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Niedawno
zaproponowałam
Wam wirtualne
zwiedzanie po
najpiękniejszych
galeriach  
i muzeach na
świecie. Tym razem
chciałbym Was
zabrać na
wycieczkę online
po polskich
muzeach, które
można odwiedzić,
nie ruszając się z
domu. W czasie
zwiedzania
możecie zaspokoić
ciekawość.
Przekonać się, jak
wygląda wnętrze

muzeum, które
Was interesuje.
Macie możliwość
zapoznania się z
miejscami, które
osobiście
zamierzacie
odwiedzić w
przyszłości. 
Wystarczy wejść na
stronę internetową
danej placówki
kulturalnej i po
prostu rozpocząć
oglądanie
przygotowanych
wizualizacji wnętrz,
ekspozycji, zdjęć
panoramicznych,
nagrań.

Dużo dodatkowych informacji możecie znaleźć na stronie:
https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea. Poniżej
znajdziecie linki do wybranych muzeów w Polsce, które oferują
zwiedzanie online za darmo lub wirtualne spacery. Bądźcie
zatem ciekawi i żądni wiedzy. Zachęcam do skorzystania. 

1.  Muzeum Powstania Warszawskiego
http://photos.piotrgalas.com/Muzeum_Powstania_Warszawskiego_-
_wirtualna_wycieczka,09.2011/
2.  Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
http://www.biskupin.pl/wirtualnemuzeum/
3.  Muzeum Początków Państwa Polskiego w
Gnieźnie
   http://muzeumgniezno.pl/pl/wirtualny-spacer
4.  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
http://panorama.auschwitz.org/
5.  Muzeum Narodowe w Krakowie
  https://artsandculture.google.com/partner/the-national-museum-
in-krakow
6.  Kopalnia Soli w Wieliczce
https://www.ai360.pl/panoramy/278

 Polecam Ewa Wyrzykowska
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Przedstawia-
my nasze
komiksy
stworzone 
w ramach
powtórek 
przed
egzaminem
ósmoklasisty.
Oczywiście
największą
popularnością
cieszyła się
lektura "Mały
Książę".
Mamy
nadzieję, że
ten sposób
utrwalicie
znajomość
tekstów
obowiązko-
wych.

Natalia

Maja
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Forza Horizon – niesamowita gra

Obłędna akcja, niesamowita
rozgrywka oraz ciekawa fabuła.
Czy to wszystko, co gra „Forza
Horizon” (wym. forza horajzon)
może nam zaoferować?
Przekonajmy się.
„Forza Horizon” to gra cyfrowa
oparta na wyścigach i dostępna 
na konsolę „Xbox 360”, „Xbox one”
oraz „PC”. Powstała w 2012 roku 
i ,pomimo swojego wieku, dalej jest
interesująca. Jakość wykonania,
tak samo jak grafika, jest bardzo
wysoka. 
Czuć przyjemność z jazdy. 
Gra zawiera fabułę, przez co
jeszcze bardziej zachęca nas 
do rywalizacji. Akcja jest tak
ciekawa, 
iż większość graczy nie może
doczekać się kolejnego wieczoru
spędzonego 
z kontrolerem w ręce. 
Gdy za pierwszym razem
wejdziemy do gry, dostajemy
zaproszenie 
do udziału w festiwalu Horizon.
Jeździmy po Stanie Colorado,
mając ustawiony cel podróży. 
Gdy do niego dotrzemy,
rejestrujemy się na kultowe 
i prestiżowe zawody. W
wykonywaniu wszystkich
czynności  pomoże nam Holy, 
czyli nasz osobisty przewodnik.
Poziomy symbolizują
różnokolorowe opaski 
na nadgarstek. Jest ich osiem.
Dodatkowo, gdy przejdziemy 
na wyższą rangę, mistrz danej
bransoletki proponuje nam
wyścig. Gdy go wygramy,
zdobywamy nagrodę pieniężną
oraz samochód gwiazdy. 
Zawody pokazowe pozwalają nam
zdobywać wspaniałe i szybkie
pojazdy.

W zapadniętych i opuszczonych
garażach znajdują się zaginione
auta zwane w grze „zaginionymi
wozami”. W ich renowacji pomaga
zaprzyjaźnionym mechanik Dack.
Nielegalne zawody uliczne
pozwalają na szybkie zarobienie
dużej sumy pieniędzy. Wykonując
zadania, zdobywamy ciekawe
odznaki. Jadąc w „trybie włóczęgi”,
czyli bez celu, bądź zmierzając 
na kolejne wyścigi, możemy rzucić
mijanym samochodom wyzwanie.
Gdy ich pokonamy, dostajemy
nagrodę. Im więcej wyścigów
zakończonych sukcesem, tym
bardziej rośnie nasz poziom
popularności. W całej fabule
głównym celem jest pokonanie
gwiazdy Festiwalu Horizon Zakiego
Malika. Dodatkowym aspektem gry
jest tryb wieloosobowy. Pozwala
on na wyścigi online za pomocą
Internetu. 

.

Wiele osób może zadać sobie
pytanie, co jeśli pokonamy
głównego rywala? W takim
przypadku dalej możemy jeździć 
w wyścigach i wykonywać
wszystkie wcześniej wymienione
czynności. Lecz co się stanie, 
gdy wyczerpiemy już możliwości
gry? W tym momencie na pomoc
przychodzą jeszcze trzy części:
„Forza Horizon 2”, „Forza Horizon
3” oraz „Forza 
Horizon 4”. Wszystkie są dostępne
na tych samych konsolach 
co „Forza Horizon”. Taki zapas gier
nie pozwoli nam się nudzić 
w czasie kwarantanny 
czy 
w deszczowy dzień. 
Seria tych gier wystarczy zapewne
na wiele tygodni fantastycznej
zabawy. 

Marta

.
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Przepis na babeczkę 
z kubeczka

Składniki:
3 spiczaste łyżeczki kakao
0.5 płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia
4 spiczaste łyżeczki mąki pszennej lub tortowej
4 płaskie łyżeczki cukru
1 jajko
1,5 łyżeczki masła
4 łyżeczki mleka

Sposób przygotowania:
W kubku wymieszaj ze sobą wszystkie składniki 
do uzyskania jednolitej, gęstej masy. Kubek z ciastem
wstawiamy do mikrofali ustawionej na 600 W 
na 4-5 minut.

Smacznego
Martyna

W poprzednich
latach
gospodarze
wydarzenia
dawali nam
trwający cztery
dni ,,zastrzyk"
emocji.
Pokazywali
nam nowe
pojazdy
militarne,
organizowali
ciekawe
atrakcje takie
jak: koncerty,
pokazy
historyczne,
niespodzianki
organizatorów
oraz dużo
więcej.
Niestety, w tym
roku na świecie
panuje 

epidemia
koronawirusa.
Wszyscy
żyjemy
zamknięci w
kwarantannie.
Jak podaje
portal
informacyjny
,,Głos”:  ,,GiS
zaleca
odwołanie
imprez
masowych
powyżej 1000
osób
organizowa-
nych w
pomieszcze-
niach
zamkniętych".
Możemy
spekulować, że
nasz ulubiony
zlot się nie
odbędzie. 

    Jednak
informacje,
które możemy
znaleźć na 
głównej stronie
organizatorów,
informują, 
że zlot się
odbędzie.
Napawa to
optymizmem
wszystkich
fanów. Lecz jak
będzie w
rzeczywistości
? Tego
dowiemy się 
w bliżej terminu
wydarzenia. 

Jakub

Czy XVII
MIĘDZYNARODOWY ZLOT
POJAZDÓW MILITARNYCH

w Bornem Sulinowie
odbędzie się w tym roku?
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http://www.zlot.bornesulinowo.pl/letni/
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