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Hm... Piątek coś 
nowego, z czym wam 
się kojarzy? Nam na 
przykład z 
weekendem, lecz za 
parę piątków będzie 
wam się kojarzył 
właśnie z tym 
magazynem! 
Będziemy każdy 
piątek wysyłać nowe 
wydania, mamy 
nadzieję że wam się 
spodoba.

Zamieszczane 
rubryki przez nas 
będą i dla 
dziewczyn i dla 
chłopców, więc 
można powiedzieć 
jest dla wszystkich!

Co to „Piątek”? Dla kogo jest 
„Piątek”?



 
Kim chciałam zostać? 
 
Mogę powiedzieć, że moje marzenie z dzieciństwa się 
spełniło, bo zostałam tym, kim chciałam być, czyli 
nauczycielem 😄 Całe dzieciństwo męczyłam 
młodszego brata, każąc mu całymi dniami siedzieć w 
"ławce" i uczyć się 😁Wystawiałam mu oceny 
( oczywiście same dwóje), robiłam sprawdziany. Oj, 
teraz to mu bardzo współczuję tamtych czasów 😁  
 

Bardzo Dziękujemy za 
odpowiedzi😉 .

Mój ulubiony przedmiot? 
 
W podstawówce nienawidziłam wf-u i 
MATMY (tak, matmy 😐 ) , za to 
uwielbiałam polski, rosyjski i muzykę.  
 
Książki, które warto przeczytać? 
 
Baśnie Braci Grimm- do dziś czytam, 
teraz już z własnymi dziećmi. 
 
Ulubione danie?  
Frytkiiiiiiiii! Mniam mniam 😁  
 
Jak się  uczyłam w szkole?  
W szkole byłam niestety kujonem 🙁  
Wciąż się uczyłam albo ćwiczyłam na 
pianinie i flecie, bo dodatkowo chodziłam 
do szkoły muzycznej.  
 
A dlaczego uczę?  
Bo uwielbiam kontakt i z młodszymi, i ze 
starszymi dzieciakami! Każdy dzień jest 
inny, nie da się nudzić  😉 .

Nasz pierwszy numer jest wyjątkowy i 
dlatego mamy dwie gwiazdy. Do 
dzisiejszego wydania zaprosiłyśmy 
nasze ukochane nauczycielki Panią 
Anie Dudzik-Cegielską i  Panią Anię 
Grabowską. Myślimy, że te pytania 
będą dla was ciekawe 😉 .

„Pytania u dorosłego”

Wywiad z Panią Anią Dudzik-Cegielską:



Wywiad z Panią Anią Grabowską: 

Kim chciałam zostać? 
 
Kiedy byłam mała marzyłam, żeby zostać nauczycielką. Często bawiłam się w szkołę, 
ustawiałam lalki, robiłam im sprawdziany, pisałam na tablicy , którą otrzymałam od 
rodziców. Miałam nawet prawdziwy dziennik lekcyjny, w którym stawiałam oceny...Ale 
to była zabawa... cała moja rodzina już wtedy wiedziała,że będę pracowała w szkole. 
Pamietam, że chciałam też zostać piosenkarką. Podobno bardzo  ładnie śpiewałam i 
dawałam koncerty wszystkim znajomym rodziny. Układałam własne piosenki i za 
każdym razem śpiewałam z inną linią melodyczną. Dostawałam zawsze wielkie brawa, 
ale chyba mi się nie należały.

Mój ulubiony przedmiot? 
 
W szkole bardzo lubiłam biologię i matematykę. Uwielbiałam 
obserwować świat zwierząt, uczyć się ciekawych rzeczy o otaczającej 
przyrodzie. W klasie ósmej brałam udział w olimpiadzie biologicznej, to 
był taki konkurs, w którym zdobyłam pierwsze miejsce. Dzięki temu 
było mi łatwiej dostać się do liceum. Bardzo miło wspominam czas 
nauki w szkole.

Którą książkę polecam? 
 
Najmłodszym czytelnikom polecam doskonałą książeczkę Bogdana 
Żurawskiego pt,, Przygody Misia Mechlatka”. To prawdziwe przygody 
niepełnosprawnego kotka spisane w formie bardzo zabawnych 
wierszyków.

Ulubione danie? 
 
Uwielbiam pierogi, najbardziej chyba z kapustą i grzybami. Bardzo lubię 
owoce morza i sushi. Oczywiście jestem wielkim łakomczuchem i z 
wielkim apetytem zjadam wszystkie ciasta, ciasteczka.

Jak się uczyłam w szkole? 
 
Uwielbiałam chodzić do szkoły i zawsze chętnie się uczyłam. Gdy byłam 
mała, bardzo chciałam pójść do szkoły. Moi rodzice zadecydowali i 
wysłali mnie rok wcześniej do klasy pierwszej. Było mi trochę trudniej, 
ale uczyłam się bardzo dobrze.

Czy podoba mi się zawód nauczyciela? 
 
Bardzo lubię uczyć, uważam, że jest to zawód, który daje bardzo dużo radości, 
satysfakcji i wiele niezapomnianych chwil. Moja praca daje mi poczucie spełnienia 
i energię do działania. Czasami bywają trudne chwile, ale jest ich zdecydowanie 
niewiele. 
Każdy dzień w szkole jest inny, niepowtarzalny. Spotykam bardzo ciekawych, 
zdolnych i fantastycznych uczniów o różnych osobowościach. Obserwuję jak się 
zmieniają, zdobywają wiedzę. To bardzo przyjemne uczucie. 
Zawód nauczyciela wymaga ciągłego uczenia się i to bardzo mi się podoba. Muszę 
cały czas myśleć o tym, co zrobić, aby moje lekcje były dla uczniów ciekawe. 
Wydaje mi się, że jestem nie tylko nauczycielem, ale również reżyserem, aktorem i 
organizatorem wycieczek. Czy może być piękniejszy zawód na świecie..chyba nie.

Bardzo Dziękujemy za 
odpowiedzi😉 .



Jakie wybrać zwierzę?

Gościem dzisiejszej rubryki 
jest pies rasy „Jack Russel 
Terrier”. Psy te są aktywne, 
miłe i dobre. Nigdy z nimi 
nie będzie wam nudno. 
Lubią dzieci i zabawę z nimi. 
Ł a t w o n a u c z y ć j e 
sztuczek.Lecz jako rasowe 
psy mają również minusy - 
przez dziwną formę uszu 
mogą mieć z nimi problemy 
np. głuchota psów całkowicie 
białych, również mogą mieć 
kaszel i katar. Trzeba o nie 
dbać: czesać raz w tygodniu 
miękką szczotką, przecinać 
pazurki i często sprawdzać 
czy ma czyste uszy.

Jack Russel Terrier

Chcecie opowiedzieć o 
swoim zwierzaku? 

Piszcie na 
fridaynews47@gmail.com



Pechy, przygody i dziennik 
podoba wam się? No to 
obowiązkowo przeczytajcie 
książki z serii „Dziennik 
Cwaniaczka”.

DZIENNIK CWANIACZKA

Co lepsze psy czy koty? Wieczna 
kłótnia! W tej książce dowiesz się 
co jest lepsze, a może wszystko jest 
dobre. Przeczytaj książkę i się 
dowiesz!

A ty wolisz psy czy koty 
napisz nam na - 

fridaynews47@gmail.com

Emi i tajny klub super 
dziewczyn . Psy czy koty?Co poczytać?



Podczas zabawy dzieci odnalazły w 
starej szafie portal, który otwierał 
drzwi do magicznego świata. Narnia 
była krajem wiecznej zimy, gdzie żyły 
magiczne zwierzęta, krasnoludki, 
fauny i inne dziwne stworzenia. 

OPOWIEŚCI Z NARNII: LEW, 
CZAROWNICA I STARA SZAFA 
(2005)

Nasi bohaterowie postanowili 
pomóc mieszkańcom Narnii pozbyć  
Białej Czarownicy, która nienawidzi 
lata, jest zła, arogancka, żądna 
władzy i może zamienić w kamień 
każdego, kto jest przeciwko niej. 

Łucja, Zuzanna, Edmund i Piotr to 
rodzeństwo, które podczas II wojny 
światowej zamieszkuje na wsi w 
domu dziwnego profesora.  

Co warto obejrzeć?



Ciasteczka „Gęsie łapki”

Zamieszać w misce 100 gramów 
masła i 200 gramów twarogu do 
jednolitej masy i dodać szczyptę 
soli. Następnie dodać 300 g.  mąki, 
zamieszać ciasto.  
 
Położyć papier do wypieków na 
blachę. Rozwałkować ciasto i 
wyciąć kółeczka kubkiem. 
Przygotować talerz z cukrem 
(najlepiej brązowym). 

Schemat do zrobienia ciasteczek

Wypiekać w piekarniku w 
temperaturze  180 stopni Celsjusza 
około 15- 20 minut, dopóki nie 
zarumienią się.

Smacznego!!!!

Co zjeść? Zanurz kółko w cukrze i złóż je na pół 
(cukier w środku). Następnie zanurz i złóż je 
ponownie na pół (kształt podobny do 
kawałka pizzy).Zrób 2 nacięcia ( jak na 
obrazku) i ułóż na blaszce.



 
Używamy wyrażenia Koń trojański 
kiedy ktoś lub coś działa szkodliwie i 
podstępnie udając że robi coś 
dobrego. 
 
Ale ponadto Koń trojański (Trojan) 
to złośliwe oprogramowanie, które 
udaje, że jest pomocne, podczas gdy 
w rzeczywistości uszkadza komputer 
albo kradnie dane. 

Czy wiesz co to jest Koń Trojański? 
 
Koń Trojański– zbudowany podczas 
wojny trojańskiej wielki koń, zrobiony z 
drewna, w którym ukryli się wojownicy 
greccy w czasie zdobywania Troi 
( S t a r oży t n a G r e c j a ) , p o z o r u ją c 
jednocześnie odstąpienie od oblężenia. 
Obrońcy miasta wciągnęli konia do 
miasta. Tam w nocy Achajowie wyszli z 
ukrycia, otworzyli bramy wojownikom i 
w ten sposób zdobyli miasto.  
 

Cyber - życie

Żeby pozbyć się Trojanów skorzystaj z 
rozwiązań antywirusowych! 
Unikaj otwierania nieznanych plików, 
załączników  dołączonych do e-mail! 



Magazyn ten wydały 
Marysia i Julka G.

Dziękuje za 
przeczytanie w 
następnym numerze 
będą nowe 
informacje 😉

Chcecie zostać naszym 
reporterem? Piszcie na 
adres: 
 fridaynews47@gmail.


