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Zestaw Maty
Ostatnio McDonald’s znowu króluje. Wprowadzony niedawno zestaw Maty podbija serca i
żołądki nastolatków ;-) Znajduje się w nim Triple Cheeseburger (potrójny cheeseburger),
frytki oraz Vanilla Ice Matcha, czyli zielona herbata z mlekiem i lodem. Niedawno go
próbowałem i chciałbym o nim porozmawiać. Co w nim jest, czy dobrze smakuje, czy jest
warty swojej ceny?

Triple Cheeseburger
Jest to normalny cheeseburger tylko wszystkie składniki są x3. Jest on rzeczywiście dobry,
jednak nie jest jakiś mocno spektakularny. Przeszkadzała mi na pewno ilość mięs, ponieważ
było ich aż 3, co jednak psuło smak. Cheeseburger ogólnie smakował mięsem i bułką, co w
połączeniu nie smakowało dobrze, jednak mimo tego, na ogół było dobre.
Ocena: 8,2

Frytki
Frytki z McDonald’a to totalne mistrzostwo i żadne inne nie mogą z nimi konkurować. Mają
swoją oryginalną, klasyczną recepturę i przez to są bardzo dobre. Jednak frytki to klasyk i
nie będę się jakoś rozpisywał na ich temat, bo myślę, że każdy je choć raz w życiu jadł.
Mimo tego nie są idealne, ale na pewno są jednymi z najpyszniejszych.
Ocena: 9,4

Vanilla Ice Matcha
Vanilla Ice Matcha to mleko z zieloną herbatą, cukrem i lodem. Przyznam, że to jej smak
najbardziej mnie ciekawił, ponieważ wzbudzał wiele kontrowersji. Mi osobiście zasmakowała,
jednak nie piłbym jej jakoś często. Smakowała trochę jak mleko z cukrem i jakimś
ekstraktem z trawy. Ogólnie miało to dobry smak, jednak tak jak mówiłem, nie byłby to napój
często przeze mnie wybierany.
Ocena: 7,3

Ogólnie zestaw jest dobry. Jest wiele niedociągnięć, jednak mimo to smakuje on dobrze.
Lecz zastanówmy się, czy zestaw jest warty swojej ceny? Kosztuje on 18,00 zł i można go
kupić tylko za pomocą kodu z aplikacji McDonald’s. I pomimo tego, że ceny produktów
znajdujących się w zestawie zostały zaniżone, to czy te produkty są jakieś nadzwyczajne?
Triple Cheeseburger to po prostu bułka w którą zostały włożone 3 sztuki mięsa wraz z małą
dawką innych składników, frytki jak frytki, a Vanilla Ice Matcha to tak naprawdę znany
bawarski napój, który można bardzo łatwo zrobić samemu. Robi się go poprzez dodanie
mleka do herbaty. Wszystko otoczone fenomenem Maty jest idealnym chwytem
reklamowym. Lecz czy warto wydawać na niego pieniądze, skoro niektóre dania możemy
zrobić sami? Zestaw ma świetną sprzedaż, ponieważ jest to Zestaw Maty, lecz tak naprawdę
dostajemy prawie klasyczne produkty, które możemy normalnie dostać w menu (oprócz
Vanilli Ice Matchy). Więc na ogół zestaw jest dobry, jednak jest to kolejny chwyt reklamowy.
Ogólna ocena: 24.9/30.00

Pozdrawiam, Kuba Dziewulski, klasa 6b



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 84 12/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Dwójeczka

Moje hobby
Hej! Jestem Lena, uczennica klasy Vc. Dziś opowiem o moim
hobby. Jest to malowanie, lepienie i tworzenie. Często mam wenę
na nowe prace, ale niestety przez dużo lekcji w szkole mam mało
czasu. Od dziecka coś mnie do tego ciągnęło. Gdy byłam młodsza
lubiłam robić dla rodziny kartki świąteczne, laurki, zakładki do
książek. Moje hobby opiera się nie tylko na rysowaniu na kartce.
Maluję też na płótnach, naczyniach, tablicach czy ubraniach. Nie
tylko rysuję, ale także lepię z gliny, plasteliny, koralików czy wosku.
Tworzę też inne rzeczy, w domu mam mnóstwo bloków, papierów,
kredek, farb. Kiedy jestem na zakupach, kupuję często różne
rzeczy, które
wykorzystuję do swoich prac. Czasami zdarza się, że widząc jakiś
przedmiot mam już zaplanowane, co z niego mogę zrobić. Muszę
się pochwalić, że zdobyłam kilka nagród za swoje prace. Jest to
najlepsza motywacja do dalszej pracy.        - Lena Nozderka, Vc
Co mnie zachęciło do grania w piłkę ręczną?

Jestem Karolina i gram w piłkę ręczną. Taka jest moja historia. Na początku siostra
namawiała mnie, żebym grała. Bardzo chciałam, ale byłam jeszcze za mała. W klasie
czwartej dowiedziałam się, że moje koleżanki zaczęły grać. Napisałam do trenerki i
zgodziła się, żebym przyszła na najbliższe zajęcia. Bardzo się ucieszyłam. Chciałam
zobaczyć, jak wygląda trening. Nie chodziłam na treningi siostry, ale na mecze już tak.
Kiedy przyszłam pierwszy raz, dowiedziałam się, że czeka mnie mecz. Bardzo się
bałam, ale zaczęłam chodzić na treningi i w końcu bardzo się mi się spodobało. W
końcu nadeszła ta chwila, trenerka ustaliła składy, czwarte klasy z czwartymi, trzecie z
trzecimi. Na pierwszym meczu poległyśmy, ale i tak zajęliśmy 2 miejsce punktowo.
Jeden mecz wbił mi się pamięć. Spytałam trenerkę, czy mogę stanąć w bramce na
meczu klas trzecich i zaczął się mecz. Udało się obronić wszystkie bramki i słyszę
koniec meczu. Gram do dnia dzisiejszego i się cieszę, że nie poddałam się, staram być
się coraz lepsza. Teraz gram w lidze, czasami bywa super a czasami źle. Raz się
wygrywa, raz przegrywa. Lubię swoją drużynę i cieszę się, że mogę grać w piłkę.

- Karolina Wujek, 5c
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Erasmus z Redaktorem

Portugalia 8.11.2021

Dzień zaczęliśmy od spotkania w szkole, dyrektor nas powitał i dzieci zaśpiewały
Portugalskie piosenkę. Później Pani Prowadząca oprowadziła nas po szkole aż do stołówki
gdzie były przygotowane kilka potraw gdzie było trzeba zgadnąć czy było to Portugalskie czy
Włoskie.
Później poszliśmy na farmę oliwek gdzie zbieraliśmy oliwki z drzewa, używaliśmy do tego
takiego długiego kija i biliśmy gałęzie. Potem zbieraliśmy oliwki, spłaszczaliśmy je i
codziennie zmienialiśmy wodę.

Portugalia 9.10.2021

Z rana pojechaliśmy autobusem do Ekologicznej Farmy, tam pan wytłumaczył nam dlaczego
warto mieć własny ogródek zamiast kupować w sklepie. Później pojechaliśmy do Pań które
pokazały jak się robi taki chlebek z przyprawami w oleju z oliwek. Ja też mieszałam te
przyprawy. Potem mieliśmy poczęstunek i właśnie wtedy zjadłam ten chleb, nie smakował mi
bo za dużo przyprawiony.

Portugalia 12.10.2021

Ostatni dzień w Portugali. Graliśmy w podchody, byłam w drużynie z 2 osobami z Włoch i 2
Portugalczykami, było fajnie, lepiej się poznaliśmy, wiem że Pierwsza Dziewczynka z Włoch
miała na imię Martina a druga Anna. Później w szkole pisaliśmy
1. Co nam się najbardziej podobało?
2.Co byśmy zmienili?
3. Co byśmy zabrali ze sobą?
Dostaliśmy również ‘‘nagrody’’ za udział w projekcie. Dostałam Kubek zrobiony ręcznie oraz
‘’dyplom’’. Na koniec jedliśmy naszą ostatnią kolacje razem. Była to chyba moja najlepsza
kolacja, działo się dużo, więcej rozmawiałam z nimi niż zwykle.

Portugalia 13.10.2021

Wstaliśmy o 4 rano, aby zjeść śniadanie oraz się spakować. Po pożegnaniu z panią
‘’właścicielką’’ hotelu poszliśmy do szkoły na autobus. Autobusem jechaliśmy do lotniska w
Portugali, później z Portugali polecieliśmy do Dublina Lotnisko w Irlandii, tam zakupiłam
pamiątki i po kilku godzinach polecieliśmy do Polski, do Modlina.
Jeśli macie propozycję jechać na taki Erasmus, naprawdę, jedź, wiele się nauczysz i
poznasz nowe osoby! 

- Wiktoria Wiśniewska, 6b
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Sposoby na nudę   

1. Zaproś do siebie kogoś
2. Wyjdź w przyjaciółmi
3. Pobaw się z psem
4. Zrób ciasto
5. Pograj z kimś w planszówki
6. Obejrzyj film
7. Posprzątaj w domu
8. Odpocznij
9. Wypij herbatę  
10. Wyjdź na spacer

Z moimi sposobami nie będziesz się nudzić.
Do zobaczenia ;)
- Asia Zyśk, klasa 6b
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