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Filmy: 
 Przedstawiamy Wam najlepsze według nas filmy tego roku. 

1. Avengers Endgame  

2.  To rozdział II 

3.  X-men Mroczna Phoenix 

4.  Spider-man Far from home 

5.  Joker 

6.  Król lew 

7.  Captain Marvel 

8.  Godzilla : Król potworów 

9.  Szybcy i wściekli : Hobbs i Shaw 

10. Ad Astra 

 

 

Seriale 2019 

1. Stranger Things 3 

2. Riverdale 4 

3. Supergirl  

4. Dom z papieru 

5. The OA 

6. Rodzinka pl 

 

 

  



Cześć ! 

Tu Julia i Jessica. Chodzimy do klasy VIII C.  

Zapraszamy Was do naszego kącika podróżniczego. 

Następne wakacje dopiero za 9 miesięcy, ale zawsze warto marzyć. 

Dziś zabierzemy Was wysoko do góry.  

Co powiecie na spacer w koronach drzew? 

Pierwsza w Polsce ścieżka w koronach drzew powstała w Krynicy Zdroju. 

Swój początek ma na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena. Wieża 

na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena (896 m n.p.m) ma 

wysokość 49,5 m. Natomiast drewniana ścieżka, podparta przez 18 wież 

wsporczych i 87 słupów. Jej łączna długość to 1030 metrów. Na całej 

długości przeprawy zainstalowane są tablice edukacyjne, dzięki którym 

zwiedzający mogą bliżej poznać okoliczną przyrodę oraz historię regionu. 

Dodatkową atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, jest mierząca 60 

metrów zjeżdżalnia. 

 

 

 

  



W Polsce to jedyna taka atrakcja, ale można się wybrać też na Słowację. 

380 km od Łodzi w Bachledowej dolinie pospacerujemy też w koronach 

drzew. Ścieżka w koronach drzew Bachledka znajduje się w samym sercu 

majestatycznych lasów Pienińskiego Parku Narodowego. Trasa o długości 

ponad 600 m prowadzi Cię przez urozmaicony gatunkowo las. Widok z 

32 metrowej wieży spowoduje, że w zasięgu ręki znajdą się najstarsze 

drzewa, z których niektóre są starsze od nas.  
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ODPORNY KISIEL 
PRZEPIS NA KISIEL 

 

 

MAGICZNE SKŁADNIKI: 

-150 ml soku z ciemnych winogron 

-100ml soku z czarnego bzu 

-1 łyżka soku z cytryny 

-1 łyżka syropu klonowego 

-100ml zimnej wody + 100 ml gorącej wody 

-2 łyżki mąki z tapioki 

 

PRZYGOTOWANIE: 

 

1.soki z winogron i czarnego bzu oraz ciepłą wodą przelej do 

rondelka. 

 

2.dodaj sok z cytryny i syrop klonowy 

 

3.wymieszaj zagotuj 

 

4.w zimnej wodzie rozprowadź mąkę z tapioki, wlewaj do 

gotującego się roztworu , mieszaj przez cały czas, aż kisiel 

zgęstnieje 

 

5.przelej kisiel do miseczek 

 

6.rozkoszuj się pysznym i zdrowym kisielem 
 

 

  



Budyń z zaczarowanych jabłek 

 
MAGICZNE SKŁADNIKI: 

-100g kaszy jaglanej suchej 

-250 ml mleka jaglanego 

-1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 

-1 łyżka oleju roślinnego 

-1 soczyste jabłko 

 

PRZYGOTOWANIE: 

1.kaszę jaglaną upraż na suchej patelni, na małym ogniu. 

Potem zmiel na mąkę 

 

2.jabłko umyj obierz i zetrzyj na tarce. 

 

3.zagotuj 150ml mleka z dodatkiem tłuszczu 

 

4.do pozostałego zimnego mleka dodaj zmieloną 

kaszę jaglaną i ekstrakt z wanilii, dokładnie wymieszaj 

 

5.do gotującego się mleka wlej zimny roztwór jaglany, 

 zmniejsz ogień na minimum i cały czas mieszaj, gotuj do 

momentu zgęstnienia budyniu 

 

6.dodaj starte jabłko i zblenduj wszystko na gładki krem 

 

7.przełóż do miseczki i ciesz się smakiem 
 

  



Pomarańczowa zupa magików 

 
MAGICZNE SKŁADNIKI: 

-300g dyni 

-150g marchwi 

-sok z połowy pomarańczy 

-świeży imbir 

-połowa czerwonej cebuli 

-2 łyżeczki oleju z pestek winogron 

-600ml wody 

-sól himalajska 

-listek laurowy 

 

PRZYGOTOWANIE: 

1.umyj dynię, oczyść z pestek, pokrój na mniejsze kawałki 

 

2.umyj marchew, obierz ją i pokrój 

 

3.w dużym garnku rozgrzej olej, dodaj pokrojoną 

 cebulę, dynię, marchew i imbir, wymieszaj 

 

4.dolej gorącą wodę 

 

5.dodaj listek laurowy, gotuj zupę około 15 min, wyjmij listek 

laurowy i kawałek imbiru. 

 

6.zupę zblenduj na krem dopraw solą i sokiem z pomarańczy 

 

7.zjedz ze smakiem 

 

 
 



Spaghetti z cukinii 
 

 
MAGICZNE SKŁADNIKI: 

-1 duża cukinia 

-połowa marchwi 

-100ml sosu pomidorowego 

-parmezan 

-sól himalajska 

-bazylia 

 

PRZYGOTOWANIE: 

1.umyj cukinię i pokrój ją na wąskie i cienkie paski 

 

2.umyj marchew i pokrój ją na wąskie i cienkie paski 

 

3.danie polej ciepłym sosem pomidorowym, dodaj sól, oprósz 

parmezanem 

4.podaj od razu z bazylią 

 

Smacznego 
  



Słodziaki czekoladki 

 
MAGICZNE SKŁADNIKI: 

-100g oleju kokosowego 

-4 łyżki kakao w proszku 

-2 łyżeczki syropu klonowego 

-ok 10g liofilizowanych truskawek 

 

 

PRZYGOTOWANIE: 

1.silikonową foremkę włóż do zamrażalnika na 15 min 

 

2.nagrzej pusty rondelek, zdejmij z palnika, włóż do środka olej i 

poczekaj aż się rozpuści 

 

3.do miski przesiej kakao 

 

4.stopniowo przelewaj ciepły olej do kakao do uzyskania gładkiej 

masy, dodaj syrop klonowy 

 

5.do każdego zagłębienia foremki włóż na dno truskawki, zalej je 

następnie powstałą czekoladą 

 

6.odstaw czekoladki do wystygnięcia i włóż je na 15 min do 

zamrażalnika 

 

7.Ciesz się tym pysznym smakiem 

 

 



                         KĄCIK HUMORU  

Na lekcji Religi ksiądz pyta dzieci:  

- Kto z was chce iść do nieba? –  

Wszystkie dzieci podnoszą ręce, tylko nie Jaś.  

-A ty dlaczego nie chcesz?- pyta ksiądz. 

- Bo obiecałem tacie, że zaraz po lekcjach wrócę prosto 

do domu.  

 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:  

-Jasiu, co wiesz o jaskółkach?  

-To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna 

się rok szkolny!  

 

Jaś przynosi do domu torbę pełną jabłek. Mama pyta 

go: - Skąd masz te jabłka ? 

Na to Jaś:  

-Od sąsiada.  

-A on o tym wie?- dopytuje się mama.  

-No pewnie, przecież mnie gonił! 

Dwóch wariatów rozbraja bombę.  

-A jak wybuchnie?- pyta jeden.  



-Nic nie szkodzi, mam drugą.  

 

Idą dwie żmije. Jedna mówi do drugiej:  

-Czy my jesteśmy jadowite? 

- Tak. A czemu pytasz? 

-Bo właśnie ugryzłam się w język!  

 

Żona wysyła męża do sklepu po zapałki. 

-Tylko kup takie, które dobrze się palą-dodaje.  

Po kwadransie mąż wraca, kładzie pudełko na stole i 

mówi zadowolony:   

-Bardzo dobre zapałki. Wypróbowałem w sklepie. 

Wszystkie się palą.  

 

  Co mówi jeż kiedy wpada w nocy na kaktus?  

-Mamo, to ty? 

 

 


