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M jak miłosne perypetie Tośki

Ferie trwają stanowczo zbyt krótko! Zwłaszcza kiedy są tak
ekscytujące jak moje. Moje ferie przypominały trochę brazylijską
telenowelę... Ale po kolei.
Było super! Miałam czas na aktywny wypoczynek: jazdę na
sankach, łyżwach, kino, ale też na leżenie, wpatrywanie się w sufit
i myślenie o niebieskich migdałach. I nie tylko. Całą drogę do
babci rozmyślałam o Tymku - mojej wakacyjnej miłości. Czy mnie
jeszcze pamięta? Na pewno! Postanowiłam to jednak sprawdzić.
Już w pierwszy dzień udałam się na lodowisko, gdzie
spodziewałam się go spotkać. Spotkałam, ale z przyklejoną u
boku chudą, blondi. Jak ona wyglądała?! Kurteczka z futerkiem,
różowe łyżwy i jeszcze ten głos: cichutki i przesycony słodyczą.
Skąd on ją wytrzasnął?! Kupił na wyprzedaży lalek Barbie?! W
jednej chwili mój Tymek ulotnił się jak dymek. Moja radość
stopniała szybko jak tegoroczny śnieg. Pozostało mi skupić się na
łyżwiarstwie. Gdy sunęłam po lodzie, czerwona ze złości i
wpatrywałam się w tę ,,uroczą” parkę wpadłam na kogoś i padłam
jak długa. Otworzyłam oczy i zobaczyłam... Rafała Maseraka?!!
Przetarłam oczy... To jednak nie on. Nade mną stał chłopak z
roześmianą buzią, na której pełno było sympatycznych piegów.
Pomógł mi wstać i zapytał czy wszystko ok. ,,Jeśli to nie niebo, to
jeszcze żyję i wszystkie moje kości też”- odpowiedziałam. Mój
oprawca i zarazem wybawca przedstawił się. Miał na imię Arek.
„Aruś, Arunio- słodko” - pomyślałam. Mój nowy znajomy w
ramach przeprosin zaprosił mnie na lody. Jedząc je o mało nie
zamarzłam, ale czego się nie robi dla... miłości(???).
Okazało się, że tak jak ja Arek lubi łyżwy, lody czekoladowe,
komedie, ogniska, szpinak. Długo by tu wymieniać. Świetnie się
dogadywaliśmy. 
Następnego dnia razem z Arkiem poszliśmy na lodowisko. Był też
i ten zdrajca Tymek. Tym razem sam. O mało mu oczy nie
wyszły z orbit, gdy nas zobaczył. I dobrze! Ciekawe gdzie też
podział tą swoją Barbie?

Mam nadzieję, że w tym roku dostanę walentynkę. Może Arek
dołączy zdjęcie? Byłoby super! 

.

LEGENDA O ŚWIĘTYM
WALENTYM

Według legendy św. Walenty był lekarzem,
a z powołania duchownym. Żył w
Cesarstwie Rzymskim za panowania
Klaudiusza II . Cesarz zabronił młodym
mężczyznom zawierać związki
małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat.
Uważał, że najlepszymi żołnierzami są
legioniści nieposiadający rodzin. Zakaz ten
został złamany właśnie przez biskupa
Walentego, który udzielał ślubu młodym
legionistom. Został wtrącony za to do
więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej
córce jednego ze strażników. Legenda
mówi, że jego narzeczona pod wpływem
miłości odzyskała wzrok. Gdy cesarz
dowiedział się o więziennej miłości, kazał
zabić Walentego. Dzień przed egzekucją
Walenty napisał list do swojej ukochanej,
który podpisał: „Od Twojego Walentego”.
Zginął 14 lutego 269r. 
                                 Kaja Wojtal

Wam też życzę wielu walentynek,
prawdziwej miłości, przyjaźni i tłustych
amorków. Buziaczki i do zobaczenia!

                                    Zakochana Tosia 
                                       /Iga Jaworska/

Karolina Sysło
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Czy imię może mieć
magiczną moc?

Miłość wśród zwierząt

Miłość wśród zwierząt jest jedyna, niepowtarzalna i
bardzo wyjątkowa. Czasem ich zachowanie
przypomina ludzkie zaloty  W świecie zwierząt
zazwyczaj to samce starają się o względy samiczki i
do nich należy ta trudna sztuka „podrywu”.
Od wieków symbolem wierności były łabędzie. I choć
dzięki badaniom genetycznym wykryto, że czasem
samiec łabędzia wychowuje nie swoje dzieci, to
generalnie łabędzie pozostają sobie wierne przez co
najmniej kilka sezonów, a bywa, że i przez całe życie.
U ptaków zwykle to samica dokonuje wyboru,
a samce starają się zaprezentować z jak najlepszej
strony. Ten, który nadaje się na przyszłego ojca,
powinien być zdrowy i silny, aby móc zdobywać
pokarm i bronić gniazda. Aby zdobyć ptasią samiczkę,
samce popisują się przed swoją wybranką  za
pomocą śpiewu, popisów tanecznych czy też
godowego upierzenia. Często samica wydaje się być
obojętna na zabiegi samca, lecz tak naprawdę bacznie
go obserwuje. Jeśli kandydat uzyska aprobatę samicy,
ta dołącza do niego w tańcu lub w inny sposób
odpowiada zachowaniem. Jeśli samiec nie odpowiada
jej oczekiwaniom, przenosi swą uwagę na innego.
Zazwyczaj zwabieniu samicy służy samcom kolorowe,
efektowne upierzenie godowe.
Doskonałym przykładem zwierzęcej miłości są
gibony (małpki), które tworzą pary charakteryzujące
się silnymi więzami między samcem a samicą. Gibony
są wyjątkami, bo wśród czterech rodzajów małp
człekokształtnych (do których zalicza się też goryle,
szympansy i orangutany) tylko one są
monogamistami. Para zakochanych gibonów uwielbia
własne towarzystwo i potrafi godzinami siedzieć na
drzewie, przytulając się i flirtując. A gdy pojawią się
dzieci, rolą samca jest ich ochrona przed agresją
innych samców. Trzeba jednak dodać, że
w małżeństwach gibonów zdarzają się skoki w bok.

Monogamiczne bywają nawet owady. W koloniach
termitów żyją razem, w jednej komorze lęgowej król
i królowa (w przeciwieństwie do mrówek, u których
samce giną zaraz po zaplemnieniu królowej).
Królewska para może wspólnie „rządzić” kolonią
termitów przez całe życie, które w zależności od
gatunku może trwać nawet do 50 lat.
Często też za symbol miłości i wierności uważa się
bociana. Zupełnie niesłusznie. To brutalny rozbójnik.
Bywa, że ta sama para zasiedla gniazdo przez wiele
lat. Jest w tym jednak sporo przypadku i szczęścia.
Zawsze pierwszy do gniazda przylatuje samiec. Jeśli
jakiś intruz je zasiedlił, to walczy o swoje, a potem
remontuje gniazdo i czeka na samicę. Jeśli przyleci
jego obecna partnerka, to w porządku, jeśli inna, to też
ją zaakceptuje, a „żona odchodzi w odstawkę”. Miłość
i wierność bocianów to stereotyp, a prawda jest
brutalna.
     
                   opracowała Nicole Paolucci

Imię, które nosisz, to prezent od rodziców, który może
Ci się bardziej lub mniej podobać. Niektóre imiona są
dosyć oryginalne, rzadko występują. Inne są dość
popularne i często się powtarzają. Panuje też moda na
pewne imiona, która mija i zostają po niej dziwne
pamiątki.
Redaktorzy naszej gazetki spisali wszystkie imiona
uczniów klas IV -VI. Oto wyniki naszej analizy:
najpopularniejsze wśród dziewczynek jest imię Julia,
które powtarza się 12 razy. Kolejne to Aleksandra (10
razy). Tu ciekawostka: aż 5 z nich to uczennice klasy
Vc! Na trzecim miejscu znalazły się Karoliny, Wiktorie i
Oliwie (6 razy). Najrzadziej występującymi imionami
są:Olga, Sandra, Izabela, Patrycja, Jagoda, Kaja, Ewa,
Emilia, Barbara, Maria, Martyna, Alicja, Iga, Nicole,
Michalina.
Wśród chłopców najpopularniejsze imiona to Jakub i
Mateusz, które powtarzają się 9 razy. Kolejne to
Kacper (7 razy) i Bartosz (6 razy). Aż 22 imiona
chłopców nie powtarzają się. Są to: Igor, Ignacy, Alan,
Radosław, Aleksander, Marcel, Krystian, Jędrzej,
Rafał, Sebastian, Błażej, Kamil, Adrian, Mikołaj,
Zbigniew, Hubert, Marek, Przemysław, Fabian,
Krzysztof. 
                              opracowała Karolina Sysło
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NASZA PROPOZYCJA NA WALENTYNKI

Deser czekoladowy z malinami
250 ml śmietany kremówki 30 - 36%
2 tabliczki (tj. 200 g) gorzkiej czekolady min. 60 %
kakao
(czekolada nie może mieć w składzie tłuszczu
roślinnego, musi być dobra jakościowo)
Sos malinowy
ok 100 g malin świeżych lub mrożonych
2-3 łyżeczki cukru pudru
dodatkowo kilka całych malin do ozdoby

Czekoladę połamać, najlepiej pokroić drobno i
przełożyć do miseczki.
Śmietankę przelać do rondelka i doprowadzić do
wrzenia, ale nie gotować! Gorącą zalać czekoladę
i odczekać 3 minuty.
Po tym czasie dokładnie wymieszać trzepaczką
do całkowitego połączenia się składników.
Pozostawić do ostygnięcia. Schłodzić w lodówce
przez co najmniej godzinę, aż masa zgęstnieje. 
Maliny rozmrozić (jeśli były mrożone) i rozdrobnić
widelcem. Dodać cukier puder i wymieszać.
Jeśli krem będzie już gęsty, lekko go ubić i
przekładać do pucharków - 2 łyżeczki kremu, 2
łyżeczki sosu i tak na przemian.
Na koniec udekorować całymi malinami

Ten deser jest bardzo prosty i przepyszny. Z podanego
przepisu wychodzą dwie duże porcje. Smacznego 
                               poleca Karolina Sysło

.

W co gra Żaba...
FALLOUT - CZWARTA ODSŁONA GRY

,,Fallout 4'' to czwarta odsłona gry wydawnictwa
Bethseda. Jest specyficzna. Ma kilka cech, które
powodują, że jedni kochają ją całym sercem-jak ja, a
inni szczerze nienawidzą.
Gra jest w klimacie postapokaliptycznym z otwartym
światem. Bohater odkrywa nowe alokacje, dokonuje
moralnych wyborów, zbierając rozrzucone po całym
terenie gry przedmioty, materiały, surowce. Próbuje z
jednej strony sam nie zginąć i pomóc przetrwać
słabszym .Tym,co charakteryzuje grę, jest system
V.A.T.S i pancerze wspomagane. W systemie V.A.T.S
czas zwalnia i wyświetla różne części ciała
przeciwników i opisuje szansę trafienia w nie. Rodzaje
przeciwników to:bandyci, szpony śmierci (nazwa mówi
sama za siebie), radskorpiony, kretoszczury, błotniaki,
roboty oraz wszechobecne szkodliwe promieniowanie.
Jest kilka frakcji takich jak Minutemani, Bractwo Stali,
Instytut,Sztab trasy. Są też towarzysze:od Ludzi do
robotów. Myślę, że najbardziej wart opisania jest
Instytut. To frakcja bardzo ciekawa. Tworzy syntki
(syntetycznych ludzi) i je niewoli. Bractwo Stali (jestem
w nim) twierdzi, że tak nie można i chce zniszczyć
Intstytut. Sztab Trasy chce syntki uwolnić. Wcześniej
wspomniałem o robotach. Jest ich mnóstwo
np.szturmotrony( niebezpieczne z bliska i na
odległość), wyrwiflaki, roboty bojowe. W grze korzysta
się z wielu rodzajów broi np. karabinów i pistoletów
plazmowych, muszkietów laserowych. .Możliwa jest
zmiana twarzy i fryzury. Są też dwie mini
gry:otwieranie zamków i hakowanie terminali. Moim
zdaniem Fallout jest jedną z lepszych gier roku.
Polecam.
                                Zbyszek Skawiński

SPECJALNE WALENTYNKOWE
POZDROWIENIA dla wszystkich naszych
czytelników, a szczególnie dla uczniów
wylosowanych przez Żabkę:
OLI ŻELECHOWSKIEJ, MILENY POMORSKIEJ-
RÓŻYK, OLI MYRTY, BŁAŻEJA KSIĄŻKA, OLI
KAMIŃSKIEJ, JULKI DROŻDŻOWSKIEJ I PATRYKA
GĄDZIKA!
Życzymy Wam dobrych ocen, sukcesów nie tylko
naukowych, wielu przyjaciół (takich od serca) i
oczywiście walentynkowych dowodów sympatii!
                                           Redakcja Żaby Szkolnej .
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żaba się śmieje...
- Puk!Puk!
- Kto tam?
-Żaba.
-Jaka żaba?
-Ta, która ża-bardzo cię kocha!

 -Dlaczego prosiak dał swojej dziewczynie czekoladki?
-Bo nie chciał być świnią w walentynki.

- Co mówią ptaki w walentynki?
-Daj dzioba!

- Jak przywitał  wiewiór wiewiórkę w walentynki?
-Twój piękny ogon przesłania mi świat!
-A co mu odpowiedziała?
-To usiądź w innym miejscu.

-Co mówi kruk do narzeczonej?
-KRAdniesz mi serce.

- Co wyznał długopis kartce papieru?
-Kocham Cię i kropka.

- Co mówi pudełko do pierścionka w walentynki?
-Mój skarbie!

- Co mówi znaczek do koperty w walentynki?
-Na zawsze razem!

Mówi wnuk do dziadka.
- Kiedyś to mieliście źle. Nie było internetu, komórek,
czatu ani gadu-gadu....
Jak Ty w ogóle babcię poznałeś?
- No jak nie było? Wszystko to było - odpowiada
dziadek
- Ale jak to?
- No przecież babcia mieszkała w internacie, jak
wracała ze szkoły, to ja stałem na czatach,
wychodziłem  z babcią na gadu-gadu, a jakby nie
komórka, to i Ciebie i Twojego ojca by nie było...

                  wybrał Adam Gierasiński

ŁAMIGŁÓWKI DLA MĄDREJ GŁÓWKI

1. Ojciec Basi ma pięć córek o imionach:
Ala,Bela,Cela,Dela.
Pytanie:Jak ma na imię piąta córka?

2. Pewien 10-letni chłopak wyskoczył z okna 10-
piętrowego hotelu.Wyskoczył na ziemię i przeżył.

3.Na wystawie obrazów pewien mężczyzna przyglądał
się portretowi. 
Ktoś go zapytał:
- Czyjemu portretowi się przyglądasz?
Ów człowiek odpowiedział:
- Nie mam braci, ani sióstr, ale ojciec tego człowieka
na obrazie jest synem mojego ojca.
Czyjemu portretowi przyglądał się ten wielbiciel
obrazów?
PYTANIA Z SERII NIE NAJMĄDRZEJSZYCH:
1. Jak nazywa się człowiek,który liże parę wodną?
2. Dlaczego podłoga może kłamać?
3. Co mówi wkurzony ogrodnik do kumpla?
4. Co mówi Amerykanin kiedy znajdzie klucz?
ODPOWIEDZI:
1. Basia.
2. Wyskoczył z parteru.
3. Syn.
1. Paralizaor.
2. Bo kryje ją dywan.
3. .Przesadziłeś.
4. Okey. 
Spójrz na rysunek zamieszczony poniżej i spróbuj
znaleźć jak najwięcej trójkątów. Powyżej 18 to bardzo
dobry wynik!            Zbyszek Skawiński

. .

http://potworek.com/vud/nojs/denied/1

