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Debiut Wonderful Years School w Junior Media! :)

Twórczynie gazety "WYSkok". Od prawej: Anika, Nela, Monika, Lea, Kalina, Ola, Weronika i Zosia:)

Witamy serdecznie wszystkich Czytelników platformy Junior Media! Jesteśmy uczennicami Wonderful Years School
i od trzech lat zajmujemy się tworzeniem szkolnej gazetki WYSkok. Mamy nadzieję, że teraz grono naszych Odbiorców
znacznie się powiększy!:)

W redakcji WYSkoku nie ma przypadkowych osób – pisanie to dla nas przyjemność, a tworzenie „czegoś” nowego
przynosi nam wiele satysfakcji. W naszej gazecie dokumentujemy między innymi informacje o ważnych wydarzeniach
szkolnych, a także o podejmowanych przez nas inicjatywach. Ponadto na zajęciach zapoznajemy się z podstawowymi
pojęciami z zakresu etyki dziennikarskiej, ćwiczymy umiejętność pracy w grupie, wyznaczamy sobie cele i uczymy się
samodzielności w działaniu. Tym, co nas wyróżnia, jest zamieszczanie tłumaczeń naszych tekstów na język angielski.
Zdajemy sobie sprawę, jak ważną umiejętnością w zawodzie dziennikarza jest porozumiewania się w różnych językach,
dlatego od najmłodszych lat staramy się nad nią pracować. Działamy w myśl zasady  „Im coś bliższe, tym ciekawsze”  
i chcemy publikować materiały, które przede wszystkim w przystępny sposób pozwalają poznać dany temat. W naszej
gazecie nie brakuje zarówno treści pożytecznych, jak i humorystycznych. Mamy nadzieję, ze tym wstępem
zachęciłyśmy Was do przeczytania kolejnych stron:) Zapraszamy do lektury!

Anonim
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Recenzja filmu Cudowny chłopak / Wonder  

źr. źr. https://www.spidersweb.pl/

Auggie to chłopiec, który nieszczęsnym trafem ma zdeformowaną twarz.
Mimo swoich problemów jest bardzo wesoły i radosny. Towarzyszy mu
cudowna siostra Via, która mu pomaga i go wspiera, kochani rodzice i
suczka Daisy. Kiedy rodzice wysyłają go do normalnej szkoły, chłopiec
bardzo się przejmuje. W szkole dzieci wyśmiewają się z jego wyglądu. W
końcu znajduje przyjaciela, lecz po jakimś czasie przyjaźń opada i Auggie
znów zostaje samotny. Po paru miesiącach podchodzi do niego ulubienica
klasy – Summer. Tym razem przyjaźń utrzymuje się do końca. Pod koniec
roku jego dawny przyjaciel Jack znowu zaczyna interesować się Auggie’m i
tym razem pozostają przyjaciół na zawsze. Cudowny Chłopak jest bardzo
wzruszającą opowieścią o przyjaźni, miłości i tolerancji. Według mnie jest też
bardzo wartościowa i pouczająca. Reżyserowany na podstawie bestsellera
film można obejrzeć w kinie lub internecie. Jest przeznaczony dla osób
dorosłych i młodzieży, ale spokojnie mogą go oglądać też młodsi widzowie.
Reżyserem jest Stephen Chbosky. Czasem film bywa smutny, ale jest dużo
radosnych i śmiesznych momentów. Jest przeznaczony dla osób dorosłych
i młodzieży, ale spokojnie mogą go oglądać też młodsi widzowie.
Reżyserem jest Stephen Chbosky. Czasem film bywa smutny, ale jest dużo
radosnych i śmiesznych momentów. Ja bardzo polecam i zachęcam do
oglądania! 

Auggie is a boy who in unfortunate luck have deformed face. Despite his
problem Auggie is happy and yoyfull. He have a wonderfull sister Via who
help and support him, lovely parents and a dog whoes name is Daisy. When
parents send him to a normal school, he is very stressed. In school childrens
arę loughing for him. After some time he find a friend but after a while the
frienship falls and Auggie is alone. After a few months a class favorite
approaches him. Her name is Summer. This time the friendship stays to the
end. At the end of the year his old friend Jack Will again start’s to be intrested
with Auggie and this time they stay friends forever. Wonder is a very touching
story about frienship, love and tolerance.
For me it’s valuable and inteligent story.  Film is based on the bestseller. Film
you can watch at the cinema or in the internet. It’s  intendet for adults and
teenagers but small kids to can watch it. Director of the film is Stephen
Hbosky. Sometimes film is sad but there is lots of funny moments. I
recomend it and encouradge to get acquainted!

                                                            

                                                                

                                                                                 Autor:  Anika Dagiel

http://www.filmweb.pl/video/zwiastun/nr+3+polski-44560 .
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          Moje

Pierwszy tydzień ferii spędziliśmy u mamy na Starym Mieście. Na następne
9 dni wyjechaliśmy do Włoch. 
Po wylądowaniu w Rzymie, pierwsze co zrobiliśmy, to wypożyczyliśmy
samochód, pojechaliśmy do hotelu i zjedliśmy pizzę. Praktycznie codziennie
jedliśmy to samo, ponieważ oprócz pizzy i makaronu zostało nam tylko sea-
food. Po zaspokojeniu głodu, zrobiło się już późno, więc przechodząc obok
kilku wielkich fontann, zbliżaliśmy się do hotelu. Następnego dnia mieliśmy
jechać do kolejnego miasta – Rimini. Po drodze zaliczyliśmy jeszcze
zwiedzanie mnóstwa ruin i Coloseum. Dużo czasu spędziliśmy oglądając
wielki Park Starożytnych Potworów. Niestety nie mogliśmy nic zjeść,
ponieważ wszyscy mieli sjestę, ale na szczęście zabraliśmy ze sobą
kanapki. Kiedy dojechaliśmy, po kolacji od razu poszliśmy spać. Rano
wstaliśmy na autobus i pojechaliśmy na festiwal lodów, kawy, czekolady
oraz ciast, (ze względu na pracę Taty). Kilka godzin chodziliśmy od sali do
sali z przerwą na obiad. Właściwie cały dzień zajęło nam poznawanie
słodyczy innych krajów. Tylko wieczorem zajrzeliśmy do jednego centrum
handlowego, a potem pojechaliśmy do hotelu. Następnego dnia rano
wyszliśmy na plażę, bo w końcu były ferie i 20 stopni na dworze;). Potem
pojechaliśmy dalej i naszym kolejnym przystankiem było San Marino, gdzie
zwiedziliśmy wiele pięknych zamków. Wieczorem dotarliśmy do Termoli,
miejscowości położonej przy morzu i tam zatrzymaliśmy się na noc. Rano
wyruszyliśmy dalej i przejeżdżaliśmy m.in. przez Poggio Imperiale, Aupile,
Lesine, Vico del Gargano i wiele innych miast. Zjedliśmy obiad w Foresta
Umbra i przeszliśmy obok jeziora. Pod koniec dnia dojechaliśmy do Monte
Sant' Angelo i zwiedziliśmy wielkie Muzeum Katedralne. Rano, po śniadaniu,
przeszłam z Tatą 10 kilometrów spacerując po całym mieście. W środku
dnia pojechaliśmy do Neapolu i zwiedziliśmy wulkan Wezuwiusz. Kolejnego
dnia zobaczyliśmy piękne katedry i świątynie, a potem mieliśmy samolot.
We Włoszech bardzo mi się podobało, bardzo lubię poznawać nowe kraje 
i kultury. Każdemu polecam, aby odwiedził ten kraj!:)

We spent the first week of holidays at my mother's in the Old Town.
Afterwards we left for Italy for the next 9 days.
After landing in Rome, the first thing we did was rent a car,  then we drove to
the hotel and ate pizza. Every day we practically ate the same thing because
apart from pizza and pasta, we only had sea-food. After eating it was already
late so passing by a few large fountains, we approached the hotel. The next
day we went to the next city, Rimini. Along the way, we saw a lot of ruins and
The Coloseum. We spent a lot of time visiting the great Park of Ancient
Monsters. Unfortunately, we could not eat anything because everyone had
siesta but luckily we had sandwiches with us. When we arrived, we ate
supper and went to bed. In the morning we got up for the bus and went to the
festival of ice cream, coffee, chocolate and cakes, due to my father's work.
We walked for a few hours from room to room with a break for dinner. In fact,
it took us the whole day to walk and explore the sweets of other countries. In
the evening, we just went to one shopping mall and then went back to the
hotel. The next day, in the morning, we went to the beach because in the end
it was our holiday, not to mention it was 20 degrees outside;). We went
further and our next stop was San Marino where we visited many beautiful
castles. In the evening we got to Termoli by the sea and stayed there for the
night. In the morning we continued our journey and traveled through Poggio
Imperiale, Aupile, Lesine, Vico del Gargano and many other cities. We ate
lunch at Foresta Umbra and walked past the lake. At the end of the day we
got to Monte Sant 'Angelo and visited the great Cathedral Museum. In the
morning, after breakfast, I went with my father for a 10-kilometer walk around
the city. In the middle of the day we went to Naples and visited the Vesuvius
volcano. The next day we visited beautiful cathedrals and temples and then
we had our plane back to Poland.
I really liked Italy because I truly like visiting new countries and experiencing
different cultures.

Autor: Maia Herman

   włoskie   ferie!

źr. źr.https://turystyka.wp.pl/koloseum-6047493120529025c https://turystyka.wp.pl/koloseum-6047493120529025c
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Recenzja książki pt. Fajna Ferajna

. .

Zastanawialiście się kiedyś, jak dzieci ży�ły podczas II wojny
światowej? Jeśli tak, to czytajcie dalej, jeśli taka tematyka Cię
nigdy nie interesowała, to może właśnie ten moment, aby to
zmienić? Dla mnie zawsze było to interesujące, więc
przeczytałam,,�Fajną Ferajnę". To książka zawierająca spisane
przez Monikę Szumowską-�Kowaleczko historie ludzi, którzy 
w czasie Powstania Warszawskiego byli dziećmi. Osiem
krótkich i ciekawych historyjek, z wplecionymi w tło humorem 
i dramatem jednocześnie. Jeden z bohaterów zasnął na
służbie i musiał biegać z wiadrami wody dookoła grupy, a inny
na pierwszej swojej misji łączniczej zaczepił nogą o wiadro.
Niektóre opowiastki się powtarzają, niektórzy ludzie się znają,
ale każda historia jest wyjątkowa. Więcej nie piszę! Musisz
przeczytać to sam! Gorąco polecam tę lekturę!

Have you ever been wondering what the life of kids was during
the Second World War? If so, continue reading and if you are
not interested in it, maybe it is time to change it. I was always
interested in these matters, so I read ,,Fajna Ferajna” (there’s
no an English name). It’s a book which contains stories
collected by Monika Szumowska-Kowaleczko and told by
people who were kids during the II World War. There are eight
short and interesting stories with some drama and comedy
added. One of them is about a hero who fell asleep on his duty
and had to run with buckets filled with water around his group
of fellows, and another one overturned a bucket on her first
mission. All together there are eight stories. Some of them
overlap each other, some people know each other too. But
each of the story is different. I can’t tell you more, you have to
read by yourself. 

                                                              Autor: Nela Kulpińska

http://www.makiwgiverny.pl/2015/05/fajna-ferajna-monika-
kowaleczko.html http://wilczelektury.blogspot.com/2015/06/fajna-ferajna.html
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         Mistrzostwa Karate / Karate championship

źródło:

Dnia 10.03.2018 w Warszawskim Centrum Karate SP nr 168, odbywały się
mistrzostwa karate dla dzieci i juniorów. Dzieci  w różnym wieku, o różnych
kolorach pasów i nawet z różnych krajów, rywalizowały w trzech
konkurencjach:

Kacie
Kumite
Chambara

Oczywiście można było startować w jednej konkurencji lub wielu, jak się
chciało. Zawody trwały od 11.00 do 16.00. Ja przyszłam koło trzynastej,
więc zdążyłam zobaczyć jak moi koledzy startują 
w kacie. Każdy z nich musiał zaprezentować dwie katy. Sędziowie ich
oceniali i wybierali najlepszego. Było dosyć dużo dzieci startujących w kacie
w wieku od sześciu do ośmiu lat. Niektórzy z nich nie dbali o to, jak to robią 
 i popełniali wiele błędów. Moje koleżanki nie były przekonane co do tego, że
udało im się je idealnie zrobić, ale ja i tak uważam, że dobrze im wyszło.W
konkurencji kumite, walczyło się z przeciwnikiem do dwóch punktów. Na
początku zawiązywało się jednemu uczestnikowi czerwony pas wokół jego
prawdziwego. Uważam, ze wyglądało to trochę dziwnie, jednak było to
konieczne. W tej konkurencji jeden sędzia oglądał ich 
z bliska, by było widać komu pierwszemu udało się uderzyć lub kopnąć
przeciwnika, gdyż często się zdarzało, że rywale zadawali cios
jednocześnie. Był tez sędzia, który siedział na krześle bokiem do widowni 
i miał dwie flagi, biała i czerwoną (oznaczające przeciwników), podnosił jedną
lub drugą, w zależności od tego kto zdobył punkt. W chambarze są te same
zasady co w kumite tylko walczą chambarą, czyli miękką bronią. Sensei,
który mnie uczy, był głównym sędzią w kacie, a hanshi był komentatorem.
Widziałam wiele osób z mojej szkoły karate, nawet jeśli ich nie znałam, to
widziałam godło naszego klubu. Spotkałam tez moje koleżanki i kolegów,
oprócz tego widziałam jak walczą  maluchy, co było bardzo słodkie:)
 Następnego dnia odbył się konkurs dla seniorów, ale niestety nie mogłam na
niego przybyć.

Autor:On the 10th of March there was a  karate championships for children
(from 3 to 8) and juniors (from 9 to 18). I’m not sure but I think that’s correct.
Children of different age, with different belts colors and even from different
countries gathered to compete in three competitions:

Kata – a system of individual training exercises in karate and other
martial arts.
Kumite – freestyle sparring or fighting
Chambara – sword fighting

Of course you could compete in one competition or more if you wanted to .
The competition was from 11 AM  to 4 PM. I came around one thirty so I
managed to see how my colleagues started in the kata and chambara. Each
of them had to present two katas. The judges rated them and chose the best
one. He got the first place next one came second then third. There were quite
a lot of children starting in the age from  six to eight. Some of them did not
care how they did it and made many big mistakes. Others tried really hard.
 My friends did not think that they managed to do it perfectly, but I think they
did it well, because they didn’t choose the easiest ones like most of the kids
at their age.In kumite, you fight with the opponent to two scored points. At the
beginning,  one of the participants was tying a red belt around his real one. In
this competition one judge watched them closely to see who first managed to
hit or kick his opponent. There was also a judge who sat in the chair
sideways to the audience and had two flags, white and red for the one that
has the red belt, he raised the one which he believed that the opponent
scored a point.
In chambara there are the same rules as in kumite they only fight with
chambarą, soft sword. I saw many people from my Karate school, even if I
did not know them, I saw the emblem of our club. I met also my friends and
in addition, I watched fights of  little tots which was very cute. The next day
there was a competition for seniors, but unfortunately I could not come to it. 
                                                                  
                                                                    Autor: Kalina Marfiak-Kowalski

źródło:https://razdwasport.pl/ http://www.karate.com.pl
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Top 10 najśmieszniejszych filmików na Youtube:)))   
     Top 10 Funniest videos on YouTube

Oto lista bardzo zabawnych filmików z YouTube. Mam nadzieję, że wam
również przypadną do gustu. Miłego czytania oraz oglądania! :)

10.„Let It Go Frozen But Every Go Makes The Pitch Lower By Two
Semitones And The Screen Gets Fatter”, czyli  „Let it go”, gdzie za każdym
razem, gdy Elsa śpiewa, automatycznie staje się grubsza i coraz bardziej
zdeformowana;)
9.Filmik pt.  „Kiki jak się śmiejesz?” przedstawia małego chłopczyka i jego
tatę, który prosi go o zademonstrowanie swojego śmiechu.
8.„Dzieci, które boją się swojego cienia” - bardzo komiczne wideo :D
7.Kolejny filmik  na Youtube znajdziecie pod nazwą „Mucha mi wlazła”. Jest
to historia trzyletniej dziewczynce, która skarży się swojemu tacie i prosi o
pomoc w pewnej trudnej sprawie... ;)
6.„Gdy leci twoja piosenka” opowiada o pewnym panu, który  nabija się 
z osób które nie potrafią śpiewać... i o tym nie wiedzą:)
5.„Best music video remix compilation 2016 - Funny Vines”, czyli  najlepsze
remiksy z dziećmi w roli głównej.
4.„Mama i córka odc 1 ja chcę na basen”, filmik wykonany przez dwie małe
dziewczynki starające się ukazać swoje życie w humorystyczny sposób.
3.Klip „A ja mówię bułka” jest o dziewczynce, która w kółko powtarza: Bułka,
bułka itd. A do tego ma katar i śmiesznie mówi przez nos:)
2.Dwa filmiki „Cały czas tłukło” oraz „Cały czas tłukło i tłucze” opowiadające
o prawdziwej historii pani Ewy Woźniak, skarżącej się na dziwne tłuczenie:)
1.„KlejNuty - Bende Go Zjad! (prod. CeZik)” to mix słów lub zdań
wypowiedzianych przez panią Magdę Gessler w trakcie„Kuchennych
Rewolucji” lub wypożyczonych z „Pamiętników z wakacji”:) Dla mnie to
numer jeden! Ciekawa jestem, który filmik Was najbardziej rozśmieszy:)

Źródło:

         
This is the list of funny videos you can find on YouTube. I hope you will like
them. Enjoy reading and watching!:)

10.“Let It Go Frozen But Every Go Makes The Pitch Lower By Two
Semitones And The Screen Gets Fatter” it’s a song “let it go” where every
time when Elsa sings “go” automatically she gets fatter and more deformed.
9. Video called “Kiki jak się śmiejesz” is about little boy with his dad who is
asking to demonstrate his laugh.
8. “Dzieci , które boją się swojego cienia” is about small toddlers that are
scared of they own shadows. It’s a really comic film.
 7. You will find the video under a name “Mucha mi wlazła” and it’s about a
three-year old girl which is complaining to her dad and she is asking for help
because a fly flew into the kitchen.
6. “Gdy leci twoja piosenka” is about a men that is making fun of other people
that aren’t singing well and they do not know about it.
5.„Best music video remix compilation 2016 - Funny Vines” the best remixes
with children in the main role.
4. “Mama i córka odc 1 ja chcę na basen” video done by two girls trying to
show us their lives.
3.“A ja mówie bułka” is a clip about a girl who is repeating; bun, bun….. and
she has a runny nose and she speaks through her nose.
2. Two videos “It is all time pounding” and “ It is still pounding” tells the true
story of Ewa Woźniak from Marymoncka street complaining of some
mysterious pounding.      
1.“KlejNuty  - Bende Go Zjad! (prod. CeZik)it’s a mix of words or sentences
said by Magda Gessler in her programme or from “Pamiętniki z wakacji”.

                                                                                                                             
                                                               Autor: Aleksandra Leszkiewicz

https://pixabay.com
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DIY SLIME:)

Jak zrobić slime?

Będziesz potrzebować:

Kleju PVA 
Pianka do golenia
Płyn do soczewek
Płyn do prania Perwoll

Opcjonalnie:

Brokat
Barwnik.np. barwnik spożywczy
Olejek zapachowy do rękodzieła

Przygotowanie:
Przygotuj miskę i łyżkę. Następnie  nalej pół kubka kleju
PVA, dodaj do tego dwie łyżki pianki do golenia,
wymieszaj tak, aby powstał klej o konsystencji pianki.
Dodaj do tego dwie łyżeczki płynu do soczewek i mieszaj.
Później dolej pół kubka  „Perwolu” i ponownie mieszaj.
Kiedy konsystencja będzie się odrywać od ścianek,
zacznij bawić się nią w rękach, stopniowo dodawaj
odrobinę  Perwollu 
i płynu do soczewek. GOTOWE! :)

źródło: .

How to make a slime?

You will need:

Pva glue
Shaving cream
Contact lens liquid
Perwoll washing liquid

Optional:

Glitter
Food coloring
Fragrance oil for handicrafts

Preparation:
Prepare a bowl and a spoon. Then pour half a cup of PVA
glue, add two tablespoons of shaving foam, mix so that
glue with a foam consistency will be formed. Add two
teaspoons of contact lens liquid and mix them together
again, add half a cup of Perwoll and mix. When the
consistency is detached from the walls, begin to play with
it in your hands, gradually add a little Perwoll and lens
lotion. FINISHED!:)

                                                                                 Autor: Zosia Parkita

https://www.crocoule.com/single-post/2017/04/19/Le-slime
http://www.assomosaique.org/index.php/event/13-15ans-activite-
slime/
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Jak odświeżyć skórę twarzy na nadejście wiosny?:)

Czy masz czasami wrażenie, że Twoja cera jest sucha i przemęczona?
Mam na to sposób. Możecie ją kupić lub zrobić sami. 
Tak naprawdę obydwie działają tak samo. 

Teraz podzielę się z Wami przepisem na maseczkę nawilżającą 
i wygładzającą. Będziesz potrzebował: 

1łyżkę miodu, 
2 łyżki cukru,
jogurt grecki około 3-4 łyżek 
1 łyżeczkę soku z cytryny.

Jak to zrobić?
Najpierw wlej do miski jogurt grecki i go wymieszaj, następnie dodaj cukier,
by twoja twarz doświadczyła przyjemnego pilingu, dodaj miód i sok 
z cytryny, wymieszaj te wszystkie składniki razem. Nałóż na twarz 
i odczekaj 15-20 minut, potem zmyj wodą. Czy czujesz zmianę?:)
Jeżeli nie masz czasu, by zrobić maseczkę, wejdź na stronę sephora.pl 
i kup maseczkę nawilżającą i wygładzającą typu glinkowa.

Maseczka regenerująca i dodająca energii. Potrzebujesz:
1 białko od jajka, 
1-2 lużki cukru 
1 łyżkę soku z cytryny

Jak to zrobić?
Wlej do miseczki białko i starannie je wymieszaj, dodaj cukier i ponownie
wymieszaj, na koniec dodaj sok z cytryny i gotowe. Nałóż na twarz 
i odczekaj 15-20  minut, następnie zmyj wodą. 
Gdzie kupić? Wejdź na stronę drogerii Sephora i kup maseczkę dodającą
energii - tę czerwoną. 

Maseczka relaksująca Domowa maseczka

Do you sometimes have that feeling that your face is dry or dull? I know what
you can do. You can buy a face mask or prepare it on your own. In fact, both
of them work the same way. I want to tell you there is no difference between
them. I'm going to tell you how to do it or where to buy it. 

I would like to start with the recipe for the mask that moisturizes your face.
You will need: 1 spoon of honey, 1-2 spoons of brown or white sugar, about 4
spoons of Greek yogurt and 1 little spoon of lemon juice.

Haw to make it? 
Put Greek yogurt into a bowl and mix it, then put sugar and honey and mix
them. At last put the lemon juice and mix it one more time.  Put it on your
face and wait from 15 up to 20 minutes and then wash it using water. Where
can you buy the mask? Visit sephora.pl and find the masks. These are the
purple ones and you are done. The mask costs 26 zlotys and you can use it
4 times. 

The energy mask
What will you need?
1 Egg protein, 1-2 spoons of sugar and 1 little spoon of squeezed
lemon juice. 

How to make it?
Put the egg protein into the bowl and gently mix it up. Now add sugar and
lemon juice and mix them together. Put the mask on your face and let it dry
for 15 minutes, and after that wash it using water. Where to buy it?Go onto
sephora.pl and choose the red mask that gives you energy. It costs 26 zlotys
and you can use it 4 times.

                                                                    
                                                                                 Autor: Lea Pawlicka

źr. https://pixabay.com/ źr. https://pixabay.com/
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Recenzja książki pt. Chcę być kimś! / I want to be someone!

„Chcę być kimś!” to seria książek motywujących składająca się
z czterech części. Książki pisane przez Michała Zawadkę są
najczęściej dedykowane dzieciom, młodzieży i „nakręcają” do
działania. Książki z serii „Chcę być kimś!” sprawiają, że masz
większą chęć do robienia czegoś, co sprawia Ci radość,
zaczynasz czuć, że bawiąc się tym, co robisz, możesz
osiągnąć więcej niż mógłbyś przypuszczać. Rozwiniesz także
nowe aplikacje, które pewnie nie do końca są zainstalowane 
w Twoim mózgu. W swoich książkach Michał Zawadka używa
przystępnego języka, dlatego polecam je właściwie każdemu!
Przeczytałam ¼ z nich i już zaczęły mi się podobać! 
W publikacjach z serii „Chcę być kimś!” znajdziecie także
zadania, które pomogą wam w „zmianie samego siebie, na
lepsze”. Jak mówi Pan Michał: „Dopiero po przeczytaniu
czwartej części książki, zaczniesz się powoli zmieniać.”

Polecam te książki osobom w różnym wieku, ponieważ są one
bardzo wciągające i łatwo się je czyta.

“I want to be someone!” is a series of four motivating books,
written by Michael Zawadka. He writes books for children,
teenagers and they “wind you up” for action. Books from the
series “I want to be someone!” make you want to do something
that makes you happy and you feel that playing with it can give
you bigger chances to achieve everything. You will also
develop new “aplications”, which you didn’t have any idea
about before.
  In these books, Michael Zawadka uses understandable
language, so I recommend them to everyone. I read ¼  from
them and I liked them very much. In publications “I want to be
someone!” you will also find exercises, which will help you
“change yourself for better”. How says Mr. Michael:
“After you read the forth part of the series, you will slowly
change".

I recommend it for all the people in different ages, because
they are really addictive and it’s easy to read them.

                                                                      Autor: Weronika Stańkowska

źródło: Na zdjęciu Pan Michałhttp://www.mindanddream.pl/ https://www.lepiejteraz.pl/michal-zawadka/
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Przepis na gofry / first waffles

Składniki:

2 szklanki (300g) mąki pszennej
2 szklanki (500ml) mleka
2 jajka
1/3 szklanki oleju rzepakowego
2 łyżki cukru
opcjonalnie: owoce/ powidła/ cukier puder/ rozpuszczona
czekolada

Sposób przygotowania:

W pierwszej kolejności oddzielamy żółtka od białek. Białka
ubijamy na sztywną masę, a żółtka przekładamy do dość
głębokiej miski. Do żółtek dodajemy kolejno: mąkę, mleko, olej
oraz cukier, następnie całość dokładnie mieszamy (w tym celu
używam miksera). Konsystencja gofrów powinna być jednolita 
i pozbawiona jakichkolwiek grudek. Do ciasta dodajemy
wcześniej ubite białko i całość delikatnie łączymy.
Rozgrzewamy gofrownicę. Urządzenie nie wymaga
smarowania tłuszczem, gdyż ciasto nie przywiera do powłoki.
Ciasto nakładamy równomiernie i czekamy, aż się zarumieni.
Smacznego!:)

zdj.: zdj.:

Ingedients:

- 2 cups (300g) of wheat flour
- 2 cups (500ml) of milk
- 2 eggs
- 1/4 cup of rapessed oil
- 2 tablespoons of sugar
- optional: fruits, jelly, powdered sugar, melted chocolate

A methood of preparing:

First of all, we separate yolks from proteins. Proteins are
whipped to a stiff mass and the egg yolks put into a rather
deep bowl. Add in the order to the yolks: milk, oil, and sugar,
then mix the whole thoroughly (you can use a
mixer). The consistency of waffles should be uniform and
without of any lumps. Add the previously beaten protein to the
dough and combine it gently. Warm up the wafle maker. The
wafle maker doesnt rquier to lubrication, because the dough
does not adheres to the coating. Put the douh evently and wait
until it is golden. Bon Appetit!

 

                                                                       Autor: Marysia Szymańska

https://pixabay.com/pl/gofry-%C5%9Bniadanie-deser-2033263/ https://pixabay.com/pl/gofry-%C5%9Bniadanie-deser-2033263/


	Debiut Wonderful Years School w Junior Media! :)
	Witamy serdecznie wszystkich Czytelników platformy Junior Media! Jesteśmy uczennicami Wonderful Years School i od trzech lat zajmujemy się tworzeniem szkolnej gazetki WYSkok. Mamy nadzieję, że teraz grono naszych Odbiorców znacznie się powiększy!:)
	W redakcji WYSkoku nie ma przypadkowych osób – pisanie to dla nas przyjemność, a tworzenie „czegoś” nowego przynosi nam wiele satysfakcji. W naszej gazecie dokumentujemy między innymi informacje o ważnych wydarzeniach szkolnych, a także o podejmowanych przez nas inicjatywach. Ponadto na zajęciach zapoznajemy się z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki dziennikarskiej, ćwiczymy umiejętność pracy w grupie, wyznaczamy sobie cele i uczymy się samodzielności w działaniu. Tym, co nas wyróżnia, jest zamieszczanie tłumaczeń naszych tekstów na język angielski. Zdajemy sobie sprawę, jak ważną umiejętnością w zawodzie dziennikarza jest porozumiewania się w różnych językach, dlatego od najmłodszych lat staramy się nad nią pracować. Działamy w myśl zasady  „Im coś bliższe, tym ciekawsze”   i chcemy publikować materiały, które przede wszystkim w przystępny sposób pozwalają poznać dany temat. W naszej gazecie nie brakuje zarówno treści pożytecznych, jak i humorystycznych. Mamy nadzieję, ze tym wstępem zachęciłyśmy Was do przeczytania kolejnych stron:) Zapraszamy do lektury!

	Recenzja filmu Cudowny chłopak / Wonder
	Auggie to chłopiec, który nieszczęsnym trafem ma zdeformowaną twarz. Mimo swoich problemów jest bardzo wesoły i radosny. Towarzyszy mu cudowna siostra Via, która mu pomaga i go wspiera, kochani rodzice i suczka Daisy. Kiedy rodzice wysyłają go do normalnej szkoły, chłopiec bardzo się przejmuje. W szkole dzieci wyśmiewają się z jego wyglądu. W końcu znajduje przyjaciela, lecz po jakimś czasie przyjaźń opada i Auggie znów zostaje samotny. Po paru miesiącach podchodzi do niego ulubienica klasy – Summer. Tym razem przyjaźń utrzymuje się do końca. Pod koniec roku jego dawny przyjaciel Jack znowu zaczyna interesować się Auggie’m i tym razem pozostają przyjaciół na zawsze. Cudowny Chłopak jest bardzo wzruszającą opowieścią o przyjaźni, miłości i tolerancji. Według mnie jest też bardzo wartościowa i pouczająca. Reżyserowany na podstawie bestsellera film można obejrzeć w kinie lub internecie. Jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży, ale spokojnie mogą go oglądać też młodsi widzowie. Reżyserem jest Stephen Chbosky. Czasem film bywa smutny, ale jest dużo radosnych i śmiesznych momentów. Jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży, ale spokojnie mogą go oglądać też młodsi widzowie. Reżyserem jest Stephen Chbosky. Czasem film bywa smutny, ale jest dużo radosnych i śmiesznych momentów. Ja bardzo polecam i zachęcam do oglądania!
	Auggie is a boy who in unfortunate luck have deformed face. Despite his problem Auggie is happy and yoyfull. He have a wonderfull sister Via who help and support him, lovely parents and a dog whoes name is Daisy. When parents send him to a normal school, he is very stressed. In school childrens arę loughing for him. After some time he find a friend but after a while the frienship falls and Auggie is alone. After a few months a class favorite approaches him. Her name is Summer. This time the friendship stays to the end. At the end of the year his old friend Jack Will again start’s to be intrested with Auggie and this time they stay friends forever. Wonder is a very touching story about frienship, love and tolerance. For me it’s valuable and inteligent story.  Film is based on the bestseller. Film you can watch at the cinema or in the internet. It’s  intendet for adults and teenagers but small kids to can watch it. Director of the film is Stephen Hbosky. Sometimes film is sad but there is lots of funny moments. I recomend it and encouradge to get acquainted!
	Autor:  Anika Dagiel

	Moje
	włoskie
	ferie!
	Recenzja książki pt. Fajna Ferajna
	Zastanawialiście się kiedyś, jak dzieci żyły podczas II wojny światowej? Jeśli tak, to czytajcie dalej, jeśli taka tematyka Cię nigdy nie interesowała, to może właśnie ten moment, aby to zmienić? Dla mnie zawsze było to interesujące, więc przeczytałam,,Fajną Ferajnę". To książka zawierająca spisane przez Monikę Szumowską-Kowaleczko historie ludzi, którzy  w czasie Powstania Warszawskiego byli dziećmi. Osiem krótkich i ciekawych historyjek, z wplecionymi w tło humorem  i dramatem jednocześnie. Jeden z bohaterów zasnął na służbie i musiał biegać z wiadrami wody dookoła grupy, a inny na pierwszej swojej misji łączniczej zaczepił nogą o wiadro. Niektóre opowiastki się powtarzają, niektórzy ludzie się znają, ale każda historia jest wyjątkowa. Więcej nie piszę! Musisz przeczytać to sam! Gorąco polecam tę lekturę!

	Mistrzostwa Karate / Karate championship
	Dnia 10.03.2018 w Warszawskim Centrum Karate SP nr 168, odbywały się mistrzostwa karate dla dzieci i juniorów. Dzieci  w różnym wieku, o różnych kolorach pasów i nawet z różnych krajów, rywalizowały w trzech konkurencjach:
	Kacie Kumite Chambara
	Oczywiście można było startować w jednej konkurencji lub wielu, jak się chciało. Zawody trwały od 11.00 do 16.00. Ja przyszłam koło trzynastej, więc zdążyłam zobaczyć jak moi koledzy startują

	Top 10 najśmieszniejszych filmików na Youtube:)))         Top 10 Funniest videos on YouTube
	Oto lista bardzo zabawnych filmików z YouTube. Mam nadzieję, że wam również przypadną do gustu. Miłego czytania oraz oglądania! :)
	This is the list of funny videos you can find on YouTube. I hope you will like them. Enjoy reading and watching!:)
	10.„Let It Go Frozen But Every Go Makes The Pitch Lower By Two Semitones And The Screen Gets Fatter”, czyli  „Let it go”, gdzie za każdym razem, gdy Elsa śpiewa, automatycznie staje się grubsza i coraz bardziej zdeformowana;) 9.Filmik pt.  „Kiki jak się śmiejesz?” przedstawia małego chłopczyka i jego tatę, który prosi go o zademonstrowanie swojego śmiechu. 8.„Dzieci, które boją się swojego cienia” - bardzo komiczne wideo :D 7.Kolejny filmik  na Youtube znajdziecie pod nazwą „Mucha mi wlazła”. Jest to historia trzyletniej dziewczynce, która skarży się swojemu tacie i prosi o pomoc w pewnej trudnej sprawie... ;) 6.„Gdy leci twoja piosenka” opowiada o pewnym panu, który  nabija się  z osób które nie potrafią śpiewać... i o tym nie wiedzą:) 5.„Best music video remix compilation 2016 - Funny Vines”, czyli  najlepsze remiksy z dziećmi w roli głównej.
	10.“Let It Go Frozen But Every Go Makes The Pitch Lower By Two Semitones And The Screen Gets Fatter” it’s a song “let it go” where every time when Elsa sings “go” automatically she gets fatter and more deformed.
	9. Video called “Kiki jak się śmiejesz” is about little boy with his dad who is asking to demonstrate his laugh. 8. “Dzieci , które boją się swojego cienia” is about small toddlers that are scared of they own shadows. It’s a really comic film.  7. You will find the video under a name “Mucha mi wlazła” and it’s about a three-year old girl which is complaining to her dad and she is asking for help because a fly flew into the kitchen. 6. “Gdy leci twoja piosenka” is about a men that is making fun of other people that aren’t singing well and they do not know about it. 5.„Best music video remix compilation 2016 - Funny Vines” the best remixes with children in the main role. 4. “Mama i córka odc 1 ja chcę na basen” video done by two girls trying to show us their lives. 3.“A ja mówie bułka” is a clip about a girl who is repeating; bun, bun….. and she has a runny nose and she speaks through her nose. 2. Two videos “It is all time pounding” and “ It is still pounding” tells the true story of Ewa Woźniak from Marymoncka street complaining of some mysterious pounding.       1.“KlejNuty  - Bende Go Zjad! (prod. CeZik)it’s a mix of words or sentences said by Magda Gessler in her programme or from “Pamiętniki z wakacji”.
	4.„Mama i córka odc 1 ja chcę na basen”, filmik wykonany przez dwie małe dziewczynki starające się ukazać swoje życie w humorystyczny sposób. 3.Klip „A ja mówię bułka” jest o dziewczynce, która w kółko powtarza: Bułka, bułka itd. A do tego ma katar i śmiesznie mówi przez nos:) 2.Dwa filmiki „Cały czas tłukło” oraz „Cały czas tłukło i tłucze” opowiadające o prawdziwej historii pani Ewy Woźniak, skarżącej się na dziwne tłuczenie:) 1.„KlejNuty - Bende Go Zjad! (prod. CeZik)” to mix słów lub zdań wypowiedzianych przez panią Magdę Gessler w trakcie„Kuchennych Rewolucji” lub wypożyczonych z „Pamiętników z wakacji”:) Dla mnie to numer jeden! Ciekawa jestem, który filmik Was najbardziej rozśmieszy:)


	DIY SLIME:)
	Jak zrobić slime?
	How to make a slime?
	Będziesz potrzebować:
	You will need:
	Pva glue Shaving cream Contact lens liquid Perwoll washing liquid
	Kleju PVA  Pianka do golenia Płyn do soczewek Płyn do prania Perwoll   Opcjonalnie:
	Optional:
	Brokat Barwnik.np. barwnik spożywczy Olejek zapachowy do rękodzieła  Przygotowanie:
	Glitter
	Food coloring
	Fragrance oil for handicrafts
	Preparation: Prepare a bowl and a spoon. Then pour half a cup of PVA glue, add two tablespoons of shaving foam, mix so that glue with a foam consistency will be formed. Add two teaspoons of contact lens liquid and mix them together again, add half a cup of Perwoll and mix. When the consistency is detached from the walls, begin to play with it in your hands, gradually add a little Perwoll and lens lotion. FINISHED!:)
	Przygotuj miskę i łyżkę. Następnie  nalej pół kubka kleju PVA, dodaj do tego dwie łyżki pianki do golenia, wymieszaj tak, aby powstał klej o konsystencji pianki. Dodaj do tego dwie łyżeczki płynu do soczewek i mieszaj. Później dolej pół kubka  „Perwolu” i ponownie mieszaj. Kiedy konsystencja będzie się odrywać od ścianek, zacznij bawić się nią w rękach, stopniowo dodawaj odrobinę  Perwollu  i płynu do soczewek. GOTOWE! :)
	Jak odświeżyć skórę twarzy na nadejście wiosny?:)
	„Chcę być kimś!” to seria książek motywujących składająca się z czterech części. Książki pisane przez Michała Zawadkę są najczęściej dedykowane dzieciom, młodzieży i „nakręcają” do działania. Książki z serii „Chcę być kimś!” sprawiają, że masz większą chęć do robienia czegoś, co sprawia Ci radość, zaczynasz czuć, że bawiąc się tym, co robisz, możesz osiągnąć więcej niż mógłbyś przypuszczać. Rozwiniesz także nowe aplikacje, które pewnie nie do końca są zainstalowane  w Twoim mózgu. W swoich książkach Michał Zawadka używa przystępnego języka, dlatego polecam je właściwie każdemu! Przeczytałam ¼ z nich i już zaczęły mi się podobać!  W publikacjach z serii „Chcę być kimś!” znajdziecie także zadania, które pomogą wam w „zmianie samego siebie, na lepsze”. Jak mówi Pan Michał: „Dopiero po przeczytaniu czwartej części książki, zaczniesz się powoli zmieniać.”
	“I want to be someone!” is a series of four motivating books, written by Michael Zawadka. He writes books for children, teenagers and they “wind you up” for action. Books from the series “I want to be someone!” make you want to do something that makes you happy and you feel that playing with it can give you bigger chances to achieve everything. You will also develop new “aplications”, which you didn’t have any idea about before.   In these books, Michael Zawadka uses understandable language, so I recommend them to everyone. I read ¼  from them and I liked them very much. In publications “I want to be someone!” you will also find exercises, which will help you “change yourself for better”. How says Mr. Michael: “After you read the forth part of the series, you will slowly change".
	I recommend it for all the people in different ages, because they are really addictive and it’s easy to read them.
	Polecam te książki osobom w różnym wieku, ponieważ są one bardzo wciągające i łatwo się je czyta.


	Przepis na gofry / first waffles
	Składniki:
	Ingedients:
	2 szklanki (300g) mąki pszennej 2 szklanki (500ml) mleka 2 jajka 1/3 szklanki oleju rzepakowego 2 łyżki cukru opcjonalnie: owoce/ powidła/ cukier puder/ rozpuszczona czekolada  Sposób przygotowania:
	- 2 cups (300g) of wheat flour - 2 cups (500ml) of milk - 2 eggs - 1/4 cup of rapessed oil - 2 tablespoons of sugar - optional: fruits, jelly, powdered sugar, melted chocolate  A methood of preparing:
	W pierwszej kolejności oddzielamy żółtka od białek. Białka ubijamy na sztywną masę, a żółtka przekładamy do dość głębokiej miski. Do żółtek dodajemy kolejno: mąkę, mleko, olej oraz cukier, następnie całość dokładnie mieszamy (w tym celu używam miksera). Konsystencja gofrów powinna być jednolita  i pozbawiona jakichkolwiek grudek. Do ciasta dodajemy wcześniej ubite białko i całość delikatnie łączymy. Rozgrzewamy gofrownicę. Urządzenie nie wymaga smarowania tłuszczem, gdyż ciasto nie przywiera do powłoki. Ciasto nakładamy równomiernie i czekamy, aż się zarumieni. Smacznego!:)
	First of all, we separate yolks from proteins. Proteins are whipped to a stiff mass and the egg yolks put into a rather deep bowl. Add in the order to the yolks: milk, oil, and sugar, then mix the whole thoroughly (you can use a mixer). The consistency of waffles should be uniform and without of any lumps. Add the previously beaten protein to the dough and combine it gently. Warm up the wafle maker. The wafle maker doesnt rquier to lubrication, because the dough does not adheres to the coating. Put the douh evently and wait until it is golden. Bon Appetit!


