
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa 130
os. Oświecenia 30
31-636, Kraków

Numer 9 12/15

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ...

.

 
  Ding, dong! Witam Was świątecznie. To ja
– Tosia. Stęskniłam się za Wami. Co u
was? U mnie przedświąteczna krzątanina.
  Wprawdzie nie ma jeszcze śniegu, ale
wszędzie już zagościła atmosfera Świąt
Bożego Narodzenia. Wszyscy wokół
zachowują się jakoś dziwnie. Moja mama
układa jadłospis świąteczny – codziennie
ma inny pomysł. Razem z mamą i moją
siostrą gromadzimy materiały na
świąteczne ozdoby. Tradycyjnie w
przeddzień Wigilii będziemy z rodziną
zaprzyjaźnionych Wańkowiczów robić
ozdóbki i piec pierniczki. W ten dzień też
razem z moim dziadkiem będziemy
zwiedzać wszystkie targowiska w
poszukiwaniu największej choinki w
Krakowie – dziadek ambitnie podchodzi do
zadania. Moja babcia Teresa już od paru
dni oddaje się lepieniu pierogów w takiej
ilości, że mogłaby wykarmić całą armię.
Robi to z wielkim zamiłowaniem,
podśpiewując kolędy. Mój tato najmniej z
całej rodziny lubi przygotowania do świąt. Z
miną cierpiętnika stulecia trzepie dywany i
myje okna. Moja starsza siostra Pola nie
myśli o niczym innym, tylko o tym, co
mogłaby w te święta na siebie włożyć. No
cóż. Tak to już jest ze starszymi siostrami.
  W szkole 130-ce też zrobiło się
świątecznie. Ostatnio widziałam sesję
zdjęciową Mikołajów. Było ich kilkunastu –
czyżby uczniowie szkoły byli tacy
grzeczni?

Zauważyłam też, że święta pozytywnie oddziałują na ludzi, stają
się lepsi, chcą pomagać. No chyba, że to efekt kazań księdza
Czesława. Nieważne. Ważne, że w tym czasie uczniowie szkoły
razem z nauczycielami organizują „Szlachetną Paczkę”
dla ubogich rodzin oraz zbiórkę żywności dla zwierząt ze
schroniska.Przed świętami mocno zapracowany w szkole jest
pan Szafarski. Na plastyce tworzy z dziećmi arcydzieła sztuki -
ozdoby świąteczne. A z  grupą młodych aktorów przygotowuje
Jasełka. Scenariusz sztuki pozostaje do końca ściśle tajny, by jak
co roku zaskoczyć widzów z p. Dyrektor na czele. Trzeba
przyznać, że zawsze mu się to udaje. Dzieła naszego pana Pawła
potrafią i rozbawić i wycisnąć łzy. Takie też niech będą Wasze
święta: radosne, poruszające serca ...Życzę Wam wszystkiego
najlepszego, dając w policzek całusa wielkiego.
DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU!
                                                            Iga Jaworska
                                             (redakcyjny elf pomocnik Tosi)
Do życzeń dołącza się cała redakcja Żaby Szkolnej: 

Niech Wasze Święta pachną choinką, 
a w domach gości radość!

rys. Karolina Sysło
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ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

Pracowałem jako DJ, teraz
jestem lekarzem

TOLA -

moja
ulubienica

.

- Cześć tato,ale także dzień dobry panie doktorze.
Dlaczego zostałeś lekarzem, przecież jest naprawdę
dużo pasjonujących zawodów, a przy twojej inteligencji
mógłbyś być każdym?
-Zawód lekarza pod pewnymi względami jest
wyjątkowy. Każdy rodzaj wykonywanej pracy może
dawać wielką satysfakcję. Lekarz to profesja, której
towarzyszy ludzkie szczęście.
-Jak się czujesz, gdy uratujesz komuś życie?
-Praca na pograniczu życia i śmierci wymaga
odpowiedzialności, powagi, pokory, wielkiego
szacunku do drugiego człowieka, ale kiedy uda się
uratować czyjeś zdrowie lub życie, jest to dla lekarza
motywacją do dalszej pracy i powodem do wielkiego
zadowolenia.

CIASTO MARCHEWKOWE
SKŁADNIKI

5 jajek
1,5 szklanki cukru
2 łyżki cynamonu
1 łyżeczka sody
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka oleju roślinnego
2 szklanki mąki pszennej
4 szklanki marchewki startej na tarce

Jajka zmiksować z cukrem, cynamonem, sodą i
proszkiem. Cały czas miksując, dodawać olej i
przesianą mąkę. Ciasto połączyć z marchewką i
wyłożyć do przygotowanej foremki.
Piekarnik rozgrzać do temperatury 170 stopni C. Piec
50-60 minut.
POLEWA

100 g serka śmietankowego
100 g masła
1/2 szklanki cukru pudru

Wszystkie składniki na polewę stopić w rondelku w
kąpieli wodnej. Gdyby składniki nie chciały się
połączyć na jednolitą masę, można zmiksować na
gładko, a następnie podgrzać i rozprowadzić na
cieście.
                                     poleca Nicole Paolucci

-Od ilu lat jesteś lekarzem?
-Od 25 lat.
-To bardzo długo. Czy nie chciałeś kiedyś być kimś
innym?
-Ponieważ interesuje mnie bardzo wiele rzeczy, w
życiu próbowałem różnych aktywności zawodowych.
Przed studiami pracowałem jako DJ w klubie
studenckim, naprawiałem sprzęty elektroniczne, byłem
redaktorem w radio, reżyserowałem filmy kręcone
techniką wideo, zawodowo zakładałem akwaria, ale
największą satysfakcję daje mi praca lekarza.
-Co najbardziej lubisz, a z czego nie jesteś
usatysfakcjonowany w swoim zawodzie?
-Lubię ratować ludzkie zdrowie i życie.
-Dziękuję tato za szczerą rozmowę.
             wywiad przeprowadził Zbyszek Skawiński

Dzisiaj opowiem wam o zabawnych pieskach
maltańczykach! Czy wiecie, że tę rasę znali już
starożytni Egipcjanie, Grecy i Rzymianie! Wbrew
nazwie, rasa ta prawdopodobnie wcale nie wywodzi się
z wyspy Malty. Niektóre wzmianki wskazują na
pochodzenie z Wysp Kanaryjskich. Jak pewnie wiecie,
psy te są bardzo energiczne, po prostu żywe srebra,
ale również bardzo inteligentne. Potrafią swoim
słodkim spojrzeniem nakłonić właściciela, by spełniał
jego zachcianki.Maltańczyki zazwyczaj są małe, ale
gdy się je wytresuje, potrafią robić wspaniałe sztuczki.
Lubią też zabawę i różne przysmaki. Potrzebują wiele
miłości.
Teraz kilka zdań o mojej ulubienicy -Toli. Jest to mała
samiczka. Najbardziej lubi pieszczoty i energiczną
zabawę, na przykład aportowanie. Chętnie spędza
dużo czasu na świeżym powietrzu, a kiedy ktoś ją
odwiedza, rzuca się i zaczyna lizać.
                                               Magda Szarek

.
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ADELE

.

 

ZDJĘCIE MIESIĄCA
                                     wykonał Adam Gierasiński

NOWOŚCI Z NASZEJ
BIBLIOTEKI

„PSY – JAK ROZPOZNAĆ 50 RAS” Ciekawostki o
najpopularniejszych rasach psów.
W serii również książki o kotach i koniach.
"TRZYNASTY GOŚĆ" Ta książka na pewno spodoba
się nałogowym czytelnikom BIURA
DETYKTYWISTYCZNEGO LASSEGO I MAI.
„PAX- PAL PRZEKLEŃSTWA” Bracia chronią
tajemną bibliotekę. Jednak zostają sprawdzani przez
swoich poprzedników – zostają wystawieni na
niebezpieczną próbę.
„RICO, OSKAR I GŁĘBOCIENIE” Opowieść o
chłopcach, którzy są trochę „nieprzystosowani” do
życia.
„KRONIKI ARCHEO – SEKRET WIELKIEGO
MISTRZA” Ostrowscy i Gardnerowie ruszają tropem
legendarnego relikwiarza, aby rozwiązać zagadkę
skarbca Zakonu Krzyżackiego.
„DO STARTU, GOTOWI, HOP!” Pewna dziewczyna
bardzo chcę wziąć udział w konnych wyścigach, lecz
wie że, nie ma w nich szans. Kiedy dowiaduje się że,
została do nich zgłoszona, natychmiast bierze się do
pracy.
ZACHĘCAMY DO CZYTANIA !
                                                          Kaja Wojtal

Prawdziwe nazwisko Adele to Laurie Blue Adkins.
Urodziła się 5 maja 1988 roku w południowo –
wschodniej części Londynu.
Pierwsze występy Adele rozpoczęła już jako
czterolatka,
Niektóre piosenki w jej repertuarze napisane są we
współpracy z grającymi z nią muzykami, czasem
swoją rękę do muzyki dokładają też producenci.
Generalnie jednak jest to artystka bardzo
samodzielna.  Śpiewa własne piosenki i gra na
gitarze!!!

Na początku października 2012 roku ukazał się jej
słynny utwór "Skyfall", nagrany na potrzeby 23
części serii o Jamesie Bondzie pod tym samym
tytułem, za którego w 2013 roku Adele otrzymała
Oscara!!!
W 2015 ukazała się jej trzecia płyta studyjna
„25”,na której znalazł się słynny utwór „Hello”

Trzy dni po premierze utwór "Hello" było numerem 1 w
102 krajach i wskoczyło na szczyt zestawień najlepiej
sprzedawanych albumów w 93 państwach.
Adele nie lubi brylować.Po sukcesie albumu "21 "woda
sodowa nie uderzyła jej do głowy. Ma niesamowity
głos, którym potrafi poruszać miliony, jednocześnie
pozostaje normalną dziewczyną z Londynu. Zapewnia,
że ma dystans do swojej pełnej figury i że nie zamierza
nigdy być gwiazdą, którą będziemy oglądać  na
okładkach kolorowych magazynów.
                             Nicole Paolucci

.
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żaba się śmieje...

- Jasiu czy to prawda, że Twój dziadek stracił język
podczas wojny?
- Prawda.
- A jak to się stało?
- Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym nie opowiadał.

Pani pyta Jasia w szkole:
- Ile jest pięć plus pięć?
Jasio przebiera rękami w kieszeniach i mówi:
- Jedenaście!

Ojciec do Jasia:
- Mamusia skarży się, że zachowujesz się, jakbyś w
ogóle nie słyszał, co do ciebie mówi.
- Ale tato...
- Nie tłumacz się, tylko mów, jak ci się udało to
osiągnąć.

Przychodzi Jasiu do lekarza:
- Co ci dolega, chłopcze?
- Kuleję z matematyki.

Jasio wraca do domu i szlocha rozpaczliwie. 
- Co się stało?! - pyta mama. 
- Łowiliśmy z tatą ryby i trafiła mu się naprawdę wielka
sztuka, ale kiedy zaczął ją wyciągać, to się zerwała i
uciekła. 
- Daj spokój, Jasiu. To nie jest powód do płaczu!
Powinieneś się raczej śmiać z tego. 
- I tak właśnie zrobiłem, mamusiu..

  Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:
- Co to, znowu jedynka z historii?
- Niestety, historia lubi się powtarzać...

Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
- 7.
- A ile będziesz miał w następne?
- 9.
- Siadaj, pała!
- Niech to szlag, pała w urodziny!

                       wybrał Adam Gierasiński

ŁAMIGŁÓWKI DLA MĄDREJ GŁÓWKI
Co musisz zrobić, aby wypić herbatę jak już:
1.Nalałeś.
2.Osłodziłeś (chyba, że nie słodzisz).
3.Wymieszałeś.
4.Wcisnąłeś cytrynę(chyba, że nie wciskasz).
5.Wziąłeś do ręki.
6...
  Na strychu suszy się 13 par białych skarpetek i 9
par czarnych skarpetek. Jest tam jednak tak
ciemno, że nie widać ich kolorów. Marek chce
wziąć ze strychu jedną parę.
 Pytanie: Ile pojedynczych skarpetek powinien
zabrać, aby mieć pewność, że wśród nich znajdą
się dwie w tym samym kolorze?

DLA RELAKSU KILKA PYTAŃ Z SERII 
"NIE NAJMĄDRZEJSZYCH":
1.Jak piroman nazywa wybuchową dziewczynę?
2. Jak nazywają się śpiące wory?
3.Co mówi kot na  pustyni?
4. Jak ma na imię grecki bóg czystości?
5. Jak nazywa się jad mrówki?
6. Jak nazywają się słodycze kotów?

A teraz zdanie specjalne:w związku z tym, że
zbliżają się święta Bożego Narodzenia mamy dla
Was zagadkę. Pewnie nikt nie lubi siedzieć przy
wigilijnym stole na szarym końcu. No właśnie, skąd
wzięło się powiedzenie ZNAJDOWAĆ SIĘ NA
SZARYM KOŃCU? 
ODPOWIEDZI PROSIMY WRZUCAĆ DO
SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ KOŁO SALI 39. 
Na wylosowaną osobę czeka nagroda.

ODPOWIEDZI
Otworzyć usta.
  Wystarczy zabrać 3 skarpetki. Ponieważ są
tylko dwa kolory, na pewno któreś dwie będą do
pary.

1. Laska dynamitu.
2. Śpiwory.
3. Nie ogarniam tej kuwety.
4. Domestos.
5. Mrówkojad.
6. Łakocie         wybrał Zbyszek Skawiński

                       

http://www.dowcipy.pl/dowcip_9540.html

