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JAK SPĘDZIĆ CZAS W
DOMU W CZASIE
KWARANTANNY
W dobie kwarantanny, każdemu,
bez względu na wiek,  na pewno
nieraz bardzo się nudziło. Wszystkie
lekcje  już odrobione, wszystkie gry i
planszówki już nie cieszą, nawet
jedzenie już się nie mieści w
przepełnionych brzuchach
łakomczuchów. Pomysły wyleciały z
głowy jak powietrze z
podziurawionego balona i po prostu
nie ma się ochoty ani planów
na miłe spędzenie dnia; nawet 
wymyślanie różnych patentów na
nudę (nawet jeśli jest ich bardzo
wiele) potrafi być męczące i
czasochłonne, dlatego teraz spieszę
z pomocą i gotowymi pomysłami na
pokonanie nudy.
 

KSIĄŻKA

Książki, podobnie jak filmy, dzielimy
na przeróżne gatunki.
Podstawowa zasada:  nigdy nie
oceniaj książki po okładce!!! 
 Jedną z moich ulubionych książek
jest kryminał Agathy Christie pt.
„Morderstwo w Orient
Expressie”. Polecam każdemu
miłośnikowi książek z dreszczykiem.
 
 



GOTOWANIE
Gotowanie
to, według mnie  jedno z
najciekawszych zajęć. Od zawsze
mnie interesowało, jednak
największym problemem było dla
mnie znalezienie przepisu. Nie mógł
być zbyt łatwy, żebym mogła
pokazać rodzinie, na co mnie stać,
jednak nie mógł być też za trudny -
żebym nie musiała później martwić
się, co zrobić z nieudanym
jedzeniem, które w dodatku okazało
się być stratą czasu i pieniędzy.
Przygotowałam kilka sprawdzonych
przeze mnie pomysłów na dania,
które zawsze się udają. Sernik na
zimno z mleka kokosowego z pulpą
z mango jest przepyszny. W dniach

FILM
Bardzo ciekawym pomysłem na
zagospodarowanie czasu, który w
ostatnich dniach spędzamy
na leniuchowaniu lub nauce, jest
obejrzenie filmu.
Filmy uwielbia oglądać każdy,
niezależnie od wieku lub
płci. Do wyboru mamy: komedie,
dramaty, horrory, filmy
romantyczne, musicale i wiele, wiele
innych. Warto przed obejrzeniem
filmu przeczytać jego recenzję, w
przeciwnym wypadku może dojść
do rozczarowania. Pomysły, na jaki
film się zdecydować, można znaleźć
na stronach: Filmweb, Cda , Netflix,
MyFlixer, Hbo go. Oglądam bardzo
dużo filmów i mam kilka swoich 
ulubionych, ale, niestety, nie mogę
żadnego polecić, bo każdy lubi coś
innego i nie chciałabym nikogo
rozczarować.
 

kwarantanny, kiedy dbamy o naszą
linię, świetnym pomysłem jest
zielona sałata z serem feta, papryką,
zielonym ogórkiem, pomidorem,
oliwkami i czerwoną cebulą,
delikatnie polana olejem z oliwy.
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NAUKA NOWEGO JĘZYKA

W okropnie nudnych chwilach,
kiedy nie ma co się ze sobą zrobić,
można by rozważyć naukę nowego
języka - po to, by po powrocie do
szkoły umieć już podstawowe
zdania i móc zabłysnąć przed
znajomymi. Ja wybrałam język
rosyjski, który od dziecka mnie
intrygował. 
 
 

ĆWICZENIA
Niektórzy, w przeciwieństwie do
mnie, mają dużą cierpliwość i
motywację do ćwiczeń w domu.
Każdy może spróbować poćwiczyć,
poskakać na skakance lub się
porozciągać.
Wszystko to jest zdrowe-  a w nocy
po aktywnym spędzeniu dnia lepiej
się śpi. Należy jednak dopasować
ćwiczenia do swoich umiejętności i
możliwości, bo źle dobrane. mogą
skończyć porządnym bólem
pleców lub uszkodzeniem jakiejś
części ciała. Dobrym pomysłem na
ćwiczenie jest też wyjście do
ogrodu. Hula hoop również świetnie
sprawdza się na małych
powierzchniach..
 
 

Kiedyś znalazłam stare zeszyty
mamy, które były zapisane właśnie
cyrylicą - tak się nazywa rosyjskie
pismo - i od tamtej pory poznanie
go stało się moim marzeniem, więc
z ogromną przyjemnością uczę
się coraz to nowych słówek.
 
Opracowała
Andrea Piras
kl. VII b
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SPOSOBY NA NUDĘ W CZASIE
KWARANTANNY

Można poświęcić się nauce przedmiotów,  z których w ostatnim
czasie gorzej nam szło.
Możemy dobrze wykorzystać ten czas do przygotowania się do
egzaminu.
Ponieważ mamy dużo czasu, warto śledzić strony wybranych
liceów (w niektórych zaczęła się już rekrutacja), warto też
poczytać o wymaganiach rekrutacyjnych.
Można przeczytać zaległe lektury szkolne.
Jeśli ktoś nie lubi czytać, może nadrobić oglądanie filmów i
seriali, na które nie miał czasu.
Można spróbować swoich sił w nauce jakiegoś języka -
najlepszym sposobem na to jest oglądanie filmów w tym języku
z polskimi napisami.
Można zacząć regularnie ćwiczyć (oczywiście w domu). W
Internecie jest mnóstwo filmów na ten temat.
Warto też porządnie posprzątać nie tylko pokój, ale też warto
pomóc rodzicom w innych czynnościach.
Jeżeli ktoś dalej nie wie co robić, może poszperać na youtube i
poszukać jakichś fajnych inspiracji,  np.: rysowania, tańca, może
majsterkowania.
Ten czas można poświęcić rodzinie, na przykład  razem
obejrzeć film lub pograć w planszówkę
Można wspólnie coś upiec.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
 
ciąg dalszy na następnej stronie...

maj 2020 wydanie 5  



Najprostszy wypiek, jaki znam to
trzyskładnikowe ciasteczka
maślane.  Oto on: 
200g masła,
225g mąki i 
125g cukru pudru.
Należy utrzeć masło i cukier razem.
Następnie dodać mąkę i ugniatać,
aż wszystko utworzy jednolitą masę,
ugnieść w kulę, owinąć folią i
włożyć do lodówki na 20 min.
Po upływie tego czasu rozwałkować
ciasto na ok. 1 cm i wykroić
ciasteczka. Można to zrobić różnymi
foremkami albo szklanką. Przed
pieczeniem warto ponakłuwać
ciasteczka widelcem. Piec przez 20
min w temp. 180 stopni. Ale tak
naprawdę, trzeba patrzeć co jakiś
czas na te ciasteczka, ponieważ w
każdym piekarniku lubią piec się
inaczej. Raz dłużej, a raz krócej.
Po wyciągnięciu z piekarnika,
można je posypać cukrem pudrem,
albo podawać z owocami, miodem,
płynną czekoladą, masłem
orzechowym, nutellą. Wszystkim, co
Wam przyjdzie do głowy.
 
Amelia Pastor kl. VIII a

MISTAKOS 

Polecam Wam grę o nazwie „Mistakos,
walka o stołki” firmy Trefl. 
Jest ona grą zręcznościową. 
Kupiłam ją  w Empiku.
 
Jest to gra przeznaczona dla osób od
piątego roku życia. Może w nią grać od
1 do 3 osób.
Zasady tej gry są takie: najmłodszy
gracz jako pierwszy stawia krzesełko
na stół, potem drugi gracz umieszcza
na tym krześle swoje krzesło i tak
samo następny, aż stworzy się wieża. 
Kiedy jeden z graczy stawiając swoje
krzesło na pozostałe, zwali wieże, to
bierze wszystkie krzesła, które spadły
na stół. Ten kto pierwszy pozbędzie się
krzesełek, wygrywa. Można też grać w
ten sposób, że jak ktoś zwali wieże z
krzeseł, oznacza to koniec rundy.
Potem może zacząć się następna.
Rund może być tyle ile chcemy.
 
Hania Waszak, kl. VII a
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NA KWARANTANNIE
Granie w gry planszowe z rodzicami lub rodzeństwem
                       Z całego serca polecam grę Monopoly ULTRA BANKING. Jest to nowocześniejsza wersja
tradycyjnego Monopoly, w której, zamiast pieniędzmi, płacimy kartą.
 
Czytanie książek
            Jeśli nie lubisz gier planszowych (podobnie jak ja, z wyjątkiem Monopoly) zawsze możesz
wziąć się za lekturę, której dotychczas nie miałeś/miałaś czasu przeczytać. Jeśli nie wiesz, czym
jest dobra lektura, to mogę polecić swoją ulubioną książkę: ,,Dzieci Edenu”. Jest to książka o
uniwersum, w którym ludzkość dopadła eko-klęska. Na świat, w którym można mieć tylko 1
dziecko, przyszła niejaka Rowan, która postanawia obalić zakaz posiadania tylko jednego
potomka i wychodzenia dalej, niż poza obręb ,,Kręgów”. Gorąco polecam każdemu, kto lubi
książki akcji.
 
Film
                       Wiadomo, że nie każdy jest fanem lektur. Mam także poradę dla kinomaniaków.
Mianowicie, mogę polecić przepiękny film pt. ,, Your name” (oryg. ,,Kimi no na wa”). Jest to film 
z gatunku anime opowiadający o historii dwóch ludzi, których dzielił niesamowity dystans.
Polecam osobom, które lubią wyciskacze łez.
 
Prace plastyczne 
Możesz samodzielnie zrobić masę solną i formować z niej kształty. Sama nie jestem fanką
robótek ręcznych, więc nie znam się na tym fachu, jednak w Internecie na pewno znajdziesz
wiele interesujących  pomysłów na prace plastyczne!
 
Zagadki i łamigłówki
                         Myślę, że do łamigłówek można zaliczyć grę w szachy. Jest to moja ulubiona gra
logiczna. Trzeba wykazać się hartem ducha, by przewidzieć strategię wroga i poprowadzić
swoje pionki do zwycięstwa. Dzięki niej możemy poznać sposób myślenia przeciwnika i
próbować nim manipulować w czasie rozgrywki. 
 
                         Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Ci w zapełnieniu sobie czasu podczas
kwarantanny. Życzę miłego dnia! 
 
 
Dominika Ryś, kl. VIII b
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JAK
SOBIE RADZIĆ Z NUDĄ PODCZAS KWARANTANNY?

             Myślę, że wiele osób podczas kwarantanny bardzo się nudzi i nie ma pojęcia, co
może na to poradzić. Jako osoba, która zawsze znajdzie sposób na nudę, z chęcią podzielę
się moimi radami.
                         Dobrze wiem, że każdy tęskni za swoimi rówieśnikami ze szkoły, rodziną
i  przyjaciółmi. Na szczęście   technologia   XXI wieku jest na tyle zaawansowana, że
spokojnie możemy do nich zadzwonić i nawet ich zobaczyć przez kamerkę, np. 
w telefonie. Wszyscy wiemy, że to nie to samo, co wyjście ze znajomymi do miasta, ale 
nasze zdrowie jest w tym trudnym dla nas czasie najważniejsze.    
            Uważam, że najlepszy sposób na nudę podczas kwarantanny  to zajęcie się
rzeczami, na które nigdy nie mieliśmy czasu -   przez szkołę lub pracę. Możemy czytać
książki, śpiewać, pracować nad swoją sylwetką w domu. Dobrym pomysłem jest też to, 
aby skupić się po prostu na nauce i poprawić oceny. Jeżeli masz problemy z jakimś
przedmiotem, możesz napisać do nauczyciela wiadomość z prośbą o pomoc, bądź
skorzystać z   korepetycji online. Dla fanów kina domowego jest to idealny moment na
oglądanie ulubionych seriali. 
            Przez izolację od świata i ludzi mamy też okazję poznać lepiej siebie, wypocząć 
oraz o siebie zadbać. Polecam bardzo moje sposoby na nudę w czasie kwarantanny,
gwarantuję, że Wam pomogą!
 
Milena Adamowska kl. VII b
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JAK
SOBIE RADZIĆ  PODCZAS KWARANTANNY?

Kwarantanna to bardzo trudny czas dla wielu z nas. Pamiętajmy, że możemy
efektywnie go wykorzystać. Należy dostrzec pozytywne aspekty tej
nieprzyjemnej sytuacji.
Oczywiście, wirus ograniczył nasze kontakty międzyludzkie, zmusił do
pozostania w domach i zwolnienia tempa dotychczasowego życia. Zaczęliśmy
dostrzegać mniej istotne i naturalne sytuacje. Jeszcze dwa miesiące temu nikt
nie pomyślałby, że świat pogrążony będzie w pandemii, która odbierze życie 
i zdrowie tak wielu ludziom. 
Zachęcam, aby podczas naszej przymusowej izolacji spełniać swoje marzenia,
próbować nowych rzeczy oraz odkrywać nowe talenty i zainteresowania. Wokół
nas jest tyle do zrobienia. Można wyklejać, malować, haftować czy upiec pyszne
ciasto. Nie zapominajmy o pielęgnowaniu relacji  z najbliższymi. Codziennie
poświęćcie kilka chwil na rozmowę z  bratem, siostrą i czworonożnym
przyjacielem.
Pamiętajmy, że wspomnienia są teraz bardzo ważne. Szczególnie tych chwil
spędzonych razem. Zaplanujcie też swój dzień oraz najbliższe wakacje.
Pamiętajcie, że epidemia wkrótce się skończy i na nowo będziemy mogli
cieszyć się wolnością. 
 
 
Zosia
Smoczyńska, kl. VIII b
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JAK
SOBIE RADZIĆ  PODCZAS KWARANTANNY?

Ugotuj lub upiecz coś z rodzicami.
Zagraj w planszówki z  całą rodziną.
Przeczytaj książki na, które wcześniej nie miałeś czasu.
Posłuchaj muzyki oraz zaproś do tańca całą rodzinę.
Zrób generalne porządki.
Obejrzyj swój ulubiony film lub serial.
Spędź czas z rodzicami i rodzeństwem.
Rozpisz swój plan do końca roku.
Porozmawiaj przez telefon z bliskimi, których nie widzisz na co dzień.
Naucz się coś nowego.

Koronawirus zaskoczył nas wszystkich. Zapewne każdy z nas zastanawia się, jak
wykorzystać ten czas, aby go nie zmarnować. Jest mnóstwo wspaniałych sposobów oraz
   kreatywnych pomysłów na spędzenie kwarantanny w domu.
Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem jest planowanie dnia, co pozwoli na
poukładać swoje mniej lub bardziej ważne czynności. Ważnym elementem każdego
poranka jest gimnastyka, która pobudza nasz organizm do działania. Nie zapominajmy
również o śniadaniu z odpowiednią ilością wartościowych składników odżywczych.
Wpłynie to na nasze zdrowie, co pozwoli nam przetrwać ten trudny czas. Najważniejszą
częścią naszego dnia powinny być szkolne obowiązki. Warto  o nie zadbać jak
najwcześniej, gdyż nasz mózg pracuje wtedy najlepiej. Jako dzieci, powinniśmy mieć
także swój wolny czas, który warto spędzić aktywnie. Poniżej przykładowe pomysły:
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
 
Najlepszym sposobem na odpoczynek jest robienie czegoś co się bardzo lubi. Miejmy
nadzieję, że ten czas szybko się skończy i wrócimy do normalności.
 
Amelia Nowosielska, kl. V b
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Jak spędzić pożytecznie czas 
kwarantanny??

Gotowanie sprawia radość z wielu powodów:  wspólnie spędzamy czas z rodzicami, nabywamy
nowe umiejętności kulinarne i cieszymy się ze smacznego, własnoręcznie  przygotowanego  posiłku.

Wykorzystaj ten czas dobrze i zrób coś pysznego dla rodziny.

Zacznij gotować

Pobaw się z psem
Wyjdź z nim na spacer do ogrodu, porzucaj mu piłkę i patyk. Pamiętaj, że  Twój
pies potrzebuje spacerów
Nie masz psa? Zaoferuj swoja pomoc sąsiadce, która na pewno ucieszy się
z Twojej pomocy.

Badminton, ringo i piłka
Nie martw się, jeśli nie możesz wyjść do parku -pobaw się
 w ogrodzie!                                                             
Nie daj na siebie czekać, chwyć za piłkę, badmingtona lub r
ingo i biegnij na dwór!

Gimnastyka jeszcze nikomu 
nie zaszkodziła

Wykorzystaj ten czas kreatywnie i nie zwlekaj
z gimnastyką – sport to zdrowiie

Odłóż komórkę i chwyć 
za ebook.

Lektury szkolne, książki przygodowe i fantastyka.
Odłóż smartfon i zajrzyj do wirtualnej biblioteki

Udekoruj dom
Udekoruj dom, przyczyń się do świątecznego,

wielkanocnego nastroju.
 Papierowe kurczaczki, czekoladowe króliki i jajeczka 

są zawsze mile widziane!

Poświęć ten czas Bogu
Pismo Święte, krzyż i modlitwa. Skoro

masz tyle czasu na smartfon, to z pewnością nie
zabraknie go na modlitwę!!!                        

Pan Bóg ciągle na Ciebie czeka.

 
Zajrzyj do swoich albumów z dzieciństwa. Czy

zdjęcia  są dobrze uporządkowane??
 

Planszówki i inne gry są do Twojej
dyspozycji.  Każdy znajdzie czas na jedna

rundę !!!

Drobnostki

Julia Brunner, kl. VI b



GRA 

Czas kwarantanny to czas gdy nie można
wychodzić z domu. Aby czas szybciej
płynął, warto zaopatrzyć się w różne gry
komputerowe i planszowe, filmy oraz
różne zabawy. 
            Z dużej oferty gier ja poleciłabym
grę Pie Face. Jest to bardzo
emocjonująca gra, która na pewno
przyniesie dużo radości i śmiechu.  
            To gra losowa. W grze chodzi o to,
aby dostać lub nie (jak kto woli) bitą
śmietaną po twarzy. Poprzez pokręcenie
korbką, możemy „oberwać” porcją bitej
śmietany wystrzelonej przez miotacz
śmietanowy. Śmietana wystrzela na
twarz w wyniku zakręcenia dźwignią, co
nie dzieje się tak od razu i nie zawsze.
Zabezpieczeniem przed totalnym
wybrudzeniem jest specjalna ramka
chroniąca otoczenie twarzy. 
             W trakcie gry, oprócz zjadania
śmietany, zdobywamy także punkty.
Czasem można nawet  dostać 
podwojoną  liczbę punktów, ale tylko
wówczas, gdy nie otrzymamy w twarz
bitą śmietaną i zakręcimy pełną liczbę
obrotów zgodną z wylosowaną tarczą. 
Mimo wszystko,  śmietana na twarzy jest
przepyszna.  
            Przy grze najlepiej zdjąć okulary
(wiadomo dlaczego). Śmietany nie ma w
zestawie, więc trzeba sobie dokupić.
Ilość graczy jest dowolna, lecz
najzabawniej jest, gdy gra się w nią całą
rodziną.
Dobra (dosłownie) zabawa
gwarantowana!
 
 
Emilia
Węgrzyn, kl. V b

,,SPIDER-MAN: FAR
FROM HOME’’

           Podczas kwarantanny wiele osób uczy
się, odrabia lekcje, czyta książki, gra w gry
planszowe lub komputerowe. A są też tacy,
którzy, tak jak ja, oglądają filmy. Dlatego chcę
zaprezentować Wam film,  który warto
obejrzeć.
            Jest to kolejny fantastyczny film od
Marvela. Jego akcja toczy się w USA, w stanie
Nowy Jork i w mieście New Jersey. 
            Głównym bohaterem filmu jest Peter
Parker, który wraz z przyjaciółmi leci na
wycieczkę do Europy. Lądują w Wenecji i
zwiedzają to piękne miasto Niespodziewanie
Wenecję atakuje wodny żywiołak który
zaczyna wszystko niszczyć. Po nieudanej
próbie powstrzymania żywiołaka, Peter
Parker idzie w ślady przyjaciół, dając nogę.
Nagle przylatuje tajemniczy superbohater,
który zaczyna walkę. Czy uda mu się wygrać?
Co się stanie później? Wszystkiego dowiecie,
gdy obejrzycie film. 
Jeszcze raz bardzo polecam go wszystkim
fanom Studia Marvel!!!
 
 
Franciszek Biernat kl. VI b
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GRA DIXIT
Proponuję grę, która, nazywa się Dixit. W grę może grać od trzech
do sześciu graczy. Dixit jest polecane od ośmiu lat wzwyż. Autorem
gry jest Jean – Luis Roubira, niesamowite karty ilustrowała Marie
Carduat, a na język polski grę przekładała Monika Żabicka.
 W pudełku znajdują się: plansza do gry i 84 karty z  ilustracjami, 36
żetonów z numerami do głosowania od jeden do sześć, w sześciu
różnych kolorach, oraz sześć wykonanych z drewna króliczków,
które, służą jako pionki
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Przygotowanie jest proste: każdy z graczy otrzymuje króliczka w wybranym przez siebie kolorze i ustawia go na planszy na
polu  numer zero (start). Karty tasujemy i każdemu z graczy podajemy po sześć. Reszta kart, która nam pozostała, tworzy stos
do dobierania. Rozdajemy tyle żetonów króliczków, ilu jest graczy.
 
            Przebieg rundy wygląda następująco: W każdej z rund jeden z graczy  zostaje narratorem, który musi wybrać jedną ze
swoich sześciu kart, których nikt z reszty graczy nie może widzieć, i nadaje tej   karcie tytuł związany z jej ilustracją. Nazwa
może być w różnej formie, na przykład wymyślona, lub fragment wiersza, książki  piosenki itp. Reszta uczestników w sekrecie
wybiera  kartę z swojej tali, która, jego zdaniem,  najbardziej przypomina hasło wypowiedziane przez narratora. Narrator
zbiera wszystkie zaproponowane karty i tasuje, łącznie z kartą, którą sam wybrał, a następnie rozkłada odkryte w
przypadkowej kolejności na stole. Kolejnym zadaniem graczy jest znalezienie spośród wyłożonych kart tej, której właścicielem
jest narrator. Każdy z graczy w tajemnicy głosuje na jedną z kart. Głosowanie polega na położeniu przed sobą zakrytego
żetonu z numerem odpowiadającym wybranej karcie. Gdy wszyscy zagłosują, gracze odkrywają żetony i kładą je obok
typowanych kart. 
 
Punktacja:
Jeśli wszyscy gracze poprawnie wskazali kartę należącą do narratora, lub gdy żaden z graczy jej nie wskazał, narrator nie
otrzymuje punktów, natomiast wszyscy pozostali gracze zdobywają po dwa punkty.                                
 
W każdym innym  przypadku: po trzy punkty zdobywa zarówno narrator jak i gracze, którzy poprawnie wskazali jego kartę.
każdy gracz (za wyjątkiem narratora), na którego kartę zagłosowano otrzymuje 1 punkt za każdy głos. Gracze przesuwają
swoje króliczki na torze punktacji o liczbę pól odpowiadającą zdobytej liczbie punktów.              
 
Wskazówki :
         Jeśli skojarzenie narratora zbyt dosłownie obrazuje wybraną przez niego kartę pozostali gracze nie będą mieli problemu,
aby ją wskazać i narrator nie nie otrzyma punktu. Z drugiej strony kiedy karta będzie zbyt trudna do odgadnięcia istnieje taka
możliwość, że nikt nie odgadnie karty i narrator nie zdobędzie punktów. Więc zadaniem narratora jest podanie skojarzenia,
które nie będzie zbyt dosłowne ani zbyt odległe od tematu. 
Kto zostaje narratorem na pierwszą rundę gry?
 Zostaje nim gracz , który jako pierwszy wymyśli temat z swoich sześciu kart.
 Nie można głosować na swoją kartę Gracze nie mogą pokazywać swojej talii kart !
 
Koniec gry:
gra dobiega końca, gdy któryś z graczy dobierze ostatnią kartę ze stosu. 
Kto zostaje zwycięzcą ?
zwycięzcą zostaje osoba która, posiada najwięcej punktów.
 
            Uważam,  że gra Dixit jest świetna podczas okresu kwarantanny ponieważ, zabija czas którego, mamy w nadmiarze!
Cała rodzina może się zaangażować w   zabawę, rozwinąć swoją wyobraźnię, a przede wszystkim cieszyć się czasem
spędzonym razem. Gra Dixit jest świetna zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jeśli chcemy uatrakcyjnić swoją grę, możemy
sięgnąć po dodatki, które idealnie łączą się z podstawową wersją!

 
                       

POLECAM WSZYSTKIM!  
 Hania Waszak,  kl. VII 



POLECAM
        Sytuacja, która zaistniała, zmusza nas do ciągłego przebywania w domu.
Jest to dla nas niełatwe, ponieważ człowiek nie jest przyzwyczajony do
ciągłego siedzenia w domu i bezczynności. Ja radzę sobie nie najgorzej. 
Jest to dla mnie trudne, ale daje sobie radę!

        Polecam oglądanie seriali, np. na platformie NETFLIX lub, jeśli ktoś woli, czytanie ciekawych
książek. Ja wolę seriale, ale wybór należy do Ciebie. Tym, którzy lubią rywalizację i związane z nią
emocje, polecam grę planszową „MONOPOL”.
 
                Gra polega na kupowaniu nieruchomości i pomnażaniu kapitału. Zasady są proste: każdy
gracz dostaje od Banku taką samą kwotę pieniędzy. Gracz rzuca kostką, ile oczek wyrzuci, tyle pól
posuwa się do przodu. Gracz porusza się po planszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz
wykupuje obiekty. Jeśli stanie na jednej z nieruchomości, to może ją kupić albo musi zapłacić czynsz
graczowi, do którego ta nieruchomość należy. Jeśli gracz przejdzie całą plansze dookoła, dostaje 100
monopoli, czyli pieniędzy używanych w tej grze. Są też dodatkowe pola, np. Więzienie, w którym
czeka się jedną kolejkę czy Lotnisko, gdzie trzeba zapłacić za przejście. Ruchy graczy muszą być
szybkie. Decyzje należy podjąć w ciągu 50 sekund. W przeciwnym razie gracz traci kolejkę. 

 Jest to gra strategiczna, w której gracze starają się pomnożyć swój kapitał, a rywali 
doprowadzić do bankructwa. Ostatni gracz, który pozostanie w grze, zostaje monopolistą i wygrywa
grę. Warto wspomnieć, że ten gracz musi doprowadzić do bankructwa pozostałych graczy. Aby
zachęcić do rozgrywek, muszę wspomnieć, że gra Monopoly liczy sobie prawie 100 lat. Od 1935
roku ukazało się wiele wersji znanej planszówki. Gra stała się hitem, do dzisiaj sprzedano na świecie
około 250 mln sztuk. Wśród wyjątkowych wydań Monopoly warto sięgnąć po gry dostosowane do
zainteresowań dzieci: Monopoly Disney, Monopoly Świat, Monopoly Avengers, czy Monopoly
Pokemon.
 
Polecam grę „Monopoly” wszystkim miłośnikom dobrej zabawy! 
 
Krystian Pelc, kl. Va

maj 2020 wydanie 5  



POLECAM
      W czasie wolnym proponuję Wam zagrać we wspaniałą grę planszową o nazwie „Labirynt”
(wydawnictwo Ravensburger). Jest to gra strategiczna i logiczna. Zmusza ona graczy do
intensywnego myślenia, próby przewidywania ruchów przeciwników i zaplanowania własnych. Od
kiedy zobaczyłem tę grę u mojego wujka, absolutnie się w niej zakochałem i od razu musiałem ją
kupić.
     Mogą w nią grać maksymalnie czterej gracze. Zawiera ona niebieską planszę z kilkoma na stałe
przymocowanymi blokami labiryntu, dużo bloków labiryntu (niektóre są puste, a na niektórych
znajdują się przedmioty), 24 karty przedmiotów oraz figurki czarodzieja, wiedźmy, wróżbitki oraz
adepta magii.

 
…

         Na początku gracze układają bloki labiryntu na planszy (jeden zostaje wolny, przyda się
podczas gry) i losują pionki. Następnie rozdają karty po równo tak, aby przeciwnicy nie widzieli
swoich kart. Każdy gracz może patrzeć tylko na pierwszą kartę z góry swojej talii. Pionki
stawiane są na odpowiadających im kolorystycznie pola narożne.
          Każdy ruch polega na tym że: wolny blok labiryntu wsuwamy w miejsca do tego służące
(oznaczone żółtą strzałką) tak, aby zmienić jego układ i umożliwić sobie dojście do określonego
miejsca (nie można odwracać ruchów wykonanych kolejkę przed Tobą); przesuwamy pionek do
wybranego miejsca ( gracz może przemieścić się o dowolną liczbę pól, nie może tylko
przechodzić przez ściany)     Celem gracza jest dotarcie do przedmiotu wskazanego przez
pierwszą kartę z talii. Wtedy odkładamy ją i patrzymy na kolejną. Naszym celem jest pozbycie się
wszystkich kart. Wygrywa ten, kto zrobi to pierwszy.      
Gra ta wspaniale sprawdza się   podczas wspólnego, rodzinnego popołudnia. 
 
 
Jakub    Hanzel, kl. VIII a

 
…
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POLECAM
Na czas kwarantanny polecam grę Azul.
 
                       W grze Azul wcielisz się w artystę,
układającego przepiękne mozaiki z
Azulejos na ścianach pałacu królewskiego
w Évorze.
                       W trakcie rundy, każdy gracz
wybiera płytki z jednego z warsztatów
dostawców i układa w swoim magazynie.
Następnie wszyscy gracze jednocześnie -
w ściśle określony sposób - przenoszą
zebrane płytki na ścianę pałacu. Po
ułożeniu płytek na ścianie podliczane są
puntky. Wygra gracz, który zdobędzie
najwięcej punktów w trakcie gry.
Grałem w tę grę wiele razy, jest bardzo
wciągająca.
 
Wojciech Maniak, kl. V a

 
…

„KOCIA KAWIARENKA” UMILI CZAS KWARANTANNY
         Moja propozycja na miłe spędzenie czasu kwarantanny to lektura książek z serii:   ,, Kocia
Kawiarenka ‘’ autorstwa Katriny  Charman,  do której  Ilustracje wykonała Lucy Truman.
 
          Isla Palmer - główna bohaterka książki uwielbia koty i jest kompletnie zwariowana na ich
punkcie. Mama dziewczynki nie zgadza się jednak przyjąć pod rodzinny dach żadnego
zwierzątka. 
               Któregoś dnia Isla poznaje kota tak  wyjątkowego, że mama w końcu ulega i pozwala
córce go zatrzymać. Poppy, drobna kotka, zmienia życie Palmerów – wszyscy są szczęśliwsi i
częściej się uśmiechają. Zbieg okoliczności sprawia, że niedługo później kocia rodzina
powiększa się i Palmerowie, a przede wszystkim Isla, muszą szybko działać, by stworzyć
zwierzakom szczęśliwe miejsce do życia. Książki bardzo mi się podobają, trzymają w napięciu i
są naprawdę ekscytujące. Fabuła miejscami zaskakuje i pojawia się wiele nieprzewidzianych
wątków, które mogą wprawić bohaterów w zakłopotanie. Ta seria rozśmieszy i wprawi w dobry
nastrój każdego czytelnika. 
 
      Ola Słota, kl. Va
 
…
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KWARANTANNA

           W tej niecodziennej sytuacji, jaką jest kwarantanna, jesteśmy zmuszeni do siedzenia w
domu, co wiąże się z tym, że mamy o wiele więcej wolnego czasu (jeśli nauczyciele nas akurat nie
bombardują wiadomościami i zadaniami z Librusa ) Niektórzy zapewne, już po odrobieniu swoich
zadań, nie wiedzą, jak wykorzystać swój wolny czas,   nie wychodząc z domu. Jedna z moich
propozycji brzmi: książki lub ebooki!!! 
 
            Uwielbiacie mitologię grecką i fantsy? Najlepiej ze szczyptą komedii? To mam coś w sam raz
dla Was! Być może znacie Percego Jacksona. Jest to bestsellerowa seria autora Ricka Riordana
znana na całym świecie. I ten sam autor wydał kolejną świetną serię (której jestem ogromną
fanką):  „Apollo i boskie próby”.
Pierwszy tom zatytułowany jest „Ukryta wyrocznia” i właśnie o nim napiszę.
 
                       Apollo to grecki bóg słońca, wyroczni, muzyki i uzdrawiania, syn króla bogów, którym jest
Zeus. Jego codzienne motto brzmi: „Jesteś fantastyczny, a ludzie cię kochają”. Pewnego dnia nasz
bohater z za wysokim ego spada z wytwornego Olimpu do … konteneru na śmieci w Nowym Jorku.
Najgorsze jest to że nie ma swoich boskich mocy.... i już nie jest przystojnym bogiem z
sześciopakiem, tylko szesnastolatkiem z oponką na brzuchu i trądzikiem.
 
                       Wciąż siedząc w kontenerze i rozpaczając nad swoim losem, został zaatakowany przez
przechodzących chuliganów. Z całej tej sytuacji ratuje go mała dziewczynka, rzucając w nich
workami na śmieci. Okazało się że jego wybawczyni, Meg, jest herosem - czyli jedno z jej rodziców
jest bogiem. 
            Obydwoje postanawiają udać się do wyjątkowego miejsca, jakim jest Half-blood Camp. Jest
to ośrodek, który zapewnia bezpieczeństwo przed potworami (które polują na herosów z powodu
ich boskiej krwi.) Podczas ich podróży, w której pomaga im Percy Jackson (syn Posejdona, również
heros), spotyka ich parę  niebezpieczeństw.
 
            Wszystko staje się jasne, gdy docierają na miejsce. Olimp i świat ludzi są znowu zagrożone -
tym razem przez pradawne siły pochodzących z czasów Rzymian, które, jak się okazuje, działały
cały ten czas w cieniu, czekając aż ten, którego mają na celowniku, będzie słaby.  A w zaistniałej
sytuacji to idealny moment, aby się pozbyć egoistycznego i narcystycznego boga słońca...
 
Natalia Kilian, kl. VIII a

 
…
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"MATYLDA"

Ponieważ w zaistniałej sytuacji jesteśmy zmuszeni pozostać w domach, zainspiruję niektórych do
czytania książek. Wybrałam jedną, z pomocą której do końca pandemii nuda nie zagości w
waszych domach. Jest to książka pt. Matylda, autorstwa Roalda Dahla. 
W mieście, w którym rozgrywa się akcja, znajduje się przedziwna szkoła. Jej dyrektorka nienawidzi
uczniów i w wolnym czasie, na przykład, rzuca nimi na odległość.
Matylda nie ma troskliwych rodziców. Jej rodzice zajęci są przede wszystkim oglądaniem telewizji. 
Mimo tego Matylda jest małym geniuszem. W wieku czterech lat sama uczy się czytać i   zaczyna
wybierać się do biblioteki miejskiej.
Czy to normalne w jej wieku? Nie sądzę. Wkrótce przeczyta wszystkie książki z działu dziecięcego i
zabierze się za te przeznaczone dla starszych. 
W końcu z wieloletnim opóźnieniem i z widoczną niechęcią rodzice posyłają ją do szkoły.
Natrafia tam na bardzo miłą nauczycielkę – pannę Honey. Docenia ona wielki talent intelektualny
Matyldy i szybko się z nią zaprzyjaźnia. W tej oto szkole
Matylda przeżyje bardzo wiele przygód -   zarówno tych przyjemnych, jak i nieprzyjemnych.
Dziewczynka posiada nie tylko moc intelektualną lecz także tę magiczną, nad którą w wolnym
czasie sumiennie pracuje. Złą dyrektorkę, dzięki swej magicznej mocy, posyła gdzie pieprz rośnie, a
ukochaną nauczycielkę wprowadza na jej miejsce. Odtąd w tej oto ponurej szkole na zawsze
zagoszczą radość oraz szczęście. 
Lecz to jeszcze nie koniec jej przygód. Oto pewnego dnia, gdy odwiedza pannę Honey, pod dom
nauczycielki podjeżdża samochód rodziców Matyldy, którzy w pośpiechu uciekają przed policją i
chcą zabrać ze sobą dziewczynkę. Czy Matylda opuści ukochaną szkołę? Czy już nigdy nie zobaczy
swojej  wychowawczyni? 
Tego oto dowiecie się po przeczytaniu tej cudownej książki.
 
 
Anna Maria Senko,

kl. V b
…
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"GANG GODZINY DUCHÓW"

 
Podczas kwarantanny można spędzać czas na wiele najróżniejszych sposobów. Ja
bardzo lubię spędzać czas, grając w gry planszowe z rodziną lub czytając książki.
Jedną z moich ulubionych książek jest powieść Davida Walliamsa pt. „Gang
godziny duchów”. Książka ta opisuje życie chorych dzieci w szpitalu,
przeżywających przeróżne przygody, i spełniających swoje najskrytsze
marzenia. 
Tom to dwunastoletni chłopiec uczęszczający do szkoły z internatem. Trafia on do
szpitala im. Lorda Funta po tym, jak oberwał w głowę piłką do krykieta. Chłopiec
trafia na oddział dziecięcy, gdzie poznaje nowych przyjaciół: dwunastoletnią
Amber, dziewczynkę przykutą do wózka inwalidzkiego, Robina, który stracił
wzrok, Georga, kurującego się po operacji wycinania migdałków, oraz ciężko
chorą Sally.
Dzieci zakładają “Gang godziny duchów”, który pod osłoną nocy spełnia marzenia
wszystkich członków gangu. Niestety, plany krzyżuje im siostra przełożona
pilnująca, aby  dzieci dały sobie z tym wszystkim spokój. Do gangu należy również
członek personelu szpitala, ps. „Noszowy” (nikt nie wie, dlaczego on się tak
nazywa), który pomaga dzieciom uwolnić się od ich zahamowań i puścić wodze
fantazji.
Książka jest warta przeczytania, gdyż jest bardzo ciekawa i zabawna. Można się 
z niej nauczyć, że nie możemy podlegać własnym słabościom, i że wszyscy są
równi.
 
 
Marcin Włodarczak, kl. V a
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,,TAJEMNICZA WYSPA’’

 
           Czas kwarantanny to bardzo trudny czas dla społeczeństwa. Siedzimy
odizolowani od naszych szkół, a dorośli -   od ich miejsca pracy. Wyzwaniem też
jest przerabianie materiału zadanego przez nauczycieli, tylko we współpracy z
rodzicami. Są też plusy kwarantanny, jak np. mnóstwo czasu na przeczytanie
książki, które przekładało się cały rok, obejrzenie filmu, na którego też podczas
normalnej pracy brakowało czasu. Ja przeczytałem książkę Juliusza Verne’a pt.:
,,Tajemnicza Wyspa’’. 
                       Jest to książka o czterech mężczyznach, chłopcu i psie, którzy balonem
wyruszyli w nieznane, by uciec z ogarniętego wojną secesyjną Richmond. Po
podróży trwającej około pięciu dni, podczas szalejącego huraganu, balon rozbija
się i ląduje na nieznanym lądzie. Wkrótce uciekinierzy dowiadują się, że znajdują
się na niezamieszkanym lądzie, choć obfitującym w bogactwa natury i dzikie
zwierzęta. Szybko uświadamiają sobie, że teraz są zdatni tylko na siebie - na 
swoją wiedzę, umiejętności i wolę przeżycia. Nikt nie wie, ile czasu przyjdzie
zostać im na tej bezludnej wyspie.
            Polecam wszystkim tę książkę, ponieważ jest bardzo interesująca. 
Przygody bohaterów opisane przez Juliusza Verne’a   są imponujące, żaden
czytelnik nie będzie się nudził.
 
 
Marcin Siwek, kl. V a
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SERIA KSIĄŻEK PRZYGODOWYCH ALFREDA SZKLARSKIEGO
Seria składa się z dziesięciu tytułów:
Tomek w krainie kangurów
Przygody Tomka na Czarnym Lądzie
Tomek na wojennej ścieżce
Tomek na tropach Yeti
Tajemnicza wyprawa Tomka
Tomek wśród łowców głów
Tomek u źródeł Amazonki
Tomek w Gran Chaco
Tomek w grobowcach faraonów
Przygody Tomka na Alasce
 
Książki opowiadają o przygodach Tomka Wilmowskiego. Główny bohater, razem z
Panem Smugą, bosmanem Nowickim, Ojcem, Sally i wieloma innymi przeżywa
przygody w różnych miejscach świata. 
Akcja pierwszej części toczy się w Australii. Potem bohaterowie przenoszą się do
Kenii, Ugandy i Kongo. Areną kolejnych przygód jest Ameryka Północna, a
dokładniej  - leżąca na meksykańskim pograniczu Arizona. 
W częściach czwartej i piątej Tomek z przyjaciółmi odwiedzają Azję: najpierw
Indie, Kaszmir i Tybet, a w potem Syberię. 
Kolejna książka to powrót do Australii i Oceanii. Przygody w części siódmej i ósmej
toczą się na obszarach Ameryki Południowej - najpierw w Brazylii i Peru, a
następnie w Boliwii, Argentynie i Chile. 
Część dziewiąta to powrót do Afryki i zgłębianie tajemnic starożytnego Egiptu. 
W ostatniej książce Tomek poznaje Alaskę.
 
Jeśli lubicie przygody i akcje trzymające w napięciu, jeżeli interesuje Was życie
lokalnych społeczeństw i świat dzikich zwierząt przedstawiony na tle malowniczej
przyrody  - to koniecznie sięgnijcie po książki Alfreda Szklarskiego!
 
Szymon Truchliński, kl. V a
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SERIAL   „ATYPOWY”

Tytułowym Atypowym jest Sam, nastolatek z autyzmem. Chłopak chce dorosnąć
i postanawia, że dobrym sposobem na zmianę w swoim życiu będzie… znalezienie dziewczyny.
Sam żyje w swoim świecie, którego inni nie rozumieją, a część tych innych -  po prostu - zrozumieć
jego świata nie chce. I ta odrębność.  Sama, jego dystans i budowanie wokół siebie własnej, nieco
alternatywnej rzeczywistości są w serialu świetnie pokazane! Oglądamy Sama, który dzieli się z
nami swoim strumieniem świadomości.
Jesteśmy w jego głowie, widzimy jego myśli. Towarzyszymy mu wszędzie – podczas spotkań z
rodziną i w trakcie sesji terapeutycznych. To on jest narratorem tej historii.
 

I choć ta historia z pozoru jest typowa, mimo że sam jej bohater typowy nie jest, 
w „Atypowym” podoba mi się pewna świeżość. Lubię wykreowane przez twórców postacie i to, jak
przedstawione zostały ich losy. Sam, kochający pingwiny i Antarktydę, jest inny i ma swoje
dziwne, niecodzienne przyzwyczajenia. Ale to nie sprawia, że jest tak naprawdę
tak bardzo odmienny od reszty ludzi. Bo inni też mają swoje dziwactwa, sekrety i problemy.

 Mama Sama, Elsa, jest kobietą przewrażliwioną na jego punkcie. Całe swoje życie poświęciła 
synowi, zatracając tym samym siebie. Tylko Sam absorbuje jej uwagę. Straciła zainteresowanie
życiem i swoim mężem. A kiedy spróbuje je odzyskać, wydarzy się coś, co może na zawsze zmieni
jej los. Ojciec Sama, Doug, też czuje się zagubiony. Nie do końca wie, jak rozmawiać z synem, a
kiedy udaje mu się nawiązać z nim kontakt, jego własna żona coraz bardziej się od niego oddala. 

Jest też Casey, młodsza siostra chłopaka, która ma rozterki nastolatki, ale niezupełnie 
typowej. Dziewczyna nie tylko przeżywa swoją pierwszą miłość, ale odkrywa pewne fakty o swoich
rodzicach i wciąż jest w cieniu brata, z którym stara się budować zdrową relację.
 
Moja opinia:

Opowieść o tej (nie)zwykłej, amerykańskiej rodzinie jest wciągająca. Ogląda się ją z rosnącym 
zainteresowaniem. Po paru pierwszych odcinkach stwierdziłam, że, śledząc losy m. in. Sama i jego
nie mniej atypowego przyjaciela, Zahida, który choć nie ma autyzmu, jest bardzo specyficzny,
czułam się, jakbym czytała książkę, która mogłaby być napisana przez Johna Greena. Ten serial,
tak jak i powieści Greena, ma to “coś”. Idealnie wyważony poziom humoru i refleksyjności. Jest
lekki, a jednocześnie przygnębiający. Otwiera umysł. Autyzm w „Atypowym” przedstawiony jest w
ciekawy sposób. Prowokuje do tego, aby więcej poczytać o tym zaburzeniu. Pokazuje jego
najistotniejsze cechy. Uświadamia, jak czują się osoby z autyzmem i jak odbierają świat, innych
ludzi. A także  - jak rozumieją pewne pojęcia i czym jest dla nich szczerość.
 

Serial „Atypowy” obejrzałam w dwa dni. Każdy z ośmiu odcinków trwa ok. 30-40 minut. I 
muszę przyznać, że to jeden z lepszych seriali Netfliksa, jaki widziałam w tym roku. Świeży, prosty,
dowcipny i poruszający. Taki szczery, ciepły i prawdziwy. Bo opowiada o (nie)zwykłych ludziach.
Jestem naprawdę poruszona historią, jak i grą aktorską, bo ta jest naprawdę świetna.
A odtwórca głównej roli, Keir Gilchrist, doskonale poradził sobie z zadaniem.
 

Obejrzyjcie go koniecznie!
Agnieszka
Glińska, kl. VII a
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,, PIRACI Z KARAIBÓW.
SKRZYNIA  UMARLAKA"

Nastał trudny dla wszystkich czas, każdy
szuka ciekawych zajęć, które pomogą mu
go  przetrwać i nie dać się nudzie. Polecam
więc film pod tytułem ,,Piraci z Karaibów.
Skrzynia Umarlaka.” 
            To druga część trylogii filmowej o
piratach z Morza Karaibskiego. Tym razem
film przedstawia przygodę Jacka Sparrowa,
który postanowił odnaleźć skrzynię
Davy'ego Jonesa. W skrzyni znajduje się
bijące serce Davy'ego Jonesa. Jack na
swoim statku, Czarnej Perle, wyrusza na
poszukiwania tej skrzyni, w
miedzyczasie napotykając różne kłopoty.
            Najbardziej
podobała mi się przygoda, w której Jack i
dwóch piratów bili się na szable, na
kole wodnym, o klucz do skrzyni. W
międzyczasie, kiedy bili się na szable, koło
odpadło i zaczęło się toczyć, a oni na górze
koła bili się dalej, jak gdyby w
ogóle nie zauważyli, co się dookoła nich
dzieje. Scena ta była niezwykle
efektowna. 
            Akcja filmu rozgrywa się w bardzo
szybkim tempie, jest to nieustanna gonitwa
do tytułowej Skrzyni Umarlaka. Aktorzy
odgrywający główne role w filmie to:
Johnny  Depp, Keira Knightley, Orlando
Bloom. Moim zdaniem, zagrali bardzo
dobrze.
            ,,Piraci z Karaibów. Skrzynia
Umarlaka '' jest to film przygodowy, trochę
fantastyczny, momentami  zabawny.
Polecam go tym, którzy go jeszcze
nie oglądali. Warto!
 
 
Hubert Bos, kl. VI b

Dzisiaj polecam Wam ciasto, które nazywa się „Banoffee” i jest
przepyszne. Przepis na niego jest bardzo prosty i, co ważne, nie

trzeba go piec, więc może je zrobić teoretycznie każdy.
SKŁADNIKI:

250g kruchych ciasteczek
100g masła

1 puszka gotowej masy krówkowej (kajmak) 397g
4 małe banany

300ml śmietany kremówki 30%
Czekolada do ozdoby

 
1. Ciastka pokruszyć (w malakserze lub wałkiem), wymieszać z
roztopionym masłem. Przygotowaną masę ciasteczkową włożyć
do formy, mocno ubijając dno i boki. Schłodzić w lodówce około
30 minut.
2. Na gotowy spód ciasteczkowy wyłożyć masę kajmakową.
3. Banany obrać, pokroić i skropić sokiem z cytryny. Ułożyć
pokrojone banany na masie kajmakowej.
Śmietanę kremówkę ubić, wyłożyć na wierzch ciasta, całość
posypać startą czekoladą. Schłodzić w lodówce.
Idealnie smakuje z kawą lub herbatą.
 

SMACZNEGO!
Hanna Simenya VI b 😊

Sposób przygotowania:
1. Wszystkie składniki szybko zagnieść wyrobić; można również zmiksować w malakserze. Uformować kulę,
spłaszczyć, owinąć folią spożywczą, schłodzić w lodówce przez około 30 minut.
2. Z ciasta formować kuleczki mniejsze od orzecha włoskiego, układać na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Spłaszczyć widelcem, nadając jednocześnie wzorek ciasteczkom.
Piec około 15 minut w temperaturze 200 stopni lub do zarumienienia.
Uwaga: w wersji czekoladowej należy dodać 2 łyżki cukru pudru więcej, a 30 g mąki pszennej zastąpić kakao.
 
Maria Otfinowska, kl. Vb
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Składniki:
120 g schłodzonego masła,

3 łyżki cukru pudru
150 g mąki

Kilka kropel ekstraktu
waniliowego lub waszego ulubionego.

Szybkie i proste ciastka
maślane



SAŁATKA COBB
Moim zdaniem, dobrym pomysłem na
spędzanie czasu w domu, jest gotowanie.
Podam łatwy przepis na sałatkę Cobb, która
smakuje znakomicie.
Składniki:
Sos sałatkowy włoski Knorr – 2 opakowania
Oliwa  - 6 łyżek
Jajka przypieczone lub zwykłe – 15 sztuk
Pierś z kurczaka - 2 sztuki
Olej – 1 łyżka
Mała główka sałaty lodowej – 1 sztuka
Awokado – 1 sztuka
Pomidorki koktajlowe – 15 sztuk
Ser z niebieską pleśnią (osobiście wolę bez) –
100 gramów
Cytryna – 1 sztuka 
 
Przygotowanie
1. Piersi z kurczaka oprósz przyprawą, obsmaż
na patelni na rozgrzanym oleju, dopiecz w
piekarniku. Wystudź.
2. Sałatę lodową pokrój w grubą na 2 cm kostkę,
przełóż do dużej miski i delikatnie wymieszaj,
aby liście się rozłożyły. Awokado obierz i
pokrój w gruba kostkę, pomidory przekrój na
pół, pokrusz ser pleśniowy. Jaja
przepiórcze ugotuj na twardo, wystudź, obierz i
przekrój na pół.
3. W misce wymieszaj sok wyciśnięty z cytryny,
oliwę z oliwek oraz sos sałatkowy Knorr.
4. Wystudzonego kurczaka pokrój w kostkę o
grubości 1 cm. Sałatę lodową przełóż do
odpowiednich misek, na wierzchu ułóż rzędami
pomidory, ser pleśniowy, jaja przepiórcze,
kurczaka i awokado. Sałatkę polej sosem tuż
przed podaniem.
 
Nadia Blok, kl. VI b

Dostałem od mojego taty książkę, po angielsku, o
tym, jak robić średniowieczne mapy, a nazywa się
ona „Fantazy Mapmaker: How to draw RPG cities for
gamers and Fans”. Autor w tej książce opisuje, jak
naszkicować np.: świątynię, las lub zwykły budynek
mieszkalny.
Naszkicowałem mapę, której zdjęcie znajduje się
poniżej. To jest dosyć ciekawe, ale, momentami,
trudne zajęcie. Kiedy się już skończy, to mapy
wyglądają bardzo ładnie oraz ciekawie.

Rysowanie
w MediBang Paint Pro

Jeśli chcę coś narysować, to nie muszę wyciągać farb ani
flamastrów - po prostu maluję na komputerze, w specjalnym
programie, który się nazywa MediBang Paint Pro.   Jest on
bezpłatny.  Ten program jest podobny do PhotoShopa, ale w
nim nie uda się tak łatwo, jak w Photoshopie, dorobić sobie
np. trzecie oko, nogę, rękę lub ucho. W MediBang Paint Pro
trzeba będzie się trochę z tym namęczyć:). MediBang jest
stworzony, żeby głównie robić rysunki, a nie zmieniać zdjęcia.
Najlepiej przed rozpoczęciem pracy w takich
programach będzie przeczytać tutoriale, żeby wiedzieć, jakie
możliwości daje nam ten program. 
 
To jest mój pierwszy rysunek zrobiony w MediBang Paint.
 
Podczas kwarantanny można lepić różne figurki z plasteliny
lub z podobnych materiałów (np.: gumka chlebowa, masa
solna).
 
Marko Savytskyy, kl. VI a
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Rysowanie map



BIEGI LEKKOATLETYCZNE
            Mój ulubiony sport to biegi lekkoatletyczne. Chciałbym napisać o tym, jak zacząłem go uprawiać,
kiedy zacząłem, jak stopniowo zmieniały się moje treningi i w czym mi to pomogło… Od początku chciałem
być w tym bardzo dobry, tak, by w przyszłości móc podjąć rywalizację na szczeblu międzynarodowym.
Wszystko zaczęło się półtora roku temu, w szkole, na lekcji wychowania fizycznego, podczas wielkiego biegu
na 1000 m. Tak samo jak wszyscy chciałem być pierwszy. Niestety (a_teraz mogę powiedzieć, że na
szczęście), zająłem drugie miejsce. Postanowiłem wtedy, że zacznę biegać. 
                       Zacząłem od joggingu. Biegałem wtedy codziennie i zawsze po trzecim dniu moja kondycja ulegała
znaczącej poprawie. Przez pierwszy miesiąc czasem miałem bardzo długie przerwy, np. 5 dni, tydzień. Moim
celem było bieganie regularnie każdego dnia. Nie zawsze udawało się to zrealizować. Wkrótce dopiąłem
swego i biegałem codziennie. 
                       Po 2-3 tygodniach regularnych biegów kupiłem zegarek z pomiarem pulsu, kilometrów, kroków i
przestało być dla mnie ważne czy przebiegnę 30, czy 40 minut, tylko to - czy 5 czy 10 km. Biegałem tak 2-3
miesiące, a raz udało mi się pobiec 16 km i było to dla mnie powodem do wielkiej dumy. Niedługo po tym,
postanowiłem zapisać się do klubu. 
            Trafiłem do klubu MKS Parasol Wrocław, do rocznika starszego ode mnie o dobre kilka lat. Czułem się
bardzo niepewnie, ale  mimo to podobało mi się tam. Po treningu porozmawialiśmy z trenerem i powiedział
mi, że absolutnie nie mogę biegać więcej niż 5 km co drugi dzień, a ponadto pomiędzy tymi dniami
powinienem wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe. Trener powiedział, że jestem za młody, żeby się
zapisać do jakiegokolwiek klubu i że muszę poczekać minimum 3 lata. Zmartwiłem się. Robiłem to, co trener
powiedział. 
                       Startowałem w licznych zawodach samodzielnie i nie było wielkich efektów. Gdy po raz kolejny
spotkałem się z_trenerem na zawodach, ten zmienił zdanie, mówiąc, że mogę zapisać się do klubu już za 3
miesiące. Być może docenił moje zaangażowanie. 
                       Kupiłem książkę do biegania metodą Galloway’a. Jeff Galloway był bardzo dobrym amerykańskim
maratończykiem. No właśnie MARATOŃCZYKIEM. W tym problem. Mi to wtedy nie przeszkadzało, bo
w_końcu chciałem być maratończykiem i_biegać na 42,190km. Teraz też chcę nim być, ale nie wiedziałem
jeszcze, że na zawodach dzieci takie małe jak ja, biegają tylko 1 km. A_i_treningi wyglądają zupełnie inaczej. 
                       Gdy zapisałem się już oficjalnie do klubu, szybko trener mi powiedział, w czym problem,
przedstawiając jednocześnie nowy plan treningowy dostosowany do wspomnianego dystansu. Stwierdził, że
brakuje mi siły i_szybkości. Zaproponował, żebym robił rytmy (setki w_tempie 19-20 sek.), interwały (200,
300, 400 m w mocnym tempie, np. 200m-42s, 300m-1min 7s, 400m-1min 36s). Wszystkiego robi się
oczywiście po 10, 15, 30 razy w zależności od intensywności treningu. Miałem robić jeszcze tzw. skipy typu a,
b, c i d + wieloskoki i podskoki. Do tego od czasu do czasu dochodziły przebieżki. To wszystko miało dać
mocne efekty i aż 2_sekundy na kilometr po zaledwie 3_tygodniach. 
                         Od ponad 2 miesięcy nie ma zawodów i nie mogę sprawdzić dalszych postępów. Chyba
o_skuteczności tej metody treningowej już się nie przekonam, bo skonsultowaliśmy się z_reprezentantką
polski L.A. i dowiedziałem się, że dzieci nie mogą biegać skipów, rytmów, podbiegów itp. tylko interwały 1km
- 4min, 4_powtórzenia raz w_tygodniu i jeszcze dwa razy w tygodniu ok. 3500 m 5:30 na km. Jak widać,
każdy ma zupełnie inne zdanie na temat tego sportu. A_zatem mój plan treningowy znowu uległ zmianie.
            Może się wydawać, że te treningi są słabsze od poprzednich, ale to tylko pewne złudzenie. One nie są
słabsze, tylko bardziej kładą nacisk na to, co jest bardziej potrzebne w prawidłowym rozwoju sportowca.
Niektórych rzeczy nie da się wyćwiczyć po ukończeniu iluś tam lat, z_drugiej jednak strony, innych nie
można za wcześnie. Ważne jest, aby w każdym etapie rozwoju treningi przebiegały optymalnie, a_ćwiczenia
były właściwie dobrane. Moje obecne codzienne ćwiczenia obejmują: rozciągnie (przez 15 - 20 min.) oraz
pompki, przysiady, brzuszki i podciągi, które wykonuję zazwyczaj wieczorem. W związku z_zamknięciem
bieżni, muszę biegać w innych miejscach, nieobjętych obostrzeniami. 
                       Ta historia się będzie ciągnęła, ciągnęła i ciągnęła   i_nie skończy się, zanim zostanę mistrzem
olimpijskim. Ja będę coraz szybszy i coraz bardziej doświadczony. Zgodnie z opinią każdego
doświadczonego biegacza, profesjonalne i mocne treningi można (trzeba) zacząć, kiedy osiąga się wiek 13 lat.
Oczywiście określenie intensywności treningu jest względne i jest dostosowane do możliwości trenującego.
                       Mam nadzieję, że zawsze coś będzie nowego w_moim treningu i zawsze coś do poprawki. Ten sport 
dał mi: kondycję, szybkość, siłę i wytrzymałość, ale i dodał psychicznej wytrwałości, cierpliwości prawie w
każdej czynności, którą robię.
 
Kamil Bartłomiejczyk kl. V b

maj 2020 wydanie 5  



RUSZ GŁOWĄ
Znajdź słowa w wykreślance
PISANKA
RZEŻUCHA  
WAKACJE  
KOT   
MAZUREK   
ŚLIWKA   
KSIĄŻKA  
ŻUREK  
FILM   
KRÓLIK 
JAJKO  
PONIEDZIAŁEK
CIASTO   
BLOK   
PRZERWA  
BAWARKA  
CYNAMON
MUCHOMOR     
CZEKOLADA   
RÓŻA

Poziomo:
4. trujący grzyb
5. do rysowania, mieszkalny, czekoladowy
8. rodzaj tradycyjnego ciasta, kojarzonego z Wielkanocą. 
10. owoc występujący w popularnym przysłowiu; fioletowy 
      z pestką
11. biała, mleczna lub gorzka
13. przygodowa lub dokumentalna
15. urlop, czas wolny od szkoły, zwłaszcza latem
17. czekoladowe, biszkopt
18. czekoladowe, faszerowane
 
 
Pionowo:
1. między lekcjami
2. produkcja, ekranizacja
3. lany ...
5. herbata z mlekiem
6. uprawiana jako roślina przyprawowa ze względu na 
     swój wyrazisty smak, sadzi się 
ją przed Wielkanocą
7. nazwa jajka zdobionego na Wielkanoc 
9. kwiat z kolcami
12. wielkanocna zupa
13. udomowione zwierzę z wibrysami
14. zwierzę kojarzone z Wielkanocą
16. znana przyprawa w brązowym kolorze, 
       pozyskiwana z kory
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Krzyżówka



RUSZ GŁOWĄ
 W wolnym czasie w domu można zająć się
rozwiązywaniem łamigłówek.
 
W kratkach należy umieścić zbiorniki. W
każdym rzędzie i kolumnie ma być ich tyle,
ile wskazuje liczba z boku diagramu. Każdy
domek musi mieć dokładnie 1 zbiornik w
kratce stykającej się bokiem z kratką z
domkiem. W jednej kratce może być tylko 1
zbiornik. Każdy zbiornik musi być
podłączony do któregoś z domków.

Należy zamalować niektóre kratki
diagramu. Liczby po bokach
wskazują ile kratek ma być
zamalowanych w danym rzędzie
lub kolumnie, np. 1 6 4
oznacza, że ma być 1 kratka
zamalowana, potem przerwa, 6
kratek zamalowanych,
przerwa i 4 kratki zamalowane.
 
wszystkie łamigłówki:
Marcin Laskowski, kl. VI a
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        Zaletą tego trudnego okresu, w którym się znajdujemy, jest więcej czasu wolnego niż zwykle. Jest dużo
sposobów na zagospodarowanie go. Postaram się przedstawić jeden z nich.  Dużo frajdy sprawia mi
czytanie oraz marzenie o dalekich wyprawach. Jak to połączyć? Najlepszym sposobem (oprócz czytania w
tropikach) są książki podróżnicze. Dzięki nim zdobywamy doświadczenie teoretyczne, ale także zaczynamy
planować, szukać okazji do takich wypraw. 
         Bardzo lubię książki Wojciecha Cejrowskiego - dziennikarza, satyryka i fotografa (jest Polakiem, ale tak
naprawdę w Polsce spędza tylko wakacje). Pisze on z humorem, a jego książki zawierają i morał- po
przeczytaniu każdej z nich jestem nie tylko rozbawiony, ale także mądrzejszy. 
            Z jego bibliografii najbardziej polecam ,,Wyspę na prerii” - historię pewnego rancho w Arizonie, w
którym autor mieszka na stałe. Jest to opowieść o ,, starym dzikim zachodzie, który już
dawno przestał być dziki, ale jego mieszkańcy ciągle o tym zapominają” -jak mówi Wojciech Cejrowski.
Dzięki lekturze - mimo kwarantanny - możemy przenieść się wyobraźnią na inny kontynent i skosztować
życia na prerii.
            Uważam że czytanie książek to diament, a czytanie książek podróżniczych -  to szmaragd.

 
 

Stanisław Lemański, kl. VI a

skład: Anna Zając VIa
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