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W I semestrze uczniowie klasy 5 
przygotowywali prasówki 

geograficzne, w których zwracali 
uwagę na najważniejsze ich zdaniem 
wydarzenia związane z naszą planetą. 

Poniżej przedstawiamy skrótowo 
najważniejsze z nich.

Prasówki geograficzne

Listopad :
*Przebudził się jeden
z najbardziej niebezpiecznych 
wulkanów na świecie - 
kolumbijski Nevado del Ruiz. 

*Ponad 30 klimatologów 
przeanalizowało różne aspekty 
zmian klimatu w Polsce. 
Według scenariuszy czeka nas 
coraz więcej dni z uciążliwymi 
upałami, mniej dni bardzo
mroźnych i nieco więcej 
opadów. Nastąpi również 
wydłużenie okresu 
wegetacyjnego.

*Tajfun Rai uderzył 
w środkowe Filipiny. 

Prędkość wiatru, jaką 
osiągnął, pozwoliła 

określać go mianem tak 
zwanego supertajfunu. 

 
*W USA przeszła  

niszczycielska seria 
tornad. Gwałtowne 

zjawiska przyniósł silny  
system pogodowy z 

burzami.
 

Grudzien :

Styczen :
*Na Haiti odnotowano 2 

trzęsienia ziemi. 
Argentyna borykała się 

z wielkimi pożarami 
lasów. W niektórych 

miejscowościach upały 
sięgały powyżej 40°C.

 
 Prasówki przygotowali: Hanna Szarzec, Emilia Śliwka, Paweł Cieślar, Krzysztof Cieślar,

Krystian Legierski, Tymoteusz Cieślar



Olimpiada

Tobiasz Legierski



TIK
QR kody

QR kod można wygenerować na stronie 
internetowej, np. https://www.qr-online.pl, 

tworzymy je, by przekazać ukrytą wiadomość, 
którą rozszyfrować można tylko dzięki 

specjalnej aplikacji np. QR Code Reader.

Ukryta wiadomość :)



Sketchnotki i rysowanie krok po kroku

Sketchnotka

Róża :



Herbata 
zimowa  

Składniki: 
-Woreczek z herbatą 

-suszone owoce  
-imbir 

-cukier 
-miód 

-goździki 
-cynamon 

-cytryna  
-pomarańcza 

 
Do zagotowanej wody dodajemy woreczek z 
herbatą (smak dowolny), imbir, suszone owoce i 
cukier. Czekamy ok. 5 min, aż herbata się zaparzy. 
Po 5 min dodajemy plaster pomarańczy oraz 
wyciśnięty sok z cytryny. Dodatkowo można dodać 
cynamon, goździki i odrobinę miodu. 

Ewa Cieślar
 

Smakołyki na ferie



Przepis na 
ciasteczka Pani 

Doroty:
 SKŁADNIKI :

- 0,5 szklanki cukru kryształu
- 0,5 szklanki cukru trzcinowego

- 130g masła/ margaryny
- 1 jajko

- 1 szklanka mąki
- 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

- 0,5 łyżeczki sody
- 0,5 łyżeczki soli

- 1,5 szklanki płatków owsianych
- 1 tabliczka gorzkiej czekolady (pokrojona na kawałki)

 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA :
Masło utrzeć z cukrem i jajkiem. Dodać pozostałe składniki i 

wszystko razem wymieszać. Nakładać łyżeczką ciasto (wielkości 
orzecha włoskiego) na blachę wyłożoną papierem do pieczenia– 

zostawić odstępy.
Piec w temperaturze 175°C przez około 15-20 minut.

Smacznego !
Dorota Niemczyk

 

Smakołyki na ferie



Smakołyki na ferie

Maja Pliszczyńska



Recenzje 



Recenzja ksiązki ,,Lil April. Moje życie i inne
takie..." 

to powieść dla młodzieży autorstwa niemieckiej pisarki
Stephanie Gessner, w której można odnaleźć wątki
autobiograficzne (pisarka pochodzi z wielodzietnej
rodziny). Książka w humorystyczny sposób opisuje
codzienne życie dużej rodziny. Trzynastoletnia Lil ma
bowiem pięcioro rodzeństwa i psa. Jej tata to historyk
fascynujący się starożytnością, a mama - zniechęcona
dziennikarka. Dziewczynka dorasta i marzy o własnym
pokoju, telefonie oraz chwili spokoju, ponieważ w domu
często panuje chaos i zamieszanie. Na dodatek
nastolatka spotyka chłopaka, który się jej podoba. Co
więcej Lil i jej rodzeństwo na własną rękę prowadzą
śledztwo w sprawie romansu taty z tajemniczą kobietą.
Powieść bardzo mi się podobała, ponieważ sama mam
pięcioro rodzeństwa i bliskie są mi problemy
dziewczynki. Czyta się ją lekko i przyjemnie. Polecam ją
wszystkim, którzy chcą się zrelaksować, pośmiać i miło
spędzić wieczór z książką w ręku. Z niecierpliwością
czekam również na polskie tłumaczenie kolejnych
tomów powieści.

 

Recenzje 

Dorota Niemczyk



Recenzja książki  ,,Zagadka zegara Maltańskiego”
 

    W tym półroczu przeczytałam mniej książek niż w zeszłym, więc nie
miałam dużego wyboru. Postanowiłam wziąć jedną książkę od autora
Jorn Lier Horst. 
  Ten twórca ma na swoim koncie dużo książek przygodowych i
kryminalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stworzył 3 serie.
Pracował jako policjant a teraz pisze książki. Został nagrodzony
Nagrodą księgarzy, Nagrodą Rivertona oraz Szklanym Kluczem. Ta
książka ma tytuł “Zagadka zegara Maltańskiego” jest z serii CLUE. 

   CLUE to seria mini powieści kryminalnych dla młodzieży, to również
angielskie słowo oznaczające wskazówkę lub trop prowadzący do
rozwiązania zagadki. Ma jeszcze jedno znaczenie to są pierwsze litery
imion czworga bohaterów Cecilii, Leo, Une, i psa Egona. 
Książka opowiada o jednym z największych sklepów jubilerskich w
Oslo, który zostaje obrabowany. Sprawcy kradną niemal dwadzieścia
kilogramów czystego złota, dużo cennej biżuterii oraz unikatowy zegar
Zakonu Maltańskiego, który sam jest wart ponad pięć milionów koron.
Złodzieje zostają zatrzymani, ale nie udaje się odzyskać całego łupu,
między innymi słynnego zegara maltańskiego. Trop prowadzi do
odrażającego Leviego Hildonena i Zatoki okrętów. 
Moim zdaniem książka zasługuje na uwagę każdego czytelnika, który
lubi kryminały. Gorąco polecam i zachęcam do przeczytania. Jest
dostępna również w wersji elektronicznej. 

      
          Autor: Hanna Szarzec 
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 Recenzja książki “Gigi Buffon, numer 1” 

  
 “Gigi Buffon, Numer 1” to autobiografia jednego z moich idoli, czyli 

Gianluigiego Buffona, włoskiego bramkarza. Przy pisaniu pomagał mu Roberto 
Perrone. Książka została wydana w 2014 roku. Ma 216 stron i 17 rozdziałów. 
Opowiada ona o historii Buffona, jego rodzinie i klubach, dla których grał.  
 Książkę można podzielić według mnie na trzy główne etapy życia autora. 

Pierwszy z nich opowiada o o życiu Buffona jako małego chłopca. Zaczyna się 
w Carrarze, w gminie we Włoszech, w 1978 roku. Wtedy właśnie na świat 

przychodzi Gianluigi Buffon. Rodzicie nie do końca pełnili rolę wychowawców, 
gdyż chcieli się skupić na swoich karierach sportowych. Rolę rodziców 

przejmują ciocia i wujek Buffona. Sam piłkarz opowiada, że miał cudowny dom 
razem z swoimi starszymi siostrami.  

 
 Drugi etap opowiada o samodzielnym życiu piłkarza, kiedy w wieku 13 lat 

dostaje ofertę od Parmy Calcio. Postanawia przyjąć propozycję i zamieszkać 
sam z innymi chłopcami w akademiku. Wraz z kolejnymi sukcesami 

indywidualnymi, w 2001 roku kupuje go wówczas najlepszy włoski klub, czyli 
Juventus. Jest to jednocześnie jego ostatni opisany w książce etap życia. 

 Książka zawiera wiele ciekawych faktów o życiu włoskiego bramkarza. 
Szokującą wiadomością była między innymi informacja, że Buffon nie zdał 

matury aż do dzisiaj lub to, że w tak młodym wieku mógł liczyć tylko na siebie i 
to, że ciocia i wujek nim się opiekowali. Dobrym elementem tej książki jest 

również to, że na końcu są osobiste rankingi Włocha typu: Najlepsi bramkarze, 
ulubieni sportowcy, czy najlepsze bramki, które przepuścił. 

 Biografia Buffona jest warta polecenia nie tylko miłośnikom piłki nożnej, 
ponieważ można z niej wynieść wiele użytecznych wskazówek dotyczących 
dążenia do celu. Dodatkowo historia Buffona uczy nas tego, że powinniśmy 

zawsze robić to co uważamy za słuszne, a nie ślepo podążać za głosem tłumu. 
 

Oliwier Słowiok 
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 Recenzja książki  “Drzewo życzeń” 

     Ostatnio miałam przyjemność czytać dzieło Katherine Applegate pt.
“Drzewo życzeń”, które zostało wydane w 2018r. oraz jest dostępne w
ponad 20 krajach. 

    Książka przedstawia historię pewnego starego drzewa, które ma na imię
Dąb, zamieszkującego pewne amerykańskie miasteczko. Dąb jest drzewem
życzeń, czyli takim, na którym co rok wiesza się ludzkie życzenia w postaci
kawałków papieru, szmatek, a nawet czasem skarpetek. Każda taka ozdoba
to czyjeś marzenie. Koło drzewa wprowadza się nowa rodzina, nie przez
wszystkich mile witana. Dąb jest przyjacielem oraz domem innych zwierząt i
tak jak ludzie, zwierzęta i rośliny, potrafią mówić. Po pewnym czasie
wydarzyło się coś, co sprawiło, że Dąb złamał najważniejszą zasadę
wszystkich roślin i zwierząt i... przemówił do ludzi. 

    Książka jest pięknie napisana ze wspaniałymi ilustracjami. Czyta się ją
lekko, przyjemnie i w napięciu. Udowadnia, że wszystko może nas
zaskoczyć, niezależnie od tego, ile mamy już za sobą lat. Jednym słowem,
jest to wartka, mądra i czuła opowieść, w której zwyciężają szacunek,
odwaga i nadzieja. 

                                                                               
     Ola Świerczek 
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- zabawy na śniegu (lepienie bałwana, budowanie igloo, 

bitwa na śnieżki) 
- jazda na nartach, snowboardzie, sankach 

- wyprawa na lodowisko 
- zabawa z domowym pupilem (psem, kotem, chomikiem, 

patyczakiem😉) 
- gry planszowe 
- wyjazd na obóz 

- wyjście na basen 
- ciekawa lektura 

- spędzenie czasu z przyjaciółmi 
- zorganizowanie seansu filmowego 

- nauczenie się czegoś nowego (szydełkowania, grania na 
flecie, rozwiązywania sudoku itp) 

- nauczenie kogoś czegoś nowego 
- wyspanie się za wszystkie czasy 

- zrobienie domowego SPA 
 

Pomysły na czas wolny podczas ferii



1. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki 
wodne! Nie ślizgaj się po lodzie na rzece 
lub stawie, na łyżwach możesz jeździć 
tylko w wyznaczonych miejscach.

2. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu 
dróg i zbiorników wodnych.

3. W czasie zjeżdżania zachowuj 
bezpieczną odległość między sankami.

4. Nie doczepiaj sanek do samochodu.

5. Nie przebiegaj przez ulicę, a po 
zmroku zawsze miej przy sobie odblask 
– dzięki temu będziesz widoczny na 
drodze.

6. Nie strącaj sopli zwisających z dachów 
lub drzew. Spadający sopel może 
stanowić poważne zagrożenie dla 
zdrowia, a nawet życia.

Bezpieczne ferie

7.Podczas rzucania śnieżkami pamiętaj, że
nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami
lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz

drugiej osoby.
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Na stokach jeździmy tylko na
wyznaczonych trasach. Pamiętaj o kasku!

 
9. Stosuj się do zakazów i nakazów

opiekunów. Nie znikaj niespodziewanie
 z oczu rodzicom lub opiekunom -zawsze

informuj dokąd idziesz.
 

10. Ubieraj się odpowiednio do temperatury
na zewnątrz.

 
11. Pamiętaj o zdrowym odżywianiu.

 
12. W wolnym czasie przebywaj na świeżym

powietrzu, dbaj o aktywność fizyczną.
 


