w naszym domu. Żyłami i tętnicami serce przepompowuje krew do każdego zakątka

ciała. Wraz z krwią cały organizm otrzymuje tlen i niezbędne składniki potrzebne do życia. Jest to centralny

punkt układu krwionośnego. Serce składa się z dwóch przedsionków oraz dwóch komór, oddzielonych od siebie

szczelnymi przegrodami.

Nie wiem czy wiecie, że:

- W ciągu dnia serce kurczy się (bije) ponad 100 tysięcy razy, w ciągu całego życia liczba skurczów przekracza 2,5

miliarda razy (w ciągu 1 minuty ok 70 razy);

- Serce noworodka bije dużo szybciej niż u dorosłego człowieka – ok 120 razy w ciągu minuty;

- Serce odpoczywa jedynie w ułamku sekundy w czasie rozkurczu;

- W ciągu 1 godziny serce przepompowuje ponad 300 litrów krwi, ale w sytuacjach stresowych i podczas wysiłku

fizycznego jego wydajność może się zwiększyć czterokrotnie;

- Serce jest tak mocne, że mogłoby wypompować krew na wysokość przynajmniej 9 metrów w górę;

- Jest najsilniejszym organem w organizmie człowieka;

- Wielkość serca porównuje się do wielkości pięści swojego posiadacza;

- Serce mężczyzny waży ok 300-350 gramów, serce kobiet jest lżejsze i waży ok 230-280 gramów;

- Serce człowieka jest tak skonstruowane, że mogłoby działać przez 120 -150 lat;

- Szacuje się że łączna długość naczyń krwionośnych (żył i tętnic), którymi serce pompuje krew, wynosi ponad 100

tysięcy kilometrów. To wystarczy, aby opasać kulę ziemską 2,5 raza.

- Najszybciej bijącym sercem jest serce amerykańskiej ryjówki Sorex Hoyi (jeden z najmniejszych owadożernych

ssaków na Ziemi)– bije do 1 200 razy na minutę;

- Najmniejsze serca posiadają owady z rodziny rzęsikowatych;

- Największe serca spośród wszystkich ssaków mają wieloryby – ważyć mogą nawet 700 kg.

… i jeszcze jedno, wbrew utartym wyobrażeniom, to nie w sercu mieszkają nasze uczucia.

Za nie odpowiedzialny jest zupełnie inny narząd – ciekawe czy wiecie który?

Dbaj o swoje serce jak jest 

zdrowe– zdrowo się 

odżywiaj i dużo się ruszaj 

zwłaszcza na świeżym 

powietrzu.

Dbaj o swoje serce jak jest 

zdrowe– zdrowo się 

odżywiaj i dużo się ruszaj 

zwłaszcza na świeżym 

powietrzu.

Reporter  Julia Groszyk



Orzeł przedni to prawdziwy mistrz lotnictwa. Potrafi szybować

przez wiele godzin przy niewielkim wysiłku. W locie poziomym

rozwija szybkość do 130 kilometrów na godzinę, a kiedy

nurkuje, czyli spada z dużej wysokości na ofiarę, może osiągnąć

nawet 240 kilometrów na godzinę. Orzeł to potężny ptak. Ma

niebywale silne nogi, jego stopy pokryte są żółtą łuską, a palce

zakończone zakrzywionymi szponami, które dorastają prawie do

8 cm długości. Są ponoć ostrzejsze od pazurów lwa! A chwyt

orlich stóp jest 15 razy silniejszy od ucisku ludzkiej dłoni. Dzięki

temu ptak może zanieść do gniazda zdobycz cięższą nawet od

niego samego!

opowieść o sile miłości, która trwa aż do śmierci

Choć mówi się często „sokoli wzrok”, właściwie można by powiedzieć „orli wzrok”, bo ptak ten widzi równie

doskonale. Poruszającą się ofiarę potrafi wypatrzeć z odległości kilku kilometrów. W dodatku, tak jak sowa, jest

w stanie obrócić głowę o 270°, aby się rozejrzeć. Można więc powiedzieć, że ma oczy dookoła głowy! Orzeł

przedni jest ogromnym ptakiem drapieżnym, więc potrafi upolować naprawdę duże zwierzęta. Mogą być to

zarówno ptaki (m.in kruki, sowy, myszołowy) jak i mniejsze zwierzęta czworonożne (m.in lisy, zające, świstaki,

kuny, młode sarny, koty domowe).
16

Reporter Paweł Urzędowski



Orzeł, tak jak pozostałe ptaki, nie ma zębów

(dzięki temu oszczędza na wadze). Jego mocny

dziób posiada jednak tak ostre krawędzie, że

mięso podczas posiłku bez problemu dzielone

jest na małe kawałki. Niestety, orły przednie są

zagrożone wyginięciem. W Polsce żyje ich

zaledwie pięćdziesiąt par!

17

Orzeł przedni 

To naprawdę bardzo mało, jeśli porównać je choćby z

gołębiami, których jest w naszym kraju ok. 200 tysięcy

par. Nie przypadkiem opowiadam Wam o orle przednim

właśnie w Walentynki. To ptak, który może być

traktowany jak prawdziwy symbol miłości i wierności. Te

wspaniałe ptaki łączą się w pary na całe życie i

pozostają sobie wierne aż do śmierci!
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Dzisiaj kolej na narty we Włoszech. Wybrałam ten kraj bowiem to raj dla narciarzy. Co roku Włochy przyciągają miliony fanów białego
szaleństwa z całego świata, którzy poszukują świetnie przygotowanych tras, przepięknych widoków, wspaniałej atmosfery, zimowej słonecznej
pogody a także pysznej kuchni.

Jedną z największych atrakcji tego regionu jest słynna Sellaronda –

trasa narciarska wokół szczytu Selli Biz Boe (3151m.). Ta

gigantyczna narciarska pętla ma 40 km. i łączy ze sobą cztery

ośrodki narciarskie: Val di Fassa, Val Gardena, Alta Badia i Arabba.

Uważana jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej

spektakularnych na świecie. Wycieczkę tą trasą można odbyć w obu

kierunkach, zaczynając od każdej z czterech dolin. Podobno

kierunek oznaczony kolorem zielonym (przeciwnie do ruchu

wskazówek zegara) jest łatwiejszy niż pomarańczowy (zgodnie z

ruchem wskazówek zegara). W obu przypadkach przejazd zajmuje

od 4 do 6 godzin, w zależności od narzuconego tempa i

umiejętności.

Opiszę Wam region narciarski Dolomiti Superski, który jak sama nazwa wskazuje znajduje się w

Dolomitach – malowniczych górach wpisanych w 2009 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dolomiti Superski obejmuje 12 ośrodków narciarskich, 450 wyciągów i 1200 km tras zjazdowych, a

wszystkie są dostępne za pomocą jednego karnetu narciarskiego.

Reporter Julia Groszyk
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W regionie Dolomiti Superski niewątpliwie najsłynniejszą doliną jest Val

Gardena obejmująca 115 km tras narciarskich. Trzy miejscowości: Ortisei,

Santa Cristina i Selva Gardena tworzą jeden z najpopularniejszych regionów

narciarskich w całych Alpach oferując fantastyczne możliwości jazdy. Nie

mogą tutaj również narzekać narciarze biegowi - wytyczono dla nich ponad

55 km tras. Val Gardena to także doskonałe miejsce dla fanów snowparków.

Szerokim wyborem cieszyć się mogą również miłośnicy jazdy poza trasami.

Absolutnym hitem jest zjazd z Sass Pordoi.

Dolina oferuje dla turystów bogaty zakres aktywności po nartach. Podczas

wolnego popołudnia można bawić się zjeżdżając na sankach, wspinać się

na ściance lodowej lub skorzystać z pieszej wycieczki w rakietach

śnieżnych. Za to wieczorami w okolicznych miejscowościach odbywają się

liczne imprezy i przedstawienia. Dolomiti Superski to także doskonałe miejsce na turystykę

latem.

Znajdziemy tutaj wspaniałe szlaki górskie dla pieszych

wędrówek. Pasjonaci kolarstwa górskiego będą zadowoleni

mknąc serpentynami dróg ciągnących się w otoczeniu

przepięknych krajobrazów. Dolomity to także raj dla

wspinaczy górskich. Mamy tutaj bardzo bogatą ofertę

szlaków turystycznych o charakterze wspinaczkowym tzw.

via ferrat (z włoskiego: żelazna droga). Parki przyrodnicze,

punkty widokowe i wycieczki z przewodnikiem uzupełniają

letnią ofertę, udowadniając, że Dolomiti Superski to idealne

miejsce przez cały rok.



Czy ktoś 
mnie 

słyszy? 

Um..Erm… A 
o co Pani 
zapytała? 

Ja…nie 
śpię… 

Nie mogę zrozumieć, 
czy włączoną mam 

kamerę…Widać mnie? Do wakacji zostało 121 
dni…

A sprawdzian 
dzisiaj? Nie?  

A kiedy? 

Hm…a dzisiaj 
poniedziałek? 
Jaka jest teraz 

lekcja?

Dzisiaj na pewno 
się nie spóźnię!!!

Kuba, powiedz 
Pani, że u mnie 
nie ma głosu…

Patrzcieee!! 
Kupili mi 
pupila!!

W jakiś dzień na pierwszej lekcji…
czy tak wygląda was typowy dzień nauki zdalnej??😃😄Nasza cudowna planeta Primus
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Kiedy na kwarantannie 

spotkałeś się z kolegą
albo koleżanką…☺

Moja buzia, kiedy 
dowiedziałem się, 
że w poniedziałek 
wracamy do szkoły 

- No co Piotrek, X-box?
- Jak dla mnie to wystarczy 
już komputera!  Na 
podwórko! Piłka!

- Ile na jutro 

mamy pracy 

domowej?

- Tyle!!!

- Chyba o coś 

zapomnieliśmy…
- No tak.. maseczki..

Nasza cudowna planeta Primus
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🎶🎵.. Tak dobrze 

(tak dobrze)
Tak dobrze jest nam 

Tak dobrze (tak dobrze) 
Tak dobrze Cię 

znam…🎶
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Jakich znacie bohaterów z bajek Disneya o miłości? Pewnie że Aurora, Roszpunka, Kopciuszek, Królewna Śnieżka…. Wszystkie 

te bajki są oryginalnymi powieściami o księciu i dziewczynie… A co powiecie o przewróconych bajkach, które udowodniają, że 

można pokochać nawet …Bestię?!

Bestia to połączenie aż 6 zwierząt! Mianowicie- lwa, bizona, dzika, goryla, wilka i niedźwiedzia.

Bella jest zrysowana z Sherri Stoner (amerykańska aktorka, animatorka i pisarka). Wzięła po Sherri również manierę poprawiania włosów.

W scenie kiedy Gaston spadł z szczytu, miał w oczach malutkie czaszki.

W scenie, w której Bestia przygotowuje się do obiadu z Bellą, fryzjer układa mu włosy jak Tchórzliwemu Lwu z Czarnoksiężnika w Krainie Oz.  

Recenzja Marysi Tryputen

Dziewczyna o imieniu Bella ma tatę profesora, który decyduje się pojechać na jarmark ze swoim nowym wynalazkiem. Po drodze spotyka
wilki i odnajduje ogromny zamek, a może nawet pałac! Jak się okazuje mieszka tam straszna bestia. Bella próbuje uratować tatę, ale
bestia wyraża zgodę tylko wtedy, gdy dziewczyna pozostanie w zamku. Właśnie wtedy zaczynają się niesamowite przeżycia Pięknej i
Bestii.

Jaki Film Obejrzeć?

https://www.filmweb.pl/person/Sherri+Stoner-10718
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Tiana miała początkowo mieć na imię Maddy

We wczesnej wersji scenariusza krokodyl Louis był człowiekiem, który marzył o grze na instrumencie. Zwrócił się o pomoc 

do Dr Facilierza, który uczynił go wirtuozem, ale w trakcie tego zmienił Louisa w krokodyla. Fabuła okazała się zbyt 

zagmatwana, więc twórcy ją porzucili.

Ta bajka jest oficjalnie o 9 księżniczce Disneya 

Tiana najbardziej na świecie marzy o otwarciu własnej restauracji. Jej najlepsza przyjaciółka zaprasza ją na bal, żeby sprzedawała tam

swoje pączki. Właśnie tam spotyka księcia, który za pomocą magii został zamieniony w żabę. Próbując uwolnić chłopca z nietypowego-

żabiego wyglądu całuje go. Ku wielkiemu nieszczęściu zostaje zamieniona w żabę ponieważ nie była księżniczką, a tylko księżniczka może

zdjąć zaklęcie.

Jaki Film Obejrzeć?
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Pizza to kultowa potrawa kuchni włoskiej a jednocześnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych i ulubionych potraw na świecie. Okazuje się jednak, że to nie Włosi

wymyślili pizzę. Pierwsze dania tego typu zaczęli serwować starożytni Grecy. Wypiekali oni placki polane oliwą i posypane przyprawami. Dopiero pizza w obecnie

znanej nam formie (z serem i sosem) wywodzi się z Neapolu.

I na koniec ciekawostki na temat pizzy:

• Codziennie na świecie sprzedawanych jest ok. 13 milionów pudełek pizzy.

• Neapolitańska Antica Pizzeria Port’Alba uważana jest za pierwszą pizzerię na świecie. Działa od

1830 roku.

• Najwięcej pizzy jedzą Norwegowie oraz Niemcy.

• Pizza hawajska nie pochodzi z Hawajów. Wynaleźli ją Kanadyjczycy.

• W USA co roku sprzedaje się 3 miliardy pizzy, 41% Amerykanów jedzą pizzę średnio co trzeci

dzień, a co ósmy Amerykanin sięga po nią codziennie. W USA jest ponad 62 000 pizzerii.

Pierwsza współczesna pizza miała powstać w 1889 roku,

kiedy to Neapol odwiedziła królowa Włoch Margherita

Sabaudzka. Tamtejszy piekarz, niejaki Raffaele Esposito,

przygotował na jej cześć specjalną potrawę – pizzę, w której

podstawowymi składnikami były: pomidory, ser mozzarella i

bazylia, reprezentujące narodowe barwy Włoch. Od imienia

królowej nazwano ją margherita i do dziś jest to nazwa

najpopularniejszej i najprostszej wersji pizzy.

W dawnych czasach pizza była potrawą biedniejszych ludzi,

jednak z biegiem czasu zajadali się nią również bogaci w tym

także członkowie rodzin królewskich. Dzisiaj pizzę jedzą

wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli.

Polacy uwielbiają pizzę. Według badań pizzę je 96 procent mieszkańców naszego kraju.

Najchętniej zamawianą w Polsce pizzą jest capricciosa (z szynką i pieczarkami). Na podium

znalazły się także „królowa pizz” margherita oraz pizza pepperoni (z ostrą włoską kiełbasą, zbliżoną

smakiem do salami).

Reporter Julia Groszyk

Smacznego!!



Książka pod tytułem „Dzieci z Bullerbyn” autorstwa Astrid

Lindgren opowiada o przygodach szóstki dzieci, które razem

przeżywają niezwykłe przygody. Każde z nich jest w wieku

ośmiu, dziewięciu lub dziesięciu lat. Kiedy wspólnie się

bawią, żadne z nich nigdy się nie nudzi. Robią sobie groty w

stogach siana, a później w nich nocują. Łowią raki, zbierają

poziomki, kąpią się w jeziorach, jeżdżą na sankach, tworzą

tajne kluby, a nawet zakładają wiśniowe spółdzielnie!

Oczywiście chodzą też do szkoły, a tam również nie brakuje

ciekawych wydarzeń! Bardzo zachęcam was do tego,

żebyście przeczytali tę książkę, i nie tylko tę, ale też inne

książki Astrid Lindgren, ponieważ są jednocześnie ciekawe,

śmieszne i ekscytujące.

Dzieci z Bullerbyn
Lindgren Astrid

Co przeczytać?

Recenzja Pawła Urzędowskiego
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Roblox to gra komputerowa stworzona przez firmę Roblox Corpation.
Ideą jej stworzenia była możliwość grania z przyjaciółmi. Polega ona na stwarzaniu przez graczy przedmiotów, miejsc akcji w których 
gracz może interaktywnie udostępniać je innym graczom. Można również budować własne mapy, do czego jest stworzony program o 
nazwie „Roblox Studio”. Przedmioty używane w grze są bardzo podobne do naturalnych praw fizyki. Można wybrać różne tryby gry 
np. Shark Bite, Jail break, Mad City. Jest to fantastyczna gra, rozwija u graczy kreatywność. Można grać na platformach: Windows, 
IOS.

Reporter and gamer Adam Rzeszuto
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Gra „Jaipur” polega na zdobyciu i sprzedaniu jak największej liczby jak

najcenniejszych towarów. W każdym ruchu można dobrać karty towarów, dobrać

karty wielbłądów albo wymienić karty towarów na żetony. Najcenniejsze towary to

srebro, złoto i diamenty, ponieważ są one warte najwięcej punktów. Mniej

wartościowe są tkaniny, przyprawy i skóry. Gra kończy się zazwyczaj wtedy, kiedy

skończą się wszystkie karty (towarów i wielbłądów).

Wygrywa gracz, który najwięcej zarobił na

sprzedanych towarach. Można zagrać na

jeden raz pełną grę, czyli do dwóch wygranych

rozgrywek, lub grać krócej, tylko do jednego

zwycięstwa. „Jaipur” to gra dla dwóch osób.

Ćwiczy zdolność planowania, a jednocześnie

nie jest zbyt skomplikowana i przyjemnie się w

nią gra. Bardzo zachęcam was do grania w

planszówki, jest to nie tylko wspaniały sposób

na przyjemne spędzanie czasu lecz również

trening dla umysłu.

wsiądź na wielbłąda i wybierz się pohandlować na bliskowschodnim bazarze...

Reporter Paweł Urzędowski
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Tłusty czwartek jest świętem chrześcijańskim przypadającym w ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Tradycją jest by każdy w tłusty czwartek
zjadł pączka, kto nie zje nie będzie miał szczęścia i dostatku. W Polsce zwyczaj ten narodził się w XVII wieku. Tłusty czwartek celebrujemy
jedząc głównie pączki i faworki.

Słodkie pączki pojawiły się na polskich stołach w XVI wieku jako swego rodzaju ciastko-niespodzianka. W środek wkładano migdał lub orzeszek
dopiero potem pojawiły się pączki z nadzieniem i lukrowane .

Polski tłusty czwartek ma na całym świecie wiele swoich odpowiedników. Nie wszystkie

związane są z pączkami, ale każdej z tych tradycji towarzyszy coś pysznego do jedzenia.

Przykładowo Brytyjczycy obchodzą tłusty wtorek, który potocznie nazywany jest

naleśnikowym wtorkiem (Pancake Tuesday). Wypada we wtorek, w ostatni dzień karnawału.

Wtedy właśnie na brytyjskich stołach króluje naleśnik polewany syropem klonowym albo

smarowany dżemem.

Także we Francji obchodzony jest tłusty wtorek (święto Mardi Gras). Francuzi świętują ten

dzień goframi, faworkami i podobnie jak u nas – pączkami. Tradycyjnym daniem z tej okazji

są także naleśniki crepes suzette z sosem pomarańczowym.

Ciekawostki związane z tłustym czwartkiem:

• Pączek waży około 50 gram i ma od 200 do 300 kalorii.

• Statystycznie każdy Polak w tłusty czwartek zjada dwa i pół pączka, czyli

tego dnia wszyscy razem zjadamy ich blisko 100 milionów.

• Organizowane są zawody w jedzeniu pączków, rekordzista w zjedzeniu 10

pączków na czas uzyskał rezultat 5 min i 20 sek. (nie można popijać).

• Na Śląsku pączek jest znany jako krepel.

• W niektórych regionach Polski na faworki mówi się chrusty.

• Już w starożytnym Rzymie obchodzono raz w roku tzw. tłusty dzień.

Reporter Julia Groszyk
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WALENTYNKOWE KANAPECZKI  OD CÓRECZKI

Składniki

• 4 kromki pieczywa tostowego

• foremka do ciasteczek w kształcie serca

• masło

• dżem malinowy lub truskawkowy

Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować proste walentynkowe kanapeczki, które możecie 
przygotować dla swoich rodziców  lub rodzeństwa w najbliższą niedzielę…

PRZYGOTOWANIE
W dwóch kromkach pieczywa tostowego wytnij za pomocą foremki do ciasteczek kształt
serca.
Dwie pozostałe kromki posmaruj masłem i dżemem truskawkowym lub malinowym.
Możesz zrezygnować z masła i posmarować kromki jedynie dżemem.
Następnie na przygotowane w ten sposób kanapki, połóż kromki z wyciętymi
serduszkami.
Jeśli masz ochotę możesz zrobić mini kanapeczkę z wyciętych serduszek☺.

Dziennik 
Kucharza

Szef kuchni Aleksandra Cegieła
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Reporterzy Zuzanna  Mielcarek,
Marysia Tryputen

12 lutego - Dzień Darwina

Święto obchodzone w rocznicę urodzin Charlsa Roberta 

Darwina  (1809 -1882), brytyjskiego przyrodnika i geologa, 

twórcy teorii ewolucji. Celem święta jest popularyzacja nauk 

przyrodniczych oraz pokazanie ich znaczenia w różnych 

dziedzinach życia codziennego.

14 lutego - WALENTYNKI

Ten dzień chyba najbardziej kojarzy nam się z lutym. Jest w

nim tyle podarunków: serca z papieru, kwiatki, laurki…Co

ciekawsze to święto obchodzone jest od średniowiecza!

Dzisiejszy numer poświęcony jest temu święty!

17 lutego- Dzień kota 

Kot udomowiony został prawie 10 tysięcy lat temu, ale dopiero

w 1990 roku we Włoszech koty doczekały się swojego

międzynarodowego święta. W Polsce pierwsze obchody miały

miejsce w 2006 roku. W Dzień Kota, i nie tylko, pamiętajmy o

bezdomnych i głodujących kotach.20 lutego - Światowy Dzień Wielorybów

To święto ustanowione było na Hawajach przez Pacific

Whale Foundation. Główne obchody mają miejsce

podczas Maui Whale Festiwal. To właśnie na wyspie

Maui każdej zimy pojawiają się stada wielorybów.
21 lutego  - Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego

To święto upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w

Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 roku zginęli

podczas demonstracji, w której domagano się nadania

językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Przesłanie dla Polaków jest jedno – dbajmy o swój,

najpiękniejszy na świecie, język ojczysty.

24 lutego - Dzień niespodziewanego całusa

Dziś trzeba dać całusa komuś, kto się tego 

zupełnie nie spodziewa. 

13 lutego- dzień radia 

Data święta została wybrana nieprzypadkowo - 13 

lutego 1946 roku po raz pierwszy powstała Rozgłośnia 

ONZ. Pierwszym komunikatem radiowym 

przekazanym przez stacje było pozdrowienie „This is

the United Nations calling the peoples of the world” 

(Oto wezwanie Narodów Zjednoczonych do ludzi z 

całego świata).
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Drodzy Czytelnicy,

Mamy nadzieję, że dzisiejszy numer naszego magazynu 

Wam się spodobał.

Czekamy na wasze opinie! Napiszcie do nas, o czym 

chcielibyście przeczytać w naszym magazynie, z kim się 

spotkać.

Zapraszamy wszystkich do współpracy. Zostań naszym 

reporterem!  Napisz do nas w Teams albo na 
fridaynews47@gmail.com!

Do zobaczenia,

Wasza Redakcja

mailto:fridaynews47@gmail.com

