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Hej! Witam wszystkich, którzy
zdecydowali się przeczytać o mnie. Ale
uwaga! Poznawanie mnie jest jak jedzenie
babeczek o wielu smakach- im dłużej się je
kosztuje, tym lepiej smakują i chce się
więcej.
Przedstawię się. Mam na imię Tosia.
Drugie imię wybrałam sobie sama: Gaduła,
bo dużo gadam. Lubię plotki, a najbardziej
długie rozmowy z moją najlepszą
przyjaciółką Zuzą. Mogłybyśmy przegadać
całe życie.
Jak wyglądam? Jestem mała, ale nie
przejmuję się tym - „małe jest piękne”. Jak
każda żaba mam zieloną skórę i mam
zielono w głowie. Jestem trochę
zwariowana, szalone pomysły to moja
specjalność. Przez to często pakuję się w
tarapaty. Na szczęście moje poczucie
humoru pomaga mi stanąć twarzą w twarz
z codziennymi problemami. Mam też dużo
dobrych cech. Jestem otwarta,
przyjacielska. Czasami staram się być
spokojna i poukładana. Czasami... Wierzę,
że w życiu najważniejsza jest miłość,
przyjaźń i marzenia.
Od dawna marzę o tym, by stać się kimś
sławnym. Modelka to fach nie dla mnie ze
względu na niedoskonałości figury (żaby
są grube- nie oszukujmy się). Głosu
pięknego też los mi nie podarował –
chrypkę wprawdzie mam, ale czy to
wystarczy, niech oceni mistrz w tej
dziedzinie- pan Paweł- nauczyciel muzyki.

Po rozważeniu różnych wariantów drogi do sławy postanowiłam
zostać detektywem i redaktorką naszej szkolnej gazetki. Szkoła
nr 130 to wprost wymarzone miejsce pracy dla mnie. Ciągle dzieje
się tu coś ciekawego i wartego opisania. Jednego dnia uczniowie
zamiast ocen dostają piegi, innym razem za karę tańczą
krakowiaczka. Niektórzy nauczyciele noszą cool t-shirty z
napisem: „Żyję w świecie wariatów”. Są też sceny jak z horroru,
kiedy bywalcy szkolnej stołówki stają się przemytnikami soli.
Oczywiście nasza szkoła może poszczycić się też wspaniałą
atmosferą oraz różnymi sukcesami uczniów i nauczycieli.
Uwaga, miejcie się na baczności! Żadna tajemnica przede mną
się nie ukryje.Mam nadzieję, że choć trochę mnie polubiliście, bo
ja Was tak.                                 Iga Jaworska 
                                       (redakcyjna prawa ręka Tosi)

TOSIA

   OTO MÓJ 
   PORTRET
  wykonany przez   
Karolinę Sysło.
  Chyba trochę 
    poniosła ją
  wyobraźnia, bo
 wyglądam na nim
 całkiem zgrabnie.
 Rzeczywistość
 jednak bardziej 
    skrzeczy...
 to znaczy chyba    
  zapiszę się
 na siłownię do 
  pana Janka!

         
        TOSIA, ŻABA SZKOLNA
              NA TROPIE TAJEMNIC

MUCHOMORKI
Składniki:

mąka pszenna 200 g, żółtko jaja 1 sztuka, cukier puder 30 g,
masło 100 g, sól 1 szczypta
lukier kolorowy do dekoracji

Sposób przygotowania:
Masło z mąką posiekać, dodać żółtko, cukier puder i sól.
Wszystko razem zagnieść. Ciasto owinąć folią i schłodzić w
lodówce przez godzinę. Następnie rozwałkować i foremką
wycinać grzybki. Układać na blaszce do pieczenia wyłożonej
papierem i piec w 200*C około 5 minut. Kiedy ciastka wystygną,
udekorować je pisakami lukrowymi.                   Kamila Zych

K.S.
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          Moja rodzina
        La mia famiglia

ŻABA POLECA...
"Papierowe Miasta" John Green

.

Książka opowiada o maturzyście - Quentinie, który od
zawsze jest zakochany w zbuntowanej Margo.
Związani są niezwykłą tajemnicą z dzieciństwa. 
Pewnej nocy Margo w stroju ninji wciąga Quentina we
wspaniałą przygodę, po czym ucieka z domu.
Zdesperowany chłopak szuka wskazówek, które
zostawiła tylko dla niego i przejeżdża tysiące
kilometrów, aby znaleźć Margo. 
Jest to magiczna opowieść o przyjaźni, miłości 
i zaufaniu.
                                                       Kaja Wojtal

.

Moja rodzina jest najlepsza na świecie. Jest ona
dwujęzyczna, od strony mamy polska, a od taty
włoska. Opowiem Wam o mojej rodzinie z Włoch.
Dziadek mojego taty miał swoją łódź i podczas wakacji
woził nią turystów. Mój tato, gdy miał tyle lat co ja
teraz, żeby zarobić na swoje kieszonkowe, z rufy
statku nawoływał turystów na pokład. Moja babcia
Marisa w wieku około 25 lat była kierowcą rajdowym.
Gdy to pierwszy raz usłyszałam, wprost nie mogłam w
to uwierzyć! Choć teraz ma już 85 lat, to nadal uwielbia
jeździć autem, jednak moja mama zawsze prosi, aby
jadąc z babcią, mimo wszystko mieć zapięte pasy (co
we Włoszech nie jest tak przestrzegane jak u nas w
Polsce). Babcia była kobietą bardzo postępową i
dlatego też jako jedna z pierwszych w miasteczku
zaczęła nosić spodnie, co wówczas było rzadko
spotykane. Urodziła się na północy Włoch, gdzie
wszyscy mówią po niemiecku. Do tej pory jak tylko ma
okazję, to stara się mówić w tym języku, gdyż “in ogni
eta’ tocca allenare la memoria”  (w każdym wieku
należy ćwiczyć pamięć).
Mój tata ma na imię Alessandro, ale każdy mówi na
niego Mirko. Pracuje w hotelu jako szef kuchni i
zawsze po pracy przynosi coś pysznego do domu. 
Ja i moja siostra Elena odziedziczyłyśmy urodę po
naszych włoskich przodkach i obie wyróżniamy się
typowymi dla tego kraju rysami twarzy. Obie mówimy
po włosku, gdyż często odwiedzamy naszą rodzinę 
w Italii. Bardzo podoba nam się ten kraj.
                                            Nicole Paolucci

Obok zdjęcie rodzinnej miejscowości CATTOLICA

.

.
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Koncert zespołu  
         KULT    w Krakowie

Dobiegła końca tegoroczna Pomarańczowa Trasa
zespołu Kult.
Kilkanaście dni temu Kult grał w Krakowie w Hali Wisły.
Przed występem gwiazdy wieczoru za rozgrzanie
publiczności odpowiadał zespół Leniwiec. Atmosfera,
jaką zgotowali przybyli fani, rekompensowała
niedogodności sportowej hali i choć akustyka tego dnia
pozostawiała dużo do życzenia, koncert należał do
udanych.
Zespół Kult gra już ponad 30 lat, a na ich koncertach
zawsze jest tłum wiernych fanów.
Niekwestionowanym liderem zespołu i wokalistą jest
Kazik Staszewski.
Wydali już 16 płyt, a ich dorobek artystyczny niedługo
się powiększy. Mimo upływu lat teksty nadal są
ponadczasowe, a muzyka zachowuje swoiste
brzmienie.
Ogólnie koncert w Krakowie był bardzo fajny, trwał
prawie trzy godziny. Zagrali utwory takie jak: Prosto,
Baranek, Arachia, Latający Holender i oczywiście
Polska. Z utęsknieniem fani czekają na kolejną trasę
KULT-u �.
                                                  Kinga Bolenbach

.

.

.

EDUKACJA I ZABAWA
W WILLI DECJUSZA
Kilka słów o samych warsztatach...
Dukaty Decjusza to program popularyzujący wiedzę o
ekonomii, historii i numizmatyce. Tematami zajęć są
wybrane zagadnienia związane z historią pieniądza od
starożytności po współczesność, jego wartością 
i rolą, polityką monetarną oraz numizmatyką. Część
zajęć poświęcona jest prezentacji postaci Mikołaja
Kopernika i Justusa Decjusza (autorów czołowych
traktatów ekonomicznych epoki Renesansu
prowadzących spór dotyczący reformy monetarnej)
oraz samej epoce Odrodzenia. Zajęcia prowadzą
eksperci i specjaliści z obszaru ekonomii i kultury.
Dukaty Decjusza realizowane są w renesansowej Willi
Decjusza.
Nasza klasa, czyli 6a miała wielką przyjemność
uczestniczenia w tych warsztatach. Dużą atrakcją
przedsięwzięcia było to, że zajęcia odbywały się
wieczorem i nocą. Na początku spacerowaliśmy po
parku obok Willi. Następnie zwiedzaliśmy samą Willę.
Potem były wykłady o pieniądzach, zajęcia plastyczne
i warsztatowe, które chyba najbardziej nas
zainteresowały. Mieliśmy między innymi okazję
wybijać własne monety. Między tymi zajęciami
zjedliśmy kolację. Weszliśmy na górne piętro, gdzie
czekały na nas kolejne atrakcje - pokaz rycerski. Była
również możliwość przymierzenia stroju giermka i
trzymania miecza. Na koniec trzech uczniów stoczyło
zaciętą walkę. Dobry humor nas nie opuszczał, więc
nasza cisza nocna przesunęła się z godziny 22 na
godzinę 4 nad ranem :). Po tej niezwykle krótkiej nocy
braliśmy udział w ciekawym quizie. Zmęczeni, ale pełni
wrażeń wróciliśmy do domu.
  
                   Natalia Duraj, Wiktoria Orszulak

.

.

.
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żaba się śmieje...

Na lekcji geografii:
- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od
południa - mówi nauczycielka.
- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się
Jasio.

- Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wiadro z
wodą do sypialni?
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić.

W klasie nauczycielka mówi do uczniów:
- Chciałabym, żebyście dziś byli bardzo cicho i
spokojnie, moi drodzy. Okropnie boli mnie głowa. 
- Przepraszam! - mówi Jasio. - Czemu pani nie zrobi
tego, co zawsze robi moja mama, kiedy boli ją głowa?
- A co robi twoja mama?!
- Każe mi iść się bawić na dwór.

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok.

Nauczyciel wzywa Jasia do odpowiedzi i pyta:
- Ile jest dwa razy dwa?
- Cztery - odpowiada chłopiec bez zastanowienia.
Wtedy nauczyciel rzuca się na niego, łapie za barki i
potrząsając pyta:
- Gadaj kim jesteś i co zrobiłeś z Jasiem?

Jaś do nauczycielki:
- Ja to nie chcę nikogo straszyć, ale mój tata
powiedział, że jeśli jeszcze jedna uwaga znajdzie się w
dzienniczku, to się komuś zdrowo oberwie.

Zdenerwowana matka pisze do nauczycielki: 
- "Bardzo prosimy już nigdy więcej nie bić Jasia! Bo to
słabe, dobre, biedne dziecko. My sami nigdy go nie
bijemy. Chyba, że w obronie własnej..."

                        wybrał  Adam Gierasiński

              ŁAMIGŁÓWKI 
        DLA MĄDREJ GŁÓWKI

POMYŚL...
Jacek "łamigłowa" musiał podzielić między trzy
swoje siostrzyczki cztery świeże pączki tak, aby
żadna z nich nie dostała więcej niż druga.
Mrucząc coś "pod nosem" o sprawiedliwości,
Jacek, nie dzieląc pączków na kawałki, dokonał
podziału zgodnie z umową.

  Jak to uczynił?
  W koszyku jest sześć jabłek. W jaki sposób
można je rozdać sześciorgu dzieciom, aby każde
z nich dostało po jednym jabłku i by jedno zostało
w koszyku?

                             /na podstawie relaks/zagadki.pl/
DLA RELAKSU KILKA PYTAŃ Z SERII 
"NIE NAJMĄDRZEJSZYCH"

1. Skąd informatyk bierze wodę?
2. Na czym stoi prąd?
3. Jak nazywa się specjalista od owiec?
4. Jak nazywa się firma niecierpliwego?
5. Jakie warzywa najlepiej sprzedają się na targu?
6. Jakie są ulubione ryby matematyka?
7. Co robi 9,50 w portfelu?
8. Jaki jest najbardziej wybuchowy kolor?
9. Co robi saper na polu minowym?

ODPOWIEDZI

 Pierwsza dostała jeden pączek, druga dwa i
trzecia jeden. W ten sposób żadna nie dostała
więcej niż druga.
 Pięciorgu dzieciom dajemy po jednym jabłku, a
szóstemu wręczamy jabłko... w koszu! I wszystko
się zgadza: każde dziecko dostaje po jabłku i
jedno jest w koszu.

1. Z e-kranu.
2. Na pięcie.
3. Fachowiec.
4. W gorącej wodzie company.
5. Best selery.
6. Sumy.
7. Ledwo dycha.
8. Granat.
9. Wita miny.


