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Z WIZYTĄ W TYŃCU

W połowie września, w ramach Koła Przyjaciół Starego Krakowa,
odbyła wycieczka do Tyńca. 
Zwiedzaliśmy Opactwo Ojców Benedyktynów. Sympatyczny brat 
w habicie oprowadził nas po najciekawszych zakątkach opactwa.
Mogliśmy dotknąć
bardzo starej księgi, którą ręcznie przepisywali benedyktyni 
w skryptorium. Mieliśmy też okazję posłuchać ozdobnego śpiewu
kościelnego, zwanego melizmatem.
Na zakończenie każdy mógł zakupić produkty ojców
benedyktynów w przyklasztornym sklepiku.

Czekamy już na następną ciekawą wycieczkę pod czujnym
okiem p. A.Brągiel!
                                                                             Zuzia Serwin

                     
                          ŻABA POWRACA...

Redakcja gazetki szkolnej w zmienionym 
i nieco odmłodzonym składzie zaczyna
swoją działalność. Chcemy pisać o naszej
szkole, w której ciągle się coś ciekawego
dzieje, chcemy docierać do uczniów,
którzy mają jakąś pasję, chcemy także
dostarczać rozrywki. 
Będziemy ogłaszali konkursy, oczywiście 
z nagrodami.
W pierwszym numerze między innymi
zaprezentujemy wywiad z Ewą
Sobolewską, która mówi o tym, czym jest
dla niej harcerstwo, ale która również kilka
lat temu redagowała Żabę Szkolną!

Może uda nam się dotrzeć do innych
"starych " redaktorów, a dzisiaj już
studentów?! 
O rezultatach naszych poszukiwań
oczywiście poinformujemy czytelników
Żaby Szkolnej!
                                            Redakcja

T.B.

D.A.
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Natalia  -Czuwaj! Czy mogłabym z Tobą
przeprowadzić wywiad?

Ewa: - Jasne! Będzie mi niezmiernie miło
odpowiadać na Twoje pytania .

- Od jak dawna interesujesz się harcerstwem?

- W harcerstwie jestem od września 2003 roku,
czyli już ponad 12 lat, ale moje zainteresowanie i
chęć dokładnego poznania tej organizacji pojawiło
się w 2007r., będąc już pełnoprawną harcerką 
z krzyżem na swoim nowym mundurze.

- Pamiętasz swoją pierwszą zbiórkę? 

- Oczywiście, że (coś tam) pamiętam! Na zbiórkę
zuchową przyprowadziła mnie moja mama, która w
dzieciństwie również należała do ZHP. Nie mogłam
odkleić się od jej nogi, krzycząc "Mamo! ja nie chcę
tam iść!", ale po namowach druhny w końcu, z
płaczem, przekroczyłam próg świetlicy. Zbiórka
odbyła się w szkole i trwała 1,5 godziny, ale
jedynie dwie zabawy utkwiły mi w pamięci,
którymi były: "Samoloty" oraz "Groby". Na czym
one polegają, to już jest sekret zuchów 
z "Wesołego Bractwa".

- Ile miałaś lat, gdy pojechałaś na pierwszy obóz
lub kolonię zuchową?\

- Moje pierwsze zimowisko miało miejsce 
w Korzkwi (mała miejscowość niedaleko Krakowa)
w 2004 roku, a z prostych obliczeń wynika, że
byłam siedmioletnią zuchenką. 
Był to dla mnie niezwykły wyjazd, ponieważ
jednego wieczoru otrzymałam znaczek zucha!!!
Uśmiech nie schodził mi z twarzy przez kolejny
tydzień. Natomiast na obóz pojechałam niestety
dopiero w 2009 roku, będąc już w szóstej klasie
szkoły podstawowej.

Ewka Sobolewska

Jak wspominasz swój pierwszy biwak?
- O, mój pierwszy biwak harcerski był fantastyczny!
Uczestników było niewielu, ale za to jaka zabawa!
Podczas tego wyjazdu również złożyłam
przyrzeczenie harcerskie i otrzymałam krzyż, na
którym do tej pory jest blask ogniska.
- Czy Byłaś przyboczną zanim zostałaś drużynową?
- Naturalnie, że byłam. Moja kariera bycia kadrą w
ZHP zaczęła się we wrześniu 2009 roku w Eveliennie.
Mój zielony sznur na mundurze widniał aż 4 lata.
- Od jak dawna jesteś drużynową?
- Funkcję drużynowej pełnię od maja 2013 roku i
uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam
podjąć w moim życiu harcerskim.
- Czy kochasz najlepszą na świecie drużynę-
Evelienn?
- Szczerze mogę powiedzieć, że 217 KDH Evelienn
skradła kawałek mojego serca i trudno będzie mi się z
nią rozstać <3 !!!
- Dziękuję Ci za ten wywiad, Ewa!
- Ja również dziękuję za wywiad.
Z harcerskim pozdrowieniem 
i wielkim uśmiechem  Czuwaj!

Druhna pwd. Ewa Sobolewska HO 

wywiad przeprowadziła Natalia Duraj
  

     Evelienn skradła kawałek mojego serca  
         - wywiad z druhną Ewą Sobolewską

.
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Jest to trzecia odsłona gry stworzonej na podstawie
książek Andrzeja Sapkowskiego przez polskie studio
CD Projekt RED. Gra była bardzo wyczekiwana przez
nastoletnie i dorosłe osoby z całego świata. 
W pierwszych dniach premiery Wiedźmina
szczęściem było znalezienie jeszcze jakiejś sztuki na
sklepowych półkach. Nie, nie było to spowodowane
tym, że CD Projekt RED wysłał za mało opakowań do
magazynów sklepowych, po prostu gracze tak bardzo
wyczekiwali na tę produkcję. Dobra, sprawy
techniczne mamy załatwione, ale jak to wyglądało w
praktyce? Czy przełożenie premiery na późniejszy
termin się opłaciło? Odpowiedź jest prosta, tak. I to
bardzo, dołączenie do opakowania 
z grą ścieżki dźwiękowej, mapy Królestw Północy,
krótkiego wstępu "informacyjnego", małego liściku od
twórców, z podziękowaniami za zakup gry, mile mnie
zaskoczyło. 
Jednak to, co było na dnie pudełka, spowodowało
wielki uśmiech na twarzy. Był to mały świstek papieru,
informujący nas o tym, że w prezencie dostajemy 16
dodatków, które możemy pobrać ze strony
Wiedźmina, m.in. nowe rynsztunki, fryzury i
alternatywne wyglądy niektórych postaci. Do tego dwie
naklejki w kształcie Wiedźmińskiego Medalionu. Niby
nic, ale do dziś ozdabiają moją konsolę.

TERAZ TROCHĘ O SAMEJ GRZE
Geralt z Rivii - główny bohater z zawodu jest
Wiedźminem, czyli zabija potwory, na które jest
zlecenie i za które dostaje wynagrodzenie. Czasami
robi wyjątki - niestety rzadko. No cóż, taka praca. 
W 3 części wcielamy się oczywiście w Geralta, który
na samym początku gry musi odnaleźć starą
przyjaciółkę - Yennefer. Od niej dowiadujemy się, że
Ciri - nasza podopieczna, którą trenowaliśmy w Kaer
Morhen, wróciła z dalekiej podróży i jest w
niebezpieczeństwie. . Ściga ją Dziki Gon - upiór  
z innych światów, ponieważ Ciri jest Dzieckiem
Starszej Krwi, ma wielką moc. Potrafi podróżować
między światami, a Gon chce to wykorzystać.
Jej ojciec - Cesarz Emhyr każe nam ją odnaleźć.
Geralt zgadza się, ponieważ trakuje Ciri jak córkę.

Po drodze Geralt spotyka starych znajomych, którym
pomaga, a w zamian dowiaduje się, gdzie może
przebywać Ciri. W grze są trzy zakończenia - złe,
neutralne i dobre, to my decydujemy, jak skończy się
nasza historia.
Zalety : Rozgrywka trwa ponad 100 godzin, to my
decydujemy o zakończeniu, wychodzi nowy dodatek (
13.10.15 ) "Serce z Kamienia", polski dubbing, świetna
grafika
Wady : Gra dostępna tylko na konsole PS4, XONE i
komputery o wysokich parametrach, więc nie zadziała
na wszystkich komputerach.

MOJA OCENA : 9,5/10
                                             Wiktoria Orszulak

.

                   
                       Wiedźmin 3 : Dziki Gon

MasterŻaba    Deser z serka mascarpone 
Składniki na 4 porcje:
400 g serka mascarpone, 
4 łyżki mleka, 4 łyżeczki  miodu,
2 łyżeczki soku z cytryny, 2 pomarańcze, 
syrop malinowy. 
Wykonanie:
W misce mieszamy serek mascarpone, mleko, miód 
i sok z cytryny.  Do gęstej masy dodajemy obrane 
i pokrojone w kostkę pomarańcze. Nakładamy tak
przygotowany serek do salaterek i polewamy syropem
malinowym.                              Kamila Zych

.
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żaba się śmieje...

Pani pyta dzieci, kim chciałyby być, jak dorosną.
Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, aktorami,
kosmonautami. Tylko Jasiu oświadcza, że chce być
Świętym Mikołajem.
- A to czemu?-pyta zdziwiona pani.
- Bo będę pracował jeden dzień w roku...

Pani na lekcji do Jasia:
- Jakie kroki trzeba podjąć, gdy spotka się wściekłego
psa?
- Jak najdłuższe.

 Jak było?-pyta mama.
- Na pięć!
- Naprawdę?
- Tak, 2 z polskiego, 2 z matmy i pała z historii.

Spotyka Jasiu po latach starą nauczycielkę chemii:
- A wie pani, chemię wykładam.
- Niemożliwe, a gdzie?
- W Biedronce.

Przychodzi sekretarka do psychiatry i mówi:
- Przyszedł do pana SMS.
- Niech wejdzie.

Siedzi sobie turysta na kamieniu, patrzy jak baca
ciągnie na sznurku zabitego psa.
Pyta się go:
-Baco, co się stało z tym psem?
- Musiałem go zastrzelić.
- To pewnie był wściekły?
- No, zadowolony to on nie był!

Pani do Jasia:
- Dlaczego twoje zadania zawsze odrabia twój ojciec?
- Bo mama nigdy nie ma czasu.

                              Adam Gierasiński

                  JULKA BONAREK 
                nowa przewodnicząca
            Samorządu Uczniowskiego

Julka Bonarek

Julka jest uczennicą klasy 6b. Oto krótki wywiad
przeprowadzony kilka dni po ogłoszeniu wyników
wyborów. 
- Cześć Julka, czy cieszysz się, że zostałaś wybrana
na przewodniczącą Samorządu Szkolnego? 
- Tak, i to bardzo!
- Jakie obietnice zostaną spełnione w najbliższym
czasie ?
-  Za niedługo będzie spotkanie Samorządu. Pierwszą
rzeczą, którą planuję, to radiowęzeł.
- Kiedy będzie Liga E-Sportowa?
- Muszę najpierw omówić to z nauczycielami podczas
spotkania.
- Czy praca w Samorządzie nie zakłóci Twoich relacji
z przyjaciółmi i nie przeszkodzi w nauce?
- Nie, zawsze znajdę czas na naukę i przyjaciół.
- Czy będziesz współpracować z innymi członkami
Samorządu, np. z Amelką?
- No jasne, nawet ona promowała mnie, a ja ją
(śmiech).
- Czekamy na Twoją aktywną pracę i wprowadzenie
w życie ciekawych pomysłów. Dzięki za wywiad,
Julka.
- Spoko, dla mnie to sama przyjemność.

Wywiad przeprowadziły : 
              Wiktoria Orszulak i Natalia Duraj.

Nasza redakcja będzie na bieżąco informować
o działaniach Samorządu Szkolnego.

.


