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o Cześć!

o Znani i Lubiani – wywiad z gwiazdą!

o Pytania do dorosłego?! Wywiad z gwiazdą!

o Magiczna Warszawa

o Karnawał

o Wybierzmy się w podróż do magicznych 
światów!

o Dookoła świata z ptakami - Feniks

o

o Co przeczytać?

o Jaki film obejrzeć? 

o Zdrowo i Sportowo

o Cyber-życie

o Gry planszowe 

o Nasz Dziennik kucharza

o Piątkowy kalendarz
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A czy zauważyliście że się już kończy pierwszy miesiąc 2021! Jakoś szybko… Więc zdecydowaliśmy przedłużyć 
magię świąt i zrobić bajeczny, magiczny numer!

Co jest najbardziej podobne do bajki? Kiedy możesz zostać czarownicą, Harrym Potterem czy wróżką? 
Oczywiście jest to Karnawał! Dzisiaj opowiemy wam o Karnawałach Świata! 

Również pokażemy wam, że Warszawa jest naprawdę magicznym miejscem.

Gwiazdą dzisiejszego numeru też jest wróżką, bo stworzyła swój własny niepowtarzalny świat!

Nasz kolejny gość też jest zdolny do magii, ponieważ bez magii nie może się obejść ani jeden utalentowany 
nauczyciel!

Może marzycie o podróży do magicznego świata? Albo marzycie o magicznej różdżce? Wtedy nasze badania są dla 
was!

Jakie mogą istnieć magiczne ptaki? Nasz reporter znalazł jednego! Oto Feniks- Symbol Nieśmiertelności.

A co do jadalnej różdżki? Może być i taka! Zobacz przepis od Naszego Szefa Kuchni!

I jak zawsze czytamy, oglądamy filmy, gramy w gry planszowe i komputerowe. Ale tym razem wszystko jest z 
kropelką magii☺

I jeszcze możecie zostać dobrym magiem i pomóc innym, wspieramy WOSP!
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Już w najbliższą niedzielę 31 stycznia 2021 roku odbędzie
się 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

W tym roku Orkiestra gra dla oddziałów dziecięcej
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Z uwagi na Pandemię pewnie będzie trochę inaczej niż w
latach ubiegłych, ale my trzymamy kciuki za nowy kolejny
REKORD.

Nasza szkoła też wspiera WOŚP, wśród wolontariuszek jest
jedna z redaktorek naszej gazetki – Ola Cegieła.

Zachęcamy do wpłat do e-skarbonki Oli:

https://eskarbonka.wosp.org.pl/jxjcxx

SIE MA!

https://eskarbonka.wosp.org.pl/jxjcxx


Kim Pani chciała zostać kiedy była mała?

Kiedy byłam całkiem mała, chciałam zostać żoną zbuja (w telewizji

nadawali akurat Janosika…) albo pisarką. Tak! Mój tata był cudownym

bajarzem i nauczył mnie bujania w obłokach i wymyślania.

Dlaczego Pani wybrała właśnie zawód pisarki?

Bo uwielbiałam tworzyć własne światy, wyświetlać sobie w głowie

„seriale”, w których byłam główną bohaterka. Bardzo lubiłam być taką

współczesną Zorro – czyli kobietą w masce, na motorze, zamiast konia.

Jeździłam po mieście i rozprawiałam się ze złoczyńcami.

Dzisiaj naszym gościem jest 

Pani Justyna Bednarek –

znana pisarka, znana autorka „Niesamowitych 

przygód dziesięciu skarpetek”, „Pięciu sprytnych kun” , 

„Babcochi” i wielu innych ciekawych historii!

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!
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Jak się uczyła pani w szkole?

W podstawówce uczyłam się dobrze, ale w szkole średniej byłam okropną leserką i wagarowiczką. Wychodziłam do

szkoły i trafiałam do biblioteki publicznej, na ulicy Świętojańskiej, na Starym Mieście (już jej niestety nie ma). Tam

czytałam rosyjskich poetów i czułam się okropnie nieszczęśliwa, że muszę chodzić do szkoły.

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

Zawsze polski, ale też biologia. Przez pewien czas myślałam, czy jednak nie zostać lekarzem, jak wielu członków

mojej rodziny.

Jak się Pani inspiruje?

Słucham świata, ludzi, czytam książki. Przypominam sobie fajne przeżycia, podróże. Na przykład historia o Skarpetce, 

która została mysią mamą, kryje w sobie wspomnienie z wakacji, sprzed 43 lat, kiedy to w sianie znalazłam mysie 

gniazdko, a w nim rozkoszne maleńkie myszątka. Nie mam jednego źródła inspiracji – całe moje życie jest inspiracją. 

Bardzo chętnie pod postacią bajkowych bohaterów opisuję ludzi, których znam. Mała B. to moja córeczka Basia, 

Babcocha, to moja nianiusia, Cecylia Kot.

Co Pani motywuje?

Terminy. Jak mi wisi miecz nad głową, to rzucam się do pracy. Z natury jestem marzycielką i leniuchem.
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Dzisiaj naszym gościem jest - Pani Justyna Bednarek 



Jaką książkę Pani radzi przeczytać?

Wszystko Astrid Lindgren (a szczególnie Braci Lwie Serce), Roalda Dahla (a szczególnie Wiedźmy), Muminki, 

Przygody Sindbada Żeglarza, Wiersze Władysława Broniewskiego dla dzieci, Księgę papugi, Baśnie z całego świata… 

to były rzeczy, które ja czytałam jako dziecko i ciągle to we mnie tkwi.

Czy ma Pani jakieś hobby?
Lubię rękodzieło – dzierganie, lepienie z gliny, wycinanie. Nie mam wielkiego talentu i chętniej kupuję cudze prace 
niż robię sama, ale czasem coś mnie najdzie i składam origami z papieru albo wyszywam. Mam też kolekcję 
cudownych zdjęć na Pintereście. Uwielbiam je oglądać. A poza tym uwielbiam chodzić na koncerty i do teatru.

Jakie jest Pani ulubione danie?
Spaghetti z sosem pomidorowym i zupa z dyni, z dużą ilością tartego sera i pestek dyniowych.

Jaką radę dałaby sobie Pani w wieku dziesięciu lat?

Powiedziałabym sobie: nic się nie martw. Za rok nie będziesz już chodzić o kulach, ani nosić ortopedycznych butów. A 

za czterdzieści lat będziesz robić już dokładnie wszystko, co chcesz.

Jeszcze raz dziękujemy za tak ciekawe odpowiedzi!
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Kim pani\pan chciał(a) zostać kiedy była mała?

Aktorką – w szkole podstawowej mieliśmy kółko teatralne, w którym dość

aktywnie występowałam na scenie, miałam szanse stawać się kimś innym,

przenosić się do innych epok, rozwijać swoją wyobraźnię, mogłam nawet latać albo

znikać😊 Dwa razy udało mi się z sukcesem odegrać główne role – byłam

Czerwonym Kapturkiem, Królewną Śnieżką.

Jak się uczyła pani\pan w szkole?

Generalnie bez większych problemów, z tym że matematyka, fizyka i chemia

czyli przedmioty ścisłe były dla mnie jedynie obowiązkiem zaś nauka języków to

było źródło radości i satysfakcji.

Gościem dzisiejszego numeru jest 

Pani Anna Żelazny, 
Nauczycielka języka angielskiego.

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

Angielski i zaraz potem geografia. Na trzecim miejscu język polski,

czytanie książek do dziś jest dla mnie czymś fantastycznym.
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Nasz gość - Pani Anna Żelazny

Dlaczego Pani\Pan wybrała właśnie zawód nauczycielki?
W liceum miałam wspaniałą Nauczycielkę od angielskiego. Celowo napisałam Nauczycielkę z dużej litery, gdyż do tej pory jestem pełna
uznania i szacunku dla tej osoby.
Pani Dorota stała się inspiracją dla mnie- była bardzo cierpliwa , uważna i było widać, że praca przynosi jej radość. W pewnym
momencie pomyślałam ,że ja też z natury jestem uważna i cierpliwa, umiem pomagać innym i ze taki rodzaj pracy będzie i dla mnie
źródłem radości. Tak właśnie jest.😊

Jaką radę dałbyś sobie w wieku dziesięciu lat?

Dać sobie jeszcze trochę czasu na podejmowanie ważnych decyzji.

Co Panią\Pana motywuje?

Motywują mnie moje marzenia i bez wątpienia dzieci wokół mnie. Jeśli mam słabszy moment, myślę, że to co robię czy to co mam

zrobić robię dla dzieci i od razu jest mi łatwiej.

Jakie jest Pani Hobby?

W wolnym czasie lubię zaszyć się gdzieś z dobrą książką lub - z mapą. Tak, z mapą. Studiowanie map przenosi mnie w wyobraźni w

odległe nawet miejsca. Mam sporą kolekcję papierowych, tradycyjnych map. Poszukuję teraz mapy Arktyki, niełatwo ją zdobyć.

Mapy nie tylko zbieram, ale niektóre też wykorzystuję w praktyce – wraz z rodziną lubimy podróżować. Niezmiennie jednak

ukochanym dla mnie miejscem jest Półwysep Helski, miejsce dla mnie magiczne.

Jaką książkę Pani\Pan radzi przeczytać?

Anię z Zielonego Wzgórza. Bohaterka me niesamowitą wyobraźnię, jest bardzo empatyczna, ciekawa świata, kocha ludzi.

Ja bardzo cenię takie osoby, są mi bardzo bliskie .

Jakie jest Pani\Pana ulubione danie?

Pierogi ruskie! Zawsze😊
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Warszawa jest niezwykłym i magicznym miastem, i jak każde miasto, ma swoje tajemnice. Magiczne historie Warszawy są opisane w

miejskich legendach. Badając te legendy, dowiedzieliśmy się, że niektórzy bohaterowie tych opowieści mają nawet własne rzeźby.

Wybrałam słoneczny dzień idealny na przygody, wzięłam ze sobą aparat i rozpoczęłam wyprawę.

Mała Syrenka

To najsłynniejsza warszawska legenda związana

z małą syrenką, która jest symbolem miasta.

Historia tej syreny rozpoczęła się od rozstania z

siostrą, która popłynęła do Danii. Nasza syrenka

popłynęła na północ i po jakimś czasie

zdecydowała odpocząć. Smutne jest to, że ją

złapano i pokazywano na jarmarkach. Lecz

pewien chłopiec wypuścił ją z klatki do morza.

Podziękowała mu, obiecując, że będzie strzec

Warszawę od nieprzyjemności i kłopotów. Teraz

Małą Syrenkę można znaleźć prawie wszędzie

na budynkach, w parkach, na ulicy albo na

starym mieście.

Reporter Marysia Tryputen
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Legenda o kamiennym niedźwiedziu

Chłopiec o imieniu Gniewek mieszkał ze swoją

siostrą Mileną w małej chatce obok lasu. Lecz

pewnego dnia zabłąkał i nie wrócił do domu.

Spotkał niedźwiedzia (jak potem się okazało -

niedźwiedzice) i zaczął mieszkać z nią i jej młodymi.

Pewnego razu w słoneczny dzień król wraz z

królową wybrali się na polowanie. Napotkali

niedźwiedzice i chłopca. Zdecydowali się go zabrać

ze sobą do zamku. Mijały lata i Gniewek był już

księciem, zakochał się w pewnej dziewczynie i

zdecydował się ją poślubić. Ale dziewczyna ożeniła

się z innym. Chłopiec zaczął umierać z bólu, ale

uratowała go jego siostra - wypowiedziała zaklęcie i

zamieniła go w posąg niedźwiedzia. Teraz go można

zobaczyć przed Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

przy ulicy Świętojańskiej 10.
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A może wy znacie jakieś inne Warszawskie legendy? Jeżeli tak, piszcie nam na fridaynews47@gmail.com

Legenda o złotej Kaczce

Żył na świecie kiedyś biedny szewczyk. Dowiedział się o złotej

kaczce, która mogła każdego uczynić bogatym. Odnalazł kaczkę i

poprosił o swój skarb, ale ona powiedziała że musi spełnić jeden

warunek- Z NIKIM NIE DZIELIĆ SIĘ PIENIĘDZNMI!

Chłopiec pomyślał że to łatwe zadanie.

Bazyliszek

Legenda o Bazyliszku opowiada o smoku, który umiał zamienić

każdego w kamień. Dużo rycerzy próbowało go zabić, ale ich plany

nie działały i wszyscy zostali zamienieni w kamień. Ale pewnego dnia

znalazł się śmiałek, który miał strategie, jak zabić potwora. Pokazał

mu jego odbicie w lustrze! Obecnie Bazyliszka można zobaczyć na

starym mieście na dachu kilku budynków i już jest to bezpieczne ☺Kupował sobie eleganckie stroje,

jadł w drogich restauracjach i

odwiedzał najdroższe teatry. Lecz

pod koniec dnia spotkał byłego

żołnierza, który nie jadł już parę dni.

Zdecydował mu pomóc. No i stracił

wszystko, co kupił i został z niczym.

Parę lat później poślubił piękną

dziewczynę i został szewcem. A o

kaczce już wszyscy zapomnieli. Teraz

kaczkę można zobaczyć na ulicy

Tamka 39.
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Jak zapewne wszyscy wiedzą karnawał to czas zimowych

zabaw, pochodów i bali maskowych. Rozpoczyna się świętem

Trzech Króli a kończy we wtorek tuż przed Środą Popielcową.

Słowo karnawał wywodzi się od dwóch włoskich słów – carne

czyli mięso oraz vale – usuwać co oznacza pożegnanie z

mięsem. W Polsce ten czas nazywany był dawniej „zapustami”

lub „mięsopustem”. Pożegnanie się z jedzeniem mięsa przed

wielkim postem wymagało odpowiedniej oprawy w postaci

muzyki i zabawy.

I chociaż na całym świecie karnawał ma wspólne korzenie, to

sposób bawienia jest różny. W Polsce obecnie nie ma tradycji

zabaw ulicznych. Polacy ograniczają się do zabaw ostatkowych

w ostatnim tygodniu karnawału. Najczęściej bawią się na

domowych imprezach lub na balach organizowanych w

hotelach, restauracjach i klubach. Są jednak miejsca na świecie

gdzie karnawał obchodzony jest hucznie i kolorowo. Co prawda

w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa największe i

najsłynniejsze karnawały na świecie (w Rio de Janeiro, w

Wenecji) nie odbędą się, jednak mamy nadzieję że w przyszłym

roku ludzie ponownie bawić się będą na karnawałowych

imprezach.

A teraz przedstawię Wam kilka najsłynniejszych karnawałów

na świecie

Reporter Julia Groszyk



Karnawał w Rio de Janeiro jest największym i chyba najwspanialszym

karnawałem na świecie, wpisanym do Księgi Rekordów Guinessa.

Przeniesiony do Brazylii przez Portugalczyków pierwotnie miał inny charakter

niż ten który znamy obecnie za pośrednictwem mediów. Dopiero na początku

XX wieku karnawał w Rio zaczął przybierać znaną nam formę.

Zaczyna się w ostatni piątek przed środą popielcową i trwa przez pięć dni. Co

roku miasto przeżywa najazd z całego świata wielbicieli gorących rytmów i

samby. Dzieje się tyle, że nie sposób wszystkiego zobaczyć. Podczas tego

hucznego wydarzenia całe miasto tańczy, odbywają się liczne zabawy i bale.

Centrum zabawy to Sambodrom, specjalny teatr pod gołym niebem, gdzie

gromadzą się tłumy. Wszyscy wspólnie się bawią i obserwują rywalizację

najsłynniejszych brazylijskich szkół samby (escolas de samba). Tancerze jadą

na bogato przyozdobionych platformach, nawiązujących do różnych motywów

(filmów, bajek, itp.). Wrażenie robią nie tylko umiejętności taneczne

uczestników, ale także ich kolorowe, bardzo skąpe stroje oraz niesamowite

nakrycia głowy (zrobione najczęściej z piór). Ich zdjęcia obiegają cały świat.

Takiej atmosfery i takich strojów nie ma nigdzie indziej. Po zachodzie słońca

zapełnia się plaża Copacabana, na którą przenosi się rozbawiony tłum. Ludzie

bawią się dosłownie wszędzie, w hotelach, klubach, barach i na ulicach.

Główne dwa dni imprezy to niedziela i poniedziałek. To właśnie wtedy

sambodromem defiluje 12 najlepszych szkół samby, które ubiegają się o tytuł

najlepszej szkoły karnawału. Ludzie na całym świecie zasiadają przed

telewizorami, by oglądać transmisję na żywo.
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W Wenecji odbywa się najpopularniejszy karnawał w Europie. Może poszczycić się

prawie tysiącletnią tradycją. Karnawał trwa 10 dni, oficjalne rozpoczęcie ma miejsce

w weekend (sobotę) przed Tłustym Czwartkiem. Eleganckie stroje, peruki i maski są

nieodłącznym elementem uczestników weneckiej zabawy. To właśnie fantastyczne

maski są głównym symbolem karnawału i jego znakiem rozpoznawczym na całym

świecie. Maski weneckie są zrobione zazwyczaj z gipsu, gazy lub porcelany. Do

tego bogato zdobione cekinami, piórami czy innymi koronkami są małymi dziełami

sztuki. W czasie karnawału Wenecja zmienia się nie do poznania. Odbywa się wiele

imprez, jednak główna zasada sprowadza się do odtworzenia prawdziwych balów

maskowych sprzed kilkuset lat. Trzeciego dnia ma miejsce Wielki Bal Maskowy,

zwany także Balem Dożów. Uczestniczyć może w nim każdy, jedynym warunkiem

jest wykupienie wejściówki oraz zapewnienie sobie odpowiedniego stroju. Główną

sceną, na której odbywa się legendarna rewia kostiumów, jest plac św. Marka,

porównywany do wytwornej sali balowej. Zabawa toczy się także na małym placyku

zwanym Piazetta. Każda edycja karnawału ma temat przewodni, który nadaje ton

licznym balom, widowiskom i spektaklom ulicznym. Zabawę otwiera huczny pochód

przebierańców do bazyliki św. Marka. Później następuje słynny „lot Turka" zwany

także „lotem Anioła”, czyli popis akrobaty, który wspina się na dzwonnicę bazyliki z

przyczepionymi do pleców skrzydłami, a następnie opuszcza się z góry, rzucając na

zebrany tłum tysiące konfetti. Na zakończenie karnawału organizowany jest konkurs

na najpiękniejszą maskę, a na placu św. Marka wieczorem odbywa się wielki bal i

pokaz sztucznych ogni. Organizowana jest także parada gondolierów, płynących z

pochodniami kanałem Canale Grande. Koniec zabawy ogłaszają o północy z wtorku

na środę popielcową dzwony XI-wiecznej dzwonnicy św. Marka - maski znikają,

zaczyna się post.
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Carnaval de Nice

Karnawał w Nicei słynie przede wszystkim ze wspaniałych parad. Przez ulice miasta przetaczają się tonące w żywych kwiatach

platformy, na których pojawiają się postacie ze świata bajek i piękne dziewczęta w imponujących strojach. Najważniejszy rydwan -

królowej karnawału - przybrany jest zgodnie z tradycją kolorowymi storczykami. Pochód urozmaicają występy grup taneczno-

muzycznych zaproszonych z egzotycznych zakątków świata. Maszerują szkoły cyrkowe, szczudlarze i czarownice. Dodatkową

atrakcją są bitwy kwiatowe. Widzowie, wchodząc na trybuny, zaopatrują się w gałązki mimozy i w czasie przejazdu obrzucają się

kwiatami z uczestnikami parady.

Carnevale di Viareggio

Karnawał w Viareggio to druga znana

karnawałowa impreza we Włoszech. Jej istotą

są parady gigantycznych kukieł z papier-maché

- są to sylwetki aktualnych polityków,

sportowców i ludzi ze świata kultury. Wielkość

konstrukcji zadziwia, potrafią sięgać nawet

szóstego piętra i ważyć blisko kilkadziesiąt ton.

Karnawał w Santa Cruz de Tenerife

To właśnie tam w tygodniu poprzedzającym

Popielec trwa karnawał w iście brazylijskim

stylu. Bajeczne kostiumy, liczne pokazy,

festiwale, wybuchające co wieczór fajerwerki, a

przede wszystkim wybory Królowej karnawału i

nieustająca muzyka taneczna. Ukoronowaniem

karnawału jest finałowa impreza, podczas której

pali się wielką papierową sardynkę.

Notting Hill Carnival

W nietypowym terminie, bo w ostatnią niedzielę i ostatni poniedziałek sierpnia (tzw. Bank Holiday Monday) odbywa się karnawał w

dzielnicy Londynu Notting Hill. To największy w Europie festiwal uliczny z głośną muzyką, mnóstwem ulicznego jedzenia

spektakularnymi kostiumami i paradami. Karnawał organizuje karaibska społeczność mieszkająca w Londynie, ale w imprezie może

uczestniczyć każdy. Na scenach występuje kilkadziesiąt tysięcy artystów, zaś liczba uczestników sięga blisko 2 milionów. Niedzielny

poranek zaczyna się o świcie pochodem. Główną rolę odgrywają w nim bębniarze, przez których większość mieszkańców dzielnicy

Notting Hill wyprowadza się na krótki czas. Potem maszerują dzieci.
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Karnawał w Bazylei

Jeden z najsłynniejszych karnawałów w krajach niemieckojęzycznych co roku zaczyna się o świcie w pierwszy poniedziałek po katolickim Popielcu i

trwa przez 3 dni. Podobnie jak w innych miejscach świata obchody karnawałowe zwane tu Fasnachts, polegają na przemarszach przez miasto

kolorowych i roztańczonych pochodów. W Bazylei jednak nie mogą się do nich dołączyć turyści, ponieważ zarówno tradycyjne „grupy maskowe”

(tzw. clique) jak i aktorzy występujący w inscenizacjach rekrutowani są spośród mieszkańców.

Karnawał w Nowym Orleanie

Karnawał w Nowym Orleanie nazywany jest też Mardi Gras, czyli tłustym wtorkiem. Największa miejska parada organizowana

jest we wtorek przed środą popielcową, ale karnawałowa zabawa zaczyna się już kilka tygodni wcześniej. Mieszkańcy Nowego

Orleanu biorący udział w pochodzie ubierają się w tradycyjne karnawałowe barwy - fiolet, zieleń i żółć - i maszerują ulicami

dzielnicy francuskiej. Uczestnicy pochodu tańczą, śpiewają i rzucają w tłum karnawałowe pamiątki - jak np. korale.

Karnawał w Binche (Belgia)

Karnawał w Binche jest jednym z najstarszych ulicznych karnawałów w Europie. Zabawa trwa przez trzy ostatnie dni karnawału, ale jej moment

kulminacyjny przypada na ostatni dzień przed środą popielcową - tzw. Mardi Gras. Na ulice miasta wychodzą wtedy Gilles, czyli mężczyźni przebrani w

kostiumy złożone z wypchanej słomą tuniki i jutowych spodni. Włosy przykrywają białą czapką, na którą nakładany jest kapelusz ze strusich piór. Strój

ten mogą nosić wyłącznie mężczyźni, którzy mieszkają w Binche co najmniej pięć lat. Wśród pozostałych mieszkańców popularne są również przebrania

chłopów, arlekinów i pierrotów. Karnawał w Binche w 2008 roku wpisany został na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Karnawał w Québecu (Kanada)

Ambasadorem karnawału jest bałwan śnieżny o imieniu Bonhomme a ważną uroczystością jest festiwal rzeźb z lodu. Jeśli lubisz rzeźby z

lodu to żaden problem: drużyny z całego świata mogą ze sobą konkurować, aby wyrzeźbić najpiękniejszą rzeźbę. Québec ma również

Karnawałowe Królowe: są nazywane księżnymi i jest ich dokładnie 7, po jednej dla każdej części Québecu. Ta, kto sprzeda najwięcej

świec podczas karnawału, zostanie ukoronowana na Karnawałową Królową.
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Niedawno w szkole omawialiśmy „Opowieści z Narnii” autorstwa C.S Lewisa. Opowiada o rodzeństwie, które

trafia do magicznej krainy. Myślę że każdy po przeczytaniu tej książki zaczął zaglądać do wszystkich szaf i szafeczek

w celu znalezienia drzwi do Narnii. Ja też zabrałam się za poszukiwania, ale ku wielkiej rozpaczy Narnii nie

znalazłam. Okej, z Narnią się nie udało, ale co z innymi magicznymi krainami? To wspaniały pomysł na badania!

Zacznijmy od „Alicji w Krainie Czarów” autorstwa Carroll Lewis. 

Opowiada o dziewczynce, która trafia do magicznej krainy skacząc 

za Białym Królikiem do nory. Cóż,  Króliczą Norę w Warszawie i 

jeszcze podczas zimy jest trudno znaleźć, ale nawet jeżeli 

znajdziecie - lepiej do niej nie wskakiwać😊. 

Reporter Marysia Tryputen

„Czarnoksiężnik z Krainy Oz” autorstwa Lymana Franka Bauma. Dorotka, mieszkającą 

w Kansasie, natrafia na huragan, który przenosi ją do magicznej krainy. Hm… chyba w 

Warszawie nie spotkamy tak strasznych huraganów... Ta kraina też odpada.
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Hogwart (z serii powieści J.K. Rowling o Harrym Potterze). 

Chłopiec o imieniu Harry dostaję list z zaproszeniem do szkoły magii 

i czarodziejstwa Hogwart. Do Hogwarta nie jest tak łatwo trafić. 

Musisz dojechać pociągiem do stancji kolejowej, a potem płynąć  

łódką do samej szkoły. No i nie można zapomnić o specjalnym 

zaproszeniu. Do mnie jeszcze nie przyszło, ale może dlatego, że nie 

mam 11 lat? A do was przyszło? 

Piotruś Pan, autorstwa J.M. Barriego. Chłopiec wlatuje do otwartego okna i zabiera 

trójkę rodzeństwa do magicznej krainy Nibylandii gdzie jest wieczne dzieciństwo. 

Chyba nie chcę być wiecznie małym dzieckiem. Lepiej zamknę moje okno na noc😊.

Cóż w każdej magicznej książce są zawsze jakieś fascynujące przygody, ale i niebezpieczne! Jeżeli dobrze się zastanowić i pomyśleć, czy na 

pewno chcemy walczyć o życie czy o powrót do domu? ….. Ale możemy trafiać do magicznych światów czytając książki, oglądając filmy, 

grając w gry komputerowe. I nie zapominajcie… Magia jest wokół nas😊
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Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o niezwykłym, magicznym ptaku, które występuje w bardzo wielu mitach, baśniach i legendach. Ten
ptak nazywa się... Feniks!
Według najpopularniejszej legendy feniks raz na jakiś czas spala się i odradza z popiołów. Właśnie ta legenda dała początek imponującej
karierze Feniksa, jako ptaka ognia. Stał się on potężnym symbolem nieśmiertelności, nieskończoności i zwycięstwa życia nad śmiercią. W
kulturze chińskiej odpowiada feniksowi Fenghuang – ptak, który ponoć brał udział w tworzeniu świata. Ten ptak może się odrodzić w ciągu 3
dni. Ptak Feniks, choćby tylko ze względu na swoją unikalną zdolność do odradzania się, obrósł niesamowitą legendą. Mit o ognistym ptaku
znany jest na całym Świecie.

Reporter Paweł Urzędowski

Dookoła świata 
z ptakami
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Różdżka to podstawowy dla każdego czarodzieja przedmiot mocy, za pomocą którego może rzucać zaklęcia. Każdy szanowany się
czarodziej ma swoją różdżkę.

Jeśli oglądaliście filmy z serii „Harry Potter” to wiecie już, że różdżka zastępuje czarodziejowi wiele przedmiotów takich jak np.
mikrofon, latarka i narzędzie do samoobrony. Każda z różdżek ma inny kształt. A najciekawsze w tym wszystkim jest to że, to różdżka
wybiera czarodzieja, a nie czarodziej różdżkę.

Ze względu na zróżnicowanie talentu magicznego, różdżki są tworzone z różnych rodzajów drewna, mają różną elastyczność, różną
długość oraz specyficzny rdzeń. Nie znajdziecie dwóch takich samych magicznych różdżek. Każda kombinacja odpowiada pewnej
zdolności, do której różdżka jest stworzona, np. różdżka z drzewka różanego wybiera czarodzieja, którzy dobrze czują się w świeczkę fauny
i flory.

Każda różdżka składa się z trzech elementów:
1) rączki,
2) części podstawowej,
3) rdzenia.

Najczęstszymi rdzeniami są:
1) włos z ogona jednorożca,
2) pióro feniksa,
3) włókno ze smoczego serca.

Rączka zazwyczaj jest tożsama z częścią podstawową i wykonana jest z drewna. Niektóre różdżki maja jednak osobne ozdobne 
fragmenty wykonane np. Z kości słoniowej. Te najdroższe są wysadzane nawet kamieniami szlachetnymi lub innymi świecidełkami.

Reporter Aleksandra Cegieła
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Książka pod tytułem „Hobbit czyli tam i z powrotem” J.R.R Tolkiena
opowiada o przygodach Hobbita. Hobbici uwielbiają wygodne życie w
swoich wygodnych norach, spędzają całe ranki i przedpołudnia na paleniu
fajki i delektowaniu się obfitym śniadaniem. Natomiast popołudnia i
wieczory spędzają na spacerowaniu po zielonych łąkach. Do głównego
bohatera, Hobbita o imieniu Bilbo, ten opis pasuje idealnie. To właśnie o
jego przygodach opowiada ta książka. Pewnego dnia do jego domu
zupełnie nieoczekiwanie wpadła grupa krasnoludów wraz z ich
przyjacielem, Gandalfem. Gandalf był czarodziejem i słynął z umiejętności
panowania nad światłem. Krasnoludy rozgościły się w mieszkaniu Bilba,
jak we własnym domu. Namówiły go, by wyruszył z nimi na poszukiwanie
skarbu, który przed wiekami był własnością krasnoludów, jednak został im
odebrany przez ogromnego smoka. Właśnie taki był cel ich wyprawy:
pokonać smoka i przywrócić skarb prawowitym właścicielom, czyli
krasnoludom.

Z jakimi przeciwnościami zmierzą się nasi bohaterowie? Czy uda im się
zrealizować cel? Tego dowiecie się dopiero, kiedy przeczytacie tę książkę.

John Ronald Reuel Tolkien (ang. The Hobbit or There and Back Again)

Recenzja
Pawła Urzędowskiego
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Chcielibyśmy polecić młodszym czytelnikom serię książek o skarpetkach, zwanych prze autorkę

Justynę Bednarek „otulistópkami”. Książki opisują przeróżne historie skarpetek, które gubią się w

praniu w domu małej Basi, zwanej przez rodzinę małą Be. Tam w łazience pod pralką znajduje się

dziura przez którą skarpetki uciekają. W koszu na brudną bieliznę zostają ich drugie „połówki”.

Pierwsze dwie książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” oraz „Nowe przygody

skarpetek jeszcze bardziej niesamowite” to historie pojedynczych skarpetek, które po ucieczce z

domu małej Be przeżywają swoje oddzielne niesamowite przygody. Jako skarpetki są politykiem,

aktorką, kwiatkiem, bohaterem ratującym zwierzaki, duchem, a nawet pomocnikiem Świętego

Mikołaja, kiedy ten jest w tarapatach.

Kolejna książka „Banda czarnej frotte”, to książka w której opisane są przygody kilku

skarpetek, na czele których stoi „czarna frotte”. Wspólnie podróżując szukając swoich braci i

sióstr. Przygody są czasami bardzo niebezpieczne, skarpetki przeżywają atak białych rękawiczek,

trafiają w różne ciekawe miejsca, spotykają ciekawe istoty, nie tylko skarpetki. Książka kończy się

szczęśliwie.

„Zielone piórko Zbigniewa” to ostatnia z serii w której skarpetki razem z detektywem

Pinkertonem (skarpetką zieloną, zmienił kolor z seledynowej bo zagotował się w zupie w

poprzedniej książce) szukają złodzieja zielonej papugi o imieniu Zbigniew. Muszą to zrobić ażeby

uratować z tarapatów tatę małej Be. Jak zwykle wszystko, choć czasami bardzo niebezpieczne

skończy się szczęśliwie.

Każdą z tych książek czyta się bardzo szybko. Czytając je będziecie się czasami bać, wzruszać

ale najczęściej śmiać. Przeczytajcie je koniecznie.
Recenzenci: Julia Groszyk, Jan Groszyk
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Kopciuszek ( w oryginale: Cinderella), 2015 

Kopciuszek klasyczna versja. Macocha, dwie wredne siostry i Dobra wróżka.

Jednak dlaczego ją polecam? Najpierw przez wszystkie niesamowite stroje

(szczególnie strój kopciuszka na balu). No i naprawdę kopciuszek w tym filmie

nie była wojowniczą damą, jak w niektórych wersjach. Była raczej leciutka jak

piórko i ładna jak róża.

Ta bajka nam mówi, że jest więcej dobrych i uprzejmych ludzi, niż złych. A 

dobro zawsze zwycięża. Dodatkowo w tej wersji jest bardzo zabawna wróżka. 

Polecam.

Czy lubicie bajki? A szczególnie magiczne i fascynujące? Ja – tak! Jedną z najpopularniejszych bajek jest Kopciuszek. Jestem pewna, że

wszyscy ją znają lub przynajmniej słyszeli. Hm ... wszyscy znają zwykłego Kopciuszka, ale co jeśli powiem, że jest mnóstwo zupełnie różnych

Kopciuszków! To powód na badania! Obejrzałam około 10 różnych wersji. Chcę wam opowiedzieć o najbardziej ciekawych.

"Długo i szczęśliwie" (w oryginale: Ever After) , 1998 

Historia Kopciuszka, ale bez udziału magii! Powiecie- Ale jak to bez magii? Co z wróżką? Karocą 

z dyni? Przepięknym pantofelkiem? Zamiast wróżki w tej bajce był sam Leonardo da Vinci! A 

przepiękny pantofelek został z ubioru ślubnego zmarłej mamy Kopciszka! Reżyserzy chciały 

zrobić ten film bardziej realny i pokazać, że nawet bez magii można znaleźć swoje szczęście i 

swojego księcia.

Recenzja Marysi Tryputen
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"Ella zaklęta" (Ella Enchanted , 2004)

W tym filmie zobaczycie od razu kilka wróżek. Ale siostra Kopciuszka jest gorsza od

macochy! Najbardziej spodobał mi się tam magiczny świat z olbrzymami, elfami,

krasnalami i jednorożcami!

Odróżnia tą bajkę od innych zaczarowany Kopciuszek (Ella) i książę – sierota,

wychowany przez złego wujka. Ten film jest moim faworytem, ponieważ w starej

bajce nowa fabuła. Ale najbardziej mi się podoba muzyka z moją ulubioną grupą

„Queen”☺

„Kopciuszek” (wersja animowana), 1950

To jest też klasyczna wersja bajki o Kopciuszku. Animacja jest bardzo 

ładna i szczególnie doskonała, chociaż film jest dość stary  (w tym roku 

będzie miał 71 lat)! Sądzę że animacje „Disneya” nigdy się nie starzeją 

;). A co do akcji, to jak zawsze bal, książę i macocha.

Polecam wam do obejrzenia wszystkie te filmy i pamiętajcie… Życie się może zmienić w każdym momencie!
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OŚRODEK NARCIARSKI ZIELENIEC SKI ARENA

Zieleniec Ski Arena jest największym kurortem narciarskim w Kotlinie Kłodzkiej i

jednym z największych w całej Polsce. Leży na wysokości ok. 950 m. n. p. m. Położony jest w

malowniczym otoczeniu Gór Orlickich i Gór Bystrzyckich.

Dzięki wyjątkowemu mikroklimatowi podobnemu do tego który jest w Alpach, jest

istnym rajem dla narciarzy. Śnieg leży tutaj czasami nawet do maja, a opadające na

północną stronę stoki i niskie temperatury gwarantują doskonałe warunki narciarskie.

Stacja składa się z 30 wyciągów i kolei, z których 6 to nowoczesne kanapy, zaś jeden

to wyciąg kanapowo-gondolowy. Ośrodek ma do dyspozycji 23 kilometry przygotowanych tras o

zróżnicowanym stopniu trudności, od bardzo łatwych dla początkujących narciarzy do bardzo

trudnych dla doświadczonych i wymagających. Większość z nich dostępna jest aż do godziny 21.

Na wszystkie wyciągi i koleje obowiązuje jeden wspólny karnet. Ośrodek posiada snowpark –

największy tego typu obiekt w Polsce oraz pełnowymiarową rynnę (halfpipe).

W Zieleńcu znajdziemy wszystko to co potrzebne jest turystom do udanego wypoczynku.

Oprócz wyciągów i tras mamy bogatą ofertę szkółek narciarskich i snowboardowych,

wypożyczalni sprzętu narciarskiego, hoteli, pensjonatów, restauracji i barów.

Z roku na rok powstają nowe koleje i trasy narciarskie. Unowocześniono system

naśnieżania. W najbliższych latach zaplanowano rozbudowę ośrodka o dwie lub trzy nowe

koleje kanapowe. Zieleniec Ski Arena to jeden z najlepszych i najatrakcyjniejszych kurortów

narciarskich w całej Polsce. Nigdy nie byłam tam na nartach, ale z chęcią się tam wybiorę.

Reporter Julia Groszyk

zdrowo i 
sportowo



Clash Royale jest to strategiczna gra,
stworzona przez studio Supercell.
Główna część rozgrywki, skupia się na
pojedynkach pomiędzy graczami. Celem
gry jest zniszczenie zamku wroga i
obrona własnego. Podczas walki można
korzystać z talli ośmiu kart, które są
wybierane przed pojedynkiem. Gdy
użyjemy karty, skutkuje to stworzeniem
nowych jednostek, budowli lub
rzuceniem czaru. Istnieje również
możliwość tworzenia klanów (klubów),
których członkowie mogą wymieniać się
swoimi kartami. Można też prowadzić
wojny z innymi klubami.

Reporter and gamer
Adam Rzeszuto
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W grę „Magia i Miecz” może grać dowolna liczba osób. Każdy gracz jest

poszukiwaczem, którego celem jest zdobycie korony władzy. Gra polega na

walce z potworami i zdobywaniu punktów siły i doświadczenia. Poza planszą

główną, w pełnej rozgrywce do gry wchodzą dodatkowe plansze: podziemie,

otchłań, jaskinia i miasto. Zwycięstwo polega na pokonaniu wszystkich

przeciwników i zdobyciu Korony Władzy.

„Magia i Miecz” pochodzi z 1983 roku. Oryginalna wersja tej gry nazywa
się „Talisman” i pochodzi z Wielkiej Brytanii. Przetłumaczono ją na wiele
języków. W 1992 roku została uhonorowana tytułem Gry Roku. Bardzo
zachęcam was do grania w gry planszowe, a już szczególnie w
przygodowe, takie jak „Magia i Miecz”, ponieważ są bardzo ekscytujące!

Reporter Paweł Urzędowski
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Składniki
• ciasto francuskie (można przygotować samemu lub kupić

gotowe w sklepie, polecam to dostępne w Lidl’u)

• czarodziejska cynamonowa posypka (1 łyżka stołowa cynamonu,
2 łyżki cukru trzcinowego, 1 łyżeczka cukru waniliowego)

• szczypta wyobraźni do zakręcania różdżek

Jestem wielką fanką książek i filmów o Harrym Potrze. W zeszłe wakacje byłam na obozie czarodziejów, na którym 
zrobiłam swoją  pierwszą czarodziejską różdżkę. Na jej podstawie postanowiłam upiec…

PRZYGOTOWANIE

Cisto francuskie wałkujemy na duży cienki
prostokąt. Następnie posypujemy go dokładnie
czarodziejską posypką cynamonową. Tak
przygotowane ciasto kroimy w długie trójkąty lub
wąskie paski, które skręcamy w różdżki.
Blachę wykładamy papierem do pieczenia, na
którym układamy różdżki. Całość wstawiamy do
nagrzanego do 220 stopni piekarnika i pieczemy
około 15 min. do momentu, aż ciasto się
zarumieni.

Smacznego!

Dziennik 
Kucharza

Szef kuchni
Aleksandra Cegieła
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31 stycznia –

Międzynarodowy Dzień Przytulania.

Ludzie lubią się przytulać. Dotyczy to

zarówno młodszych, jak i starszych,

kobiet, jak i mężczyzn. Jest to jedna z

najbardziej naturalnych aktywności w

życiu człowieka, która towarzyszy nam
od narodzin.

2 lutego- dzień niedźwiedzia 
To prawdopodobnie jedna z najstarszych pozycji 

w kalendarzu świąt nietypowych. Dla naszych 

przodków niedźwiedź był zwierzęciem 

magicznym, panem czasu, stąd mieszkańcy 

Europy 2 lutego uważnie obserwowali, czy 
wyjdzie on z nory zwiastując nadejście wiosny. 

3 lutego- dzień ciasta marchewkowego 

Ciastem marchewkowym zajadano się już w 

średniowieczu, ale dopiero w XX wieku 

zyskało popularność na całym świecie, 

zwłaszcza w Anglii i USA. Dziś zajadają się 
nim wszyscy, w tym oczywiście Polacy. 

5 lutego- dzień nutelli
Za ten czekoladowy przysmak z orzechów 

laskowych, czekolady, cukru i oleju 

niejeden dałby się pokroić. Dziś święto

Nutelli, a więc bez wyrzutów sumienia 

możemy skonsumować cały słoik tego 

popularnego kremu. 

1 lutego- dzień gumy do żucia 

Guma do żucia ma wiele wartościowych 

właściwości – odświeża oddech, oczyszcza zęby, 

uspokaja. W dodatku nie jest droga. Dziś ma 

swoje święto, warto więc pofatygować się do 
kiosku i kupić ulubioną gumę. 

9 lutego- dzień pizzy 

Wielu z nas dałoby się nieraz pokroić za 

kawałek pizzy, nic więc dziwnego, że ten 

okrągły przysmak doczekał się swojego 

święta. Codziennie bowiem 

sprzedawanych jest na świecie ok. 

13 milionów pudełek pizzy!

Zuzanna  Mielcarek i Marysia Tryputen
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Drodzy Czytelnicy,

Mamy nadzieję, że ten „magiczny numer" naszego magazynu 

spodobał Wam się.

Jak wiecie już niedługo WALENTYNKI, i właśnie 

Walentynkom poświęcone będzie kolejne wydanie "Piątku".

Niestety mamy nauczanie zdalne i w tym roku "Szkolna 

poczta walentynkowa" nie działa.

Jeżeli jednak chcecie osobie, którą bardzo lubicie, przesłać 

życzenia walentynkowe, możecie to zrobić za pośrednictwem 

naszego magazynu. Życzenia wysyłajcie na adres 
fridaynews47@gmail.com. My wszystkie życzenia zamieścimy 

w kolejnym wydaniu.

Do zobaczenia

Wasza Redakcja
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