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ŚWIĘTO SZKOŁY: OBCHODY 1050 ROCZNICY
CHRZTU POLSKI

Tegoroczne Święto Szkoły miało niezwykły charakter:
poświęcone było obchodom 1050 rocznicy chrztu Polski.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele w tym dniu przenieśli się do
czasów Słowian, w których czczono jeszcze pogańskich bożków,
ale także dzięki odwadze Mieszka i aktowi chrztu
poznawano chrześcijańskiego Boga. 
Hala sportowa wypełniła się postaciami ubranymi w przepiękne,
słowiańskie stroje z początków naszego państwa, wśród których
wyróżniali się wojowie oraz kandydaci starający się o tytuł
Dobrawy i Mieszka. Rywalizowali oni między sobą w różnych
konkurencjach, by zjednać przychylność ludu, który obserwował
ich starania. Chłopcy między innymi zaplatali warkocze, skakali
przez ognisko, zaś dziewczynki lepiły zwierzątka z masy solnej,
oddzielały ziarna. Najwięcej punktów i głosów, które miały formę
denarów zebrali: Amelia Sobczyk z klasy 6b oraz Bartek
Aronowski z klasy 4b i oni zostali wybrani Najmilszymi naszej
szkoły, czyli Dobrawą i Mieszkiem. 
Ważną częścią naszej uroczystości był pokaz dzieł malarskich
m.in. Jana Matejki:”Chrzest Polski”,
„Zjazd gnieźnieński”, „Koronacja Bolesława Chrobrego”poprzez
tzw. żywe obrazy. 
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Poszczególne „plemiona” niezwykle wiernie i pięknie odwzorowały
wspomniane dzieła, poprzez stroje, rekwizyty i elementy
scenografii. 
Mogliśmy podziwiać także taniec "chodzony” w wykonaniu
wszystkich „plemion”.
Towarzyszyła nam piosenka „Mieszko”, która jest ciekawą lekcją
historii. 
Na koniec Dobrawa I Mieszko otrzymali wspaniałe nagrody oraz
uroczyście nadany tytuł Najmilszych, zaś pozostałym
uczestnikom wręczono słodkie niespodzianki.
Była to piękna uroczystość, którą będziemy mogli wspominać
dzięki nagranemu filmowi i wielu zdjęciom.

                                                  redakcja Żaby Szkolnej
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PECH DO ŻABIEJ POTĘGI

Dzisiaj obudziłam się w wyjątkowo smętnym nastroju. Moja klasa jako
jedyna nie pojechała na zieloną szkołę. A ja tak się napaliłam na ten
wyjazd...

Postanowiłam wymyślić coś na poprawienie humoru, bo w końcu ,,złość
piękności szkodzi”, a jak to mówi mój złośliwy wujek ,,nie ma czym
szastać”. Najpierw poprosiłam mamę o jajecznicę na śniadanie. Mama
wstawiła jajka na patelnię i poszła do łazienki. Gdy wróciła, zastała tylko
spaloną plamę, która kiedyś była moim śniadaniem. Musiałam zadowolić
się kanapką. Pechowy dzień?? Kiedy nad moją głową krążyły coraz
ciemniejsze myśli, wyjrzałam przez okno: była piękna pogoda. Umówiłam
się więc z moją przyjaciółką Zuzą na rower. Czas upływał nam miło,
dopóki niebo nie zaczęło się chmurzyć. Nie miałyśmy jednak ochoty
wracać do domu, więc postanowiłyśmy schronić się w raju jakim jest kino.
Po krótkiej naradzie wybrałyśmy film ,,Zwierzogród”. Zanim zdążyłyśmy
dojechać, lunęło jak z cebra. Zmokłyśmy ! Pomimo tego starałyśmy nie
psuć sobie zabawy. Zasiadłyśmy w wygodnych, kinowych fotelach . Nagle
zagrzmiało i wokół nas zrobiło się ciemno. Zgasły światła i... nasz film!
Wpadłyśmy w panikę. Pracownicy kina przynieśli świece i prosili o
zachowanie spokoju. Ja jednak nie byłam spokojna. Jak oszalała
chrupałam pop-corn. Chciałam wtulić się w kogoś albo przynajmniej
potrzymać za rękę. Ale miałam przy sobie tylko wystraszoną Zuzę. Czas
dłużył się niemiłosiernie. Po długim oczekiwaniu ogłoszono, że filmu nie
będzie i poproszono o opuszczenie sali . Na zewnątrz jeszcze padało, ale
pioruny ustały. Wsiadłyśmy na rowery. Całe przemokłyśmy. 
Gdy dotarłam do domu, okazało się, że i tam nie ma prądu. Płomyczek
mojej nadziei na domowy maraton filmowy z gorącą czekoladą został
zgaszony przez burzę. Dobrze, że przynajmniej mama przestała się
odchudzać i zrobiła klopsy, które wpałaszowałam ze smakiem. Już tego
samego dnia wieczorem dostałam kataru. ,,Pani musi być sucha”-
przypomniał mi się wierszyk Jana Brzechwy. Okazuje się, że nadmiar
wilgoci mi szkodzi.

ŻABA W KUCHNI
Paluszki serowe
Składniki :

250 g (2 szkl.) mąki pszennej
275 g sera cheddar, drobno
startego
165 g margaryny
1 łyżeczka proszku do
pieczenia
¼ łyżeczki pieprzu cayenne
½ łyżeczki soli
120 g wody

I tak skończył się mój pechowy
dzień. A- psik! Stos chusteczek stał
przy moim łóżku niczym
najwyższy szczyt w Tatrach. Na
dobranoc zajrzała do mnie siostra i
dobiła mnie komplementem:
-Ale wyglądasz? Masz takie worki
pod oczami, że św. Mikołaj mógłby
pożyczyć je od ciebie na prezenty.
To był pechowy dzień. Nie życzę
wam takich dni. A kiedy nadejdą,
znajdźcie w nich coś dobrego....    
Tosia /Iga Jaworska/

1. W misce wymieszać mąkę z
proszkiem do pieczenia,
pieprzem cayenne, solą,
startym serem i masłem lub
margaryną, aż wszystko się
dobrze połączy. Stopniowo
dodawać wodę, aż powstanie
gęste ciasto.

2. Na powierzchni lekko
posypanej mąką, zrolować
kawałki ciasta w formę
pałeczek, troszkę grubszych
niż ołówki. Pociąć pałeczki na
10-15 cm kawałki. Ułożyć
kawałki ciasta na blasze do
pieczenia.

3. Piec w temperaturze 205°C
przez 5 minut lub do momentu,
gdy paluszki będą rumiane.
SMACZNEGO!

                    Julka Drożdżowska
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Karolina Sysło
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Footbag
Footbag, czyli inaczej "Zośka"
znana jest na całym świecie i
wywodzi się już z czasów
średniowiecza. Najbardziej znanym
rodzajem gry w Zośkę jest odbijanie
jej nogami w kółku złożonym z kilku
osób.  Footbag Freestyle polega na
żonglowaniu nogami, czyli łapaniu i
wyrzucaniu miękkiego woreczka.
Footbag Net - czyli po prostu granie
Zośką w siatkówkę. Footbag Golf -
granie w golfa za pomocą Zośki i
nóg. 2 lub 4 kwadraty - zdobywanie
punktów przez zbijanie
przeciwników.
Można zacząć od zwykłej,
najtańszej Zośki, natomiast ceny
profesjonalnych Zosiek wynoszą od
20 do 60 złotych.  Twarde Zośki
służą do grania w siatkówkę i golfa,
natomiast miękkie do zwykłego
odbijania, gry w kwadraty i
Freestyle'u. Dużą rolę odgrywa
również nasz obuwie. Buty powinny
być wygodne, na płaskiej
podeszwie, a jeśli mamy buty
wiązane, to możemy je
zasznurować tak, aby w okolicach
palców było wgłębienie, pomoże
nam to przy Freestyle'u.
Zachęcam do trenowania tego
sportu, oprócz podziwu u
znajomych, rozwijamy też
koordynację ruchów, zręczność i
kondycję!

       Wiktoria Orszulak

.

Jeśli chcesz, by w naszej galerii
znalazł się Twój pupil, prześlij
jego zdjęcie z opisem na adres:

zaba.szkolna@interia.pl

NASZE DOMOWE PUPILE
Wśród uczniów klas IV -VI
przeprowadziłyśmy sondaż
dotyczący posiadanych w domu
zwierząt. Najwięcej właścicieli
zwierząt jest w klasie 6A (32), a
najmniej w 5A (12).
Jest aż 51 opiekunów psów, 28
kotów, 20 chomików, 9 królików,
jedynie 6 świnek morskich i 35 ryb.
Wśród psów dominują mieszańce,
czyli sympatyczne kundelki. Inne
gatunki to: papugi (4), szynszyle
(3), żółwie (3), krewetki (2),
koszatniczka, jeż, kameleon,
jaszczurka, żaba, myszoskoczek,
pająk i...2 mrówki Dawida
Walkowicza.
  Nicole Paolucci i Karolina Sysło

pupil

Kaiko

agama brodata

pupil

szynszyle

.

Julki Drożdżowskiej

Wiktorii Orszulak

Julki Bonarek

Julki Drożdżowskiej

Pawła Puszkarka
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żaba się śmieje...
- Królowie nie zdejmują kapeluszy przed nikim - mówi
nauczycielka.
- Nieprawda! - krzyczy Jasiu.
- To powiedz nam, Jasiu, przed kim niby zdejmują?
- Przed fryzjerem.

Mama pyta syna:
- Jasiu, jakiś czas temu były w szafce dwa ciasteczka,
a teraz widzę tylko jedno. Możesz mi powiedzieć,
czemu?
- No bo było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego!

Jasiu przychodzi ze szkoły.
- Mamo, wiesz co? Dzisiaj Kaziu przyszedł brudny do
szkoły i pani go odesłała do domu!
- I co, pomogło?
- Tak. Dzisiaj wszyscy przyszli brudni!

Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki i
Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie kto to był: Zyga, Chudy i
Kazek?
- Nie wiem - odpowiada nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą straszy?
             wybrał Zbyszek Skawiński

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI
  5 pająków łapie 5 much w ciągu 5
godzin. Pytanie: Ile much łapie 100 pająków w
ciągu 100 godzin?
Jeśli patrzysz z dala - altanka,
Z bliska zaś - laska,
Na wierzchu woda ciecze,
A dołem człowiek idzie.
1.Jak nazywa się para króli?
2.Dlaczego wulkan dostał piątkę na lekcji?
3.Co jest zielone i lata?
4.Co robi Chuck Norris przy ksero?
5.Jak nazywa się przyprawa która myśli?
ODPOWIEDZI
Sto pająków w ciągu stu godzin łapie 2000 much.
parasol
par king, bo był aktywny, .superogórek,
Kserokopie, Kminek  Zbyszek Skawiński

   W CO GRA ŻABA...                      
     
Dark Souls 3

Trzecią część gry Dark Souls wydano 12 kwietnia
2016r, dwa tygodnie po tym, jak mogli się nią cieszyć
mieszkańcy Japonii, skąd pochodzi jej twórca, pan
Mizayaki.
Bohater chodzi po lokacjach, pokonuje potwory, zbiera
różne przedmioty, zdobywając coraz większe
doświadczenie. Gra jest trudna, tajemnicza i bardzo
intrygująca, z rozbudowanymi lokacjami. Mamy w niej
bardzo wiele rodzajów przeciwników – zwykłych,
minibossów i bossów. To kolejna gra Mizayakiego,
która wyróżnia się scenariuszem, gdzie nie do końca
wiemy, dokąd zmierzamy i jakie mamy cele. Łatwo w
niej zginąć. Polecam każdemu graczowi o dużych
umiejętnościach, wytrwałości i nie poddającemu się
szybko. Miłej gry.

                                        Zbyszek Skawiński

7 NOWOŚCI KINOWYCH 
Alicja po drugiej stronie lustra – Alicja powraca
do Krainy Czarów, by razem z przyjaciółmi
powstrzymać złego Władcę Czasu. Zrobi to już 26
maja 2016.
Angry Birds – film animowany oparty na
bestsellerowej grze ukaże się już 27 maja 2016.
 Wojownicze żółwie ninja 2 - oparta na
popularnej serii o wojowniczych żółwiach ninja
kontynuacja wielkiego przeboju kinowego. Wejdzie
do kin 1 czerwca 2016.
Gdzie jest Dory? –kolejna część przygód rybki
Nemo. Tym razem zaginie Dora… Poszukiwania
zaczną się 17 czerwca 2016.
Tarzan : Legenda – film oparty na popularnej
kreskówce wejdzie do kin 1 lipca 2016.
BFG Bardzo Fajny Gigant - opowieść o małej
dziewczynce i tajemniczym Olbrzymie, który
odkrywa przed nią cuda i sekrety magicznej
krainy. Będziemy mogli obejrzeć to widowisko 
1 lipca 2016.
Epoka lodowcowa 5 – kolejna część kultowego
filmu ukaże się już 29 lipca 2016.

           
        polecają: Nicole Paolucci i Iga Jaworska
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