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30 RZECZY DO
ZROBIENIA W WAKACJE

1. Noc na trampolinie
2. Bieganie po polu
3. Zrobienie latawca i puszczanie go w

wietrzny dzień
4. Piknik w terenie
5. Produkcja własnych lodów
6. Bitwa na balony
7. Cały dzień w namiocie
8. Odkrycie nowych miejsc w swojej

wsi/mieście
9. Wizyta w Aquaparku 

10.  Wianek z kwiatów
11.  Rozłóż koc i oglądaj chmury/gwiazdy 
12.  Taniec z przyjaciółmi w deszczu 
13.  Przeczytanie książki 
14.  Maraton filmowy z rodziną lub

przyjaciółmi 
15.  Własna lemoniada 
16.  Pomysł na domową Buble tea 
17.  Sesja zdjęciowa z przyjaciółmi 
18.  Stworzenie własnej playlisty 
19. Posadzenie roślinek 
20. Zorganizowanie z rodziną wieczoru

gier planszowych
21.  Dzień bez elektroniki 
22. Dzień jedzenia w jednym kolorze np.

tylko białe produkty
23. Pomalowanie paznokci 
24.  Turlanie się po trawie 
25.  Puszczanie lampionów 
26.  Bitwa na poduszki 
27.  Dzień SPA
28.  Wycieczka rowerowa 
29.  Nowa fryzura
30.  Długi spacer po lesie 

TO JUŻ OSTATNI NUMER NASZEJ SZKOLNEJ GAZETKI W
TYM ROKU SZKOLNYM! DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI

I CZYTALIŚCIE NASZE ARTYKUŁY ONLINE. OCZYWIŚCIE
ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU, MAMY NADZIEJĘ, ŻE

JUŻ W TRADYCYJNEJ FORMIE. MIŁYCH WAKACJI!

                     ODLICZAMY DNI DO WOLNOŚCI!
                            WAKACJE JUŻ TUŻ TUŻ!
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Turystyka to bardzo popularna forma odpoczynku. Jak już wiecie, ja z rodzicami podróżujemy bardzo często.
Najczęściej wolny czas spędzam w górach i nad polskim morzem. Najważniejszymi nadmorskimi miastami są
Gdańsk, Gdynia i Sopot – czyli Trójmiasto. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć o Gdańsku. Na szczególną
uwagę zasługuje Stare Miasto, bo ulice tam wyglądają dosłownie jak w bajce, gdyż otoczone są kolorowymi
kamienicami. Gdańsk można nazwać klejnotem Polski. Chlubą miasta jest najstarszy na świecie, doskonale
zachowany Dwór Artusa. Już sama jego nazwa, pochodząca od imienia celtyckiego króla Artura, rozbudza
wyobraźnię. Przy okazji warto wspomnieć o Archikatedrze Oliwskiej, gdzie możemy posłuchać
słynnych oliwskich organów. To tutaj przyjeżdżają muzycy z całego świata, aby wziąć udział
w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej. Doskonała akustyka w kościele i piękne brzmiące organy
sprawiają, że taki koncert to niezwykłe przeżycie. Polecam też Muzeum II Wojny Światowej. Jest ono ogromne.
Niesamowita architektura z zewnątrz i oszałamiająca ilość ekspozycji wewnątrz. Osoby, które kochają przyrodę,
zachęcam do odwiedzenia Parku Oliwskiego. Jest on pięknie obsadzony roślinami, z dużą ilością miejsc do
odpoczynku. Niewątpliwie to najlepszy park w Gdańsku ze wspaniałą architekturą. Będąc w tym mieście warto
zwiedzić również oliwskie zoo oraz molo w Brzeźnie. To polecane miejsce dla rodzin. Znajduje się tam
najczystsza plaża w Gdańsku, otoczona restauracjami i wszystkimi potrzebnymi udogodnieniami. Polecam
też Westerplatte, które było terenem, na którym rozpoczęła się II wojna światowa przez atak Niemców na
Polskę .Gdańsk to miasto z wieloma zabytkami. Warto zwiedzić również Stocznię Gdańską, zabytkowy Ratusz
Głównego Miasta, Kuźnię Wodną – jedyną taką w Polsce, zobaczyć jak wygląda żuraw portowy i wiele innych
ciekawych obiektów.
poleca: Szymon Hatalewicz

.

                           TRÓJMIASTO ZAPRASZA!
                                 POZNAJ GDAŃSK!

.
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    RECENZJA SERIALU
    czyli oszustka w akcji

.

     Po powrocie do nauki     
    stacjonarnej wzięliśmy     
          udział w akcji:

AwanturNick (ang. No Good Nick) to amerykański
serial telewizyjny stworzony przez Davida H.
Steinberga i Keetgi Kogana.
Premiera serialu odbyła się 15 kwietnia 2019 roku na
platformie Netflix we wszystkich krajach świata,
włącznie z Polską. Serial ten opowiada o
trzynastoletniej dziewczynie o imieniu Nicole
(zdrobnienie Nick), która nachodzi pewną rodzinę w
celach zemsty za to, że nieświadomie zniszczyła jej
życie. Oszukuje, że jest z nią spokrewniona i w ten
sposób sprytnie wkrada się do jej domu. Ale kiedy
Nick poznaje rodzinę bliżej, zaczyna okazywać
współczucie wobec jej członków i nie jest pewna, czy
wciąż chce postępować zgodnie ze swoim
pierwotnym planem. Dużo śmiechu i gwarancja dobrej
zabawy! Jeżeli macie okazję, obejrzyjcie koniecznie!
W czasie zbliżających się wakacji można pozwolić
sobie nawet na obejrzenie kilku odcinków na raz,
zaprosić przyjaciół zrobić popcorn albo lody, które
poleca Julka na następnej stronie. Miłego oglądania!
obejrzała i poleca: Weronika Myrchel

 
                Wiersz o Misiu Pysiu Wspaniałym

Misiu Pysiu pies wspaniały,
Trochę czarny trochę biały. 
Trochę szczupły i niewielki, 
Ale głosik ma anielski. 
Chociaż wiek mu dał w kość, 
On zabawy nie ma dość. 
Nigdy nie będzie psa tak radosnego, 
Pomimo jego wieku mocno sędziwego. 
Chociaż wzrok go już opuścił, 
To on wciąż nie odpuścił. 
Choć niewielki to wciąż mocno kochany, 
Misiu Pysiu – pies niepowstrzymany. 
   
autor- Rafał Skura z klasy 6
I miejsce w kategorii klas 4-6 oraz nagroda Biblioteki
Pedagogicznej w Lubinie

.
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            I RAZ I DWA,
   LODY EKIPY MAM I JA!

Każdemu w Polsce znane są lody „Ekipy Friza”. Są
bardzo popularne i czasami trudno je kupić. A tu
znajdziesz przepis na to, jak zrobić je samemu w
domu.

Składniki:

-Paczka mrożonych truskawek
-pół cytryny
-Ksylitol (jeśli nie macie, to może być cukier)
-Żelatyna
-Woda lekko gazowana
-Pół tabliczki białej czekolady
-Oranżada Helena w proszku strzelająca

Sposób przygotowania lodów:

Rozmrożone truskawki gotujemy w garnku z 2
łyżkami ksylitolu. Gdy truskawki będą się gotować,
ścieramy do jakiegoś naczynka troszkę skórki z
cytryny i wyciskamy sok. Do miseczki wsypujemy 2
łyżeczki ksyliolu i rozpuszczamy go w ciepłej wodzie.
Po wymieszaniu dodajemy jeszcze ¼ łyżeczki
żelatyny. Potem dodajemy skórkę z cytryny i sok.
Wlewamy pół szklanki lekko gazowanej wody.
Energicznie mieszamy i przelewamy do miseczki.
Gotowe wstawiamy do zamrażarki. Gdy truskawki
zmienią się w sok, przelewamy go do szklanki i
odcedzamy, aby pozbyć się pestek. Pestki nam nie
będą potrzebne. Do soku truskawkowego wlewamy
pół szklanki lekko gazowanej wody. Następnie
dodajemy do wcześniej przygotowanych, lekko
zamrożonych lodów cytrynowych. Zamrażamy.
Czekamy około 2-3 godziny i wszystko mieszamy, do
czasu, aż powstanie kruchy sorbet.

Sposób przygotowania polewy:

Roztapiamy białą czekoladę i dodajemy 2 oranżady
strzelające. Wyciągamy lody, polewamy je i wkładamy
na 10-25 minut do zamrażarki. 

Mam nadzieję że spróbujecie tego przepisu, moim
zdaniem lody Ekipy własnej roboty są pyszne.

proponuje: Julia Curyło

.

         Fenomen lodów Ekipy 
        według Filipa Jagieluka

Lody Ekipa to ostatnio jeden z najbardziej
chodliwych towarów na rynku. W sklepach lody
rozchodzą się w zawrotnym tempie, ludzie wyrywają
je sobie z rąk, a na portalach aukcyjnych papierki po
tym produkcie osiągają zawrotne sumy. Na czym
polega więc fenomen popularności z pozoru zwykłych
lodów na patyku?
Lody Ekipa to produkt oznaczony jako edycja
limitowana. Firma Koral stworzyła je we współpracy z
Ekipą, czyli popularną grupą youtuberów, do której
należą m.in.: Friz, Wersow, Mini Majk, Tromba, Wujek
Łuki, Patec i Poczciwy Krzychu.
Friza na YouTube subskrybuje ponad cztery mln
osób. Sam wypromował się dzięki Pokemon Go, a
potem wpadł na pomysł, by zamieszkać z grupą
znajomych jako "Ekipa" i stworzyć osobny kanał, który
ma blisko półtora mln subskrybentów.
To właśnie popularność grupy,
która promuje lody sprawia, że są one tak
wyjątkowe. Lody Ekipa to lody sorbetowe w polewie o
smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym. W
sprzedaży są dwa smaki: truskawkowy i cytrynowy, są
one także w rozmiarze XL. 

.
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     13 rzeczy, które wiem
              o Australii

  WIERZENIA I ZWYCZAJE   
        ABORYGENÓW

1. Australia jest szóstym co do wielkości krajem na
świecie pod względem powierzchni.

2. Alpy australijskie mają więcej śniegu, niż Alpy
szwajcarskie. Śnieg zwykle pada tu między
europejskim czerwcem a wrześniem. 

3. Nazwę Australię nadano w 1824 roku. Pochodzi
od słowa „terra australis incognita”, które oznacza
„nieznaną wyspę południową”.

4. Wielka Rafa Koralowa jest największym
ekosystemem na świecie. Złożona jest z prawie
2500 pojedynczych raf i widoczna jest z
kosmosu.

5. W Australii mieszka 24,6 mln osób. 
6. Wyspa Tasmania ma najczystsze powietrze na

świecie. 
7. Rdzennymi mieszkańcami Australii to Aborygeni. 
8. Najwyższym szczytem na kontynencie Australii

jest Góra Kościuszki o wysokości 2228 metrów
n.p.m. 

9. Miś koala śpi około 20 godzin dziennie. 
10. Językiem urzędowym jest angielski, jednak około

15% obywateli posługuje się w domu np.
włoskim, greckim czy wietnamskim. 

11. Większość ludzi mieszkających w Australii
pochodzi z Wielkiej Brytanii lub Irlandii, ponieważ
przez ponad 200 lat większość australijskich
imigrantów pochodziła z Wysp Brytyjskich.

12. W 1956 r. (Melbourne) i 2000 r. (Sydney) w
Australii odbyły się Letnie Igrzyska Olimpijskie. 

13.  Australia ma większą populację wielbłądów niż
Egipt, ale są to zwierzęta przywiezione tu przez
człowieka.

opracowała: Weronika Myrchel

W mitologii Aborygenów mamy wielu bogów, ale
ważną rolę odgrywają też duchy, więc na początek
wymienię kilku z nich:
Banbulama-duch  deszczu, Gidja-duch księżyca,
Karora-duch twórca, a Wondżiny to duchy chmur.
Mamaragan to aborygeński bóg burzy, Tjinimin-bóg
ludów Australii, a Walo to bogini słońca.
Wierzenia Aborygenów są ściśle związane z
przyrodą, bo przyroda odgrywa dla nich bardzo ważną
rolę. Aborygeni na przykład nazwy swoich plemion
zaczerpnęli z natury. Mamy zatem Plemię Kangura
lub Plemię Wody. 
Charakterystyczną dla tego ludu bronią były
bumerangi. Bumerang to broń, którą się rzuca i która
powraca do ciebie. Ciekawe jest też malarstwo
kropkowe, z którego można wiele dowiedzieć się o 
zwyczajach tych ludzi. Wydaje mi się, że mitologia i
zwyczaje Aborygenów są jeszcze słabo opisane, bo
bardzo trudno było mi znaleźć na ten temat
informacje.
przygotował: Robert Salamon

. .
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                                  HOW ARE YOU? 
                           wywiad z panią Magdą

NASI LAUREACI

W KONKURSIE WOKALNYM "ŚWIAT PIOSENKI
ONLINE 2021" MAJA PACHOLSKA Z KLASY

TRZECIEJ PIOSENKĄ "JESTEM KOTEM"
WYŚPIEWAŁA SOBIE WYRÓŻNIENIE.

GRATULUJEMY!

NASZA REDAKCJA:
redaktor naczelny: Magdalena Łagun 
redaktorzy numeru: uczniowie klasy 5 (Julia Curyło, Weronika Myrchel, Robert Salamon, Oliwia Kotlarz,
Szymon Hatalewicz i Filip Jagieluk)
foto: zdjęcia członków redakcji, bezpłatny serwis Pixabay oraz Bitmoji i Filmweb
wiersz konkursowy Rafała Skury

Ile lat pracuje jako nauczyciel angielskiego?
Jako nauczyciel angielskiego pracuję ponad 10 lat.
Była pani kiedyś w Anglii?
Byłam w paru krajach anglojęzycznych: USA, Szkocja i Irlandia. W Anglii niestety tylko przejazdem.
Czy jest taki temat z angielskiego, którego pani nie lubi?
Wszystkie zagadnienia z języka angielskiego są dla mnie niezwykle ciekawe.
Umie pani jakiś inny język oprócz angielskiego?
Oprócz angielskiego rozumiem dosyć dobrze język hiszpański.
Jakie jest pani najtrudniejsze słowo po angielsku?
Nie ma dla mnie trudniejszego słowa w języku angielskim.
Sprawia pani przyjemność uczenia języka angielskiego?
Tak, uczenie języka angielskiego jest satysfakcjonujące. Cieszę się nawet z małych postępów uczniów.
Ogląda pani filmy po angielsku, bez napisów polskich?
Oczywiście, filmy najbardziej lubię oglądać w oryginale czyli bez napisów. Zdarza się jednak, że jakiś akcent
jest dla mnie mniej zrozumiały i wspomagam się napisami.
Jaki jest pani ulubiony film animowany?
Mój ulubiony film animowany to "Król Lew".
Ma pani już plany na wakacje?
Na wakacje mam plany relaksować się bez  komputera i innych urządzeń elektrycznych. Będę dużo czytać.
Ma pani jakieś zwierzątko domowe?
Mam psa- Sisi. To miniaturowy, rozszczekany york.
Chciałaby pani porozmawiać po angielsku z jakąś słynną osobą- jakimś aktorem albo królową
angielską?
Tak - myślę, że rozmowa z Królową Anglii byłaby niezapomnianym przeżyciem. Królowa Elżbieta jest wytrawną
rozmówczynią i bardzo interesującą osobą.
rozmawiała: Oliwia Kotlarz
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