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WIOSNA PCHA SIĘ DRZWIAMI
I OKNAMI

Co czyta Żaba?

Hejka! Znacie to uczucie, kiedy nadchodzą cieplejsze i
dłuższe dni? Coraz więcej słońca, kępy przebiśniegów i
krokusów, pączki na drzewach. A w stawach siedzą już
pierwsze wiosenne żaby. Serce zaczyna mocniej bić, 
a w brzuchu uaktywniają się motylki – „do zakochania jeden
krok...” Wiosna pcha się drzwiami i oknami. 

Marzec to miesiąc pełen niespodzianek! Pogoda kaprysi,
nadchodzą święta i długo wyczekiwany Dzień Kobiet.
Chłopcy sprostaliście zadaniu? Dziewczyny! Czy o Dniu
Kobiet słyszałyście tylko w telewizji, czy przydarzyło się wam
coś miłego w realu? Ja nadal jestem pod wrażeniem, bo
dostałam aż jednego tulipana... Liczy się gest i ofiarodawca-
całkiem fajny chłopak. 

Czas pędzi jak wariat- dopiero było Boże Narodzenie, 
a już wielkimi króliczymi susami zbliża się Wielkanoc. Tylko
mi nie mówcie, że nie lubicie świąt! Owszem, są tacy, którzy
ich nie lubią. Oni nie wiedzą, co tracą. Bo w Wielki Piątek
można stracić nawet dwa kilogramy wagi - post! Ale w
następne dni świąt spokojnie się to nadrabia z nadwyżką.
Mnie czeka prawdziwa bomba kaloryczna: makowce, mazurki,
babki drożdżowe i serniki. Nie zabraknie też żurku, kiełbasy i
oczywiście jajek. Najważniejsze jednak dla mnie w święta jest
biesiadowanie z rodziną przy tym suto zastawionym sole.
Oby tylko tato z wujkiem nie podjęli dyskusji politycznej.
Chciałabym myśleć o cukrowych barankach, a nie o tym ,,
komu należy się 500zł”.
Hmm, jest w tym wszystkim jakaś tajemnica. 

Życzę Wam radosnych, rodzinnych, króliczych Świąt
Wielkanocnych, wesołego, kolorowego jajka i mokrego
Dyngusa. Mnie wprawdzie niezbyt cieszy perspektywa mokrej
pobudki, ale każdy lubi co innego. Buziaczki!

                                            Iga Jaworska jako Tosia

Chciałbym wszystkich zachęcić do
przeczytania książki Agnieszki
Stelmaszczyk "Biuro śledcze. Tomuś
Orkiszek i Partnerzy - Przybysz z gwiazd".
Moim zdaniem to najśmieszniejsza część 
z całej serii. Jak zwykle autorka w fajny
sposób opowiada przygody związane 
z działaniami detektywów. Tym razem
głównymi bohaterami śledztwa stają się
współpracownicy Tomcia, kotka Kicia i
chomik Euzebiusz. Zachowanie i pomysły
Euzebiusza doprowadziły mnie do bólu
brzucha ze śmiechu. Dzięki ilustracjom,
które wykonała pani Anna Oparkowska
książka jest jeszcze ciekawsza. 
Jeśli masz zły humor lub po prostu chcesz
się pośmiać, to ta książka jest dla ciebie
idealna. Polecam.  
                             Wojtek Garczyk III c

. Karolina Sysło
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ŚWIĄTECZNE WYPIEKI

MAZUREK Z LUKREM
Składniki:

margaryna 160g
mąka 250 g
cukier 50 g
jajko 1 szt.
śmietana 1 łyżka

Wierzch:
cukier puder 200 g
woda 3 łyżki
sok z cytryny 1 łyżka
migdały
paluszki
posiekane pistacje
Mąkę wymieszaj z cukrem, dodaj posiekaną
margarynę, jajko i śmietanę.
Szybko zagnieć ciasto, zawiń w folię i odstaw
na godzinę do lodówki.
Schłodzone ciasto rozwałkuj i wylep nim małą
prostokątną formę, ponakłuwaj widelcem i
piecz w 200 st. C około 20 minut.
Ciasto wystudź.
Cukier puder wymieszaj z wodą i sokiem z
cytryny, przełóż na ciasto.
Na powstałym lukrze ułóż dekoracje z
migdałów, posiekanych pistacji i paluszków.

SMACZNEGO! 
                                         Kama Zych

.

W ŚWIECIE GIER...
Gra Bloodborne to produkt japońskiego studia 
FROM SOFTWARE. Jest elitarną grą,
przeznaczoną tylko na PS4. Należy do grupy
wyjątkowych gier wymagających od gracza
niebywałych umiejętności. Fabuła toczy się w
koszmarnym śnie tropiciela.  W trakcie gry w miarę
odkrywania kolejnych miejsc odnajdujemy
starannie ukryte i rozrzucone po całym świecie gry
fragmenty fabuły, gdyż ta gra niczego nie oferuje
,,na talerzu". Poznawanie historii tego miejsca jest
tak samo fascynujące, jak bardzo wymagająca
rozgrywka. Twórca gier takich jak Bloodborne,
Dark Souls, Deamon Souls wykreował dzieła, które
kocha się całym sercem lub bezgranicznie
nienawidzi. Zagraj raz, a na pewno nie zostaniesz
obojętny. Niech wam przyświeca uświęcona
maksyma tropicieli ,,Strzeż się Starej Krwi"! 

                                         Zbyszek Skawiński

CHCESZ BYĆ MĄDRY? CZYTAJ KSIĄŻKI!

Pewnie znasz wiele powodów, żeby nie czytać: strata
czasu, wysiłek zbyt duży, to trochę nudne zajęcie,
trzeba siedzieć w jednym miejscu i jeszcze sobie coś
wyobrażać, bo nic nie jest "gotowe". Taka postawa
wynika trochę z przekory i może jest skutkiem tego, że
ktoś każe czytać- rodzice, nauczyciele. Masz rację, że
nie wszystkie lektury są super interesujące. Poza tym
łatwiej jest patrzeć na film, który daje gotowe
rozwiązania bez naszego wysiłku. Może jednak uda
nam się choć kilka osób przekonać do czytania?!
Chcesz być mądrzejszy, więcej wiedzieć i jeszcze
umieć o tym opowiedzieć?
Chcesz, by nauka była dla ciebie prostsza, łatwiej
wszystko wchodziło ci do głowy?
Chcesz błysnąć ciekawą wypowiedzią ?
Chcesz wiedzieć, jak radzić sobie z emocjami?
Chcesz umieć się skupić i wyciszyć?
Powodów czytania jest znacznie więcej. Jeśli mówisz,
że czytanie jest nudne, to znaczy, że nie dokonałeś
jeszcze właściwego wyboru.
Redaktorzy Żaby Szkolnej mają do Ciebie prośbę:
spróbuj jeszcze jeden raz wybrać sobie książkę
(może ktoś ci w tym pomoże) i cierpliwie ją
przeczytaj.    Czytający mają łatwiej w życiu.   
                                                   POWODZENIA

.
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Poszukiwanie zająca i inne
świąteczne tradycje

Zwyczaje i tradycje świąteczne w każdym kraju są
inne. Nie wszędzie jak w Polsce maluje się pisanki i
święci pokarmy. Chciałabym wam opowiedzieć o
zwyczajach wielkanocnych w innych krajach. 
Święta wielkanocne w Anglii są obchodzone w parkach
lub poza miastem. Ciekawą tradycją jest tzw. Egg
Rolling, który polega na wyścigach z jajkami. Jajko
powinno jak najszybciej dotrzeć do mety z nietkniętą
skorupką. Do tego dochodzą występy zespołów
ludowych. Do tradycji typowo angielskich należy
rozdawanie przez królową pieniędzy w Wielki Piątek,
są to pensy wybijane specjalnie na tę okazję. Ilość
pensów liczy sobie tyle, ile lat ma królowa. To dotyczy
również ilości emerytów, którzy zostają obdarowani.
Tyle samo mężczyzn i kobiet dostaje co roku
świąteczne pieniądze.

Włosi w czasie Wielkanocy postępują zgodnie ze
swoim przysłowiem "Natale con toui Pasqa con chi
vuoi", czyli "Boże Narodzenie spędzaj z rodziną ,
Wielkanoc -z kim chcesz ". Wielu Włochów wyjeżdża
najczęściej na południe kraju, gdzie panuje
najładniejsza pogoda . We Florencji jedną ze
świątecznych atrakcji jest sięgająca czasów
średniowiecza tradycja, którą Włosi nazywają "scoppio
del carro ". Polega ona na pokazie ogromnej ilości
fajerwerków strzelających ze specjalnego rydwanu
ciągniętego przez białe woły .

W Niemczech głównym symbolem jest zając, który
zostawia jajka. Szukanie wspomnianych jajek, a
oprócz nich prezentów i czekoladowych zajączków
stanowi świąteczna zabawę, w której biorą udział
wszyscy, bez względu na wiek. Z tą tradycją możemy
się także spotkać na Śląsku. Dzieci od samego rana
przeszukują ogrody, w których ukryte są prezenty od
Zajączka. Ważną tradycją jest dekorowanie domów
świątecznymi drzewkami ( zielone gałązki ustrojone
kolorowymi wiszącymi jajkami ).Tradycją, która
zanika, jest rozpalanie wielkich ognisk, przy których
zbierali się mieszkańcy i żegnali zimę, witając wiosnę.

                                       Magda Szarek

AMERYKAŃSKIE "GRAMOFONY "ROZDANE
W nocy z 15 na 16 lutego 2016 odbyła się już 58. gala
rozdania nagród Grammy - prestiżowych
amerykańskich nagród muzycznych. Wystąpiły takie
gwiazdy jak Adele, Justin Bieber, Ellie Goulding i Taylor
Swift.
Najwięcej nagród "gramofonów" zdobył Kendrick
Lamar – amerykański raper, bo aż pięć z jedenastu!
Między innymi nagrodzono go za najlepszą piosenkę
rap. Taylor Swift – amerykańska piosenkarka country i
popowa otrzymała nagrodę za album roku pt. „1989”.
The Weeknd - kanadyjski piosenkarz i producent
muzyczny zastał nagrodzony za najlepsze wykonanie
R&B. Najlepszą piosenką roku  został
wybrany utwór „Thinking Out Loud”, którego
wykonawcą jest Ed Sheeran oraz Amy
Wadge.                                Julia Drożdżowska

Kendric Lamar

CO Z NAMI BĘDZIE?
  Postanowiliśmy dokładniej sprawdzić Wasze opinie
na  temat likwidacji gimnazjów. Wstępne rozeznanie
zrobili uczniowie klasy Vb (wyniki poznaliście na
apelu). My przepytaliśmy większą grupę dzieci, a
dokładniej 106 z II etapu edukacyjnego. Za likwidacją
jest 77, przeciw 22, od głosu wstrzymało się 7. 
Oto niektóre opinie w tej sprawie:
- Jesteśmy za likwidacją gimnazjów, gdyż nasze
relacje z przyjaciółmi zostają nagle przerwane; zmiana
szkoły, klasy, nauczycieli w tym wieku jest bardzo
stresująca; będzie mniej testów kontrolnych, boimy się
agresywnych zachowań, o których tyle się słyszy.
- Jestem przeciw likwidacji,  wprowadzenie gimnazjów
ujednoliciło nasz system edukacyjny z europejskim;
ciągłe zmiany w oświacie wiążą się z chaosem; 
mamy okazję poznać nowych kolegów; to
niepotrzebne koszty.
Mamy nadzieję, że wkrótce poznamy decyzję rządu w
tej sprawie                                      Redakcja

.
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żaba się śmieje...

To był zimny listopadowy poranek.
Wacek z chęcią by poszedł już do domu. Ręce
mu zgrabiały i ogólnie było mu już zimno. Nieduża
renta skończyła się  jakieś cztery dni temu, o
czym przypominało mu doskwierające ssanie w
żołądku. Zimny wiatr zmarszczył wodę niedaleko
nieruchomego spławika wędki...
- Chyba dzisiaj już raczej nic nie złapię - pomyślał
Wacek i już miał zwijać tak zwany mandźur, gdy
spławik zniknął pod wodą. Wacek zaciął i już po
chwili miał na haczyku sporych rozmiarów złotą
rybkę...
- Ozdobna jakaś... - pomyślał Wacek, gdy rybka
odezwała się ludzkim głosem:
- Wacku! Wacku!!! Wypuść mnie, a spełnię twoje
trzy życzenia!
Wieczorem po kuchni Wacka rozszedł się
apetyczny zapach... Wacek z lubością wciągnął
go w płuca. Zadziwiające, jak mu się ten węch
wyostrzył, odkąd ogłuchł 10 lat temu.
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty
męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na
dwór i umyła samochód...
Siedem złotych, trzy srebrne, dwa trzonowe i pięć
mlecznych - takie były rezultaty ostatniego
występu polskiej reprezentacji w boksie.
Jasio zwierza się koledze:
- Wydaje mi się, że moi rodzice mnie nienawidzą.
- Dlaczego tak myślisz?!
- Dają mi dziwne zabawki do kąpieli...
- Do kąpieli różne rzeczy się bierze.
- Tak? Toster, suszarkę, przedłużacz?!
List z wakacji:
Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie
spokojni i nie martwcie się o mnie.

P.S. Co to jest epidemia?

                           wybrał Adam Gierasiński

ŁAMIGŁÓWKI DLA MĄDREJ GŁÓWKI
ZAGADKA
Bibuła znanego owada,
cieniem na zdrowie pada..
O jaki przedmiot chodzi?

PYTANIA NIE NAJMĄDRZEJSZE

 1.Co jest :zielone,czerwone,niebieskie a jak
podskoczy - białe?

2. A wiesz co to jest:: lata po pokoju i robi
ybz,ybz,ybz...

3.Jak nazywa się facet, który mierzy łódź od środka?
4. Co mówi podłoga po remoncie?

5. W jakim stanie w USA nie pije się alkoholu?

6. .Jak nazywa się wymarła rasa konia?

7. Co mówi kula do postrzelonego?

8.Jakie jest zwierzę na dwie litery?

9.Dlaczego Ala ma kota?

10.Co ta jest medycyna?

11. Co to jest różniczka?

ODPOWIEDZI:
ZAGADKA: papier osy, czyli papierosy
PYTANIA NIE NAJMĄDRZEJSZE:
1. Nie wiesz?Ja też nie,ale fajnie zmienia kolory...
2. Mucha na wstecznym.
3. Włodzimierz.
4. Jestem wykończona.
5. W stanie trzeźwym.
6. Koniec.
7. .Znam cię na wylot.
8. QŃ
9. Bo sierotka ma rysia.
10. Jest to nauka która pozwala choremu znaleźć
się na tamtym świecie.
11. Wyniczek odejmowanka.

                       wybrał Zbyszek Skawiński
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