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GRA MIEJSKA

"Śladami Niepodległości"

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 
10 listopada reprezentacja uczniów klas
piątych i szóstych uczestniczyła w grze
miejskiej „Śladami Niepodległości” .
Pierwszym zadaniem było
zaprezentowanie się poprzez strój i krótki
występ o charakterze patriotycznym.
Nasz pokaz wzbudził prawdziwy podziw
komisji. Następnie uczestniczyliśmy w
krótkim wykładzie poświęconym
bohaterowi gry: Franciszkowi Józefowi I,
cesarzowi Austro-Węgier. Po otrzymaniu
mapy, ruszyliśmy na trasę, gdzie
musieliśmy wykonywać szereg zadań.
Jedno z nich polegało na tym, by
zapamiętać jak najwięcej informacji ze
scenki, która została nam przedstawiona
przez studentów historii UJ.

W trakcie całej gry terenowej pięciu
przypadkowym osobom mieliśmy zadać
kilka pytań dotyczących bohatera naszej
zabawy. Najpierw zaczepiliśmy starszą
panią, która pochodziła z Anglii.
Zadziwiające było to, że bezbłędnie
odpowiedziała na wszystkie nasze
pytania. Pozostałym osobom nie poszło
aż tak dobrze. Podczas gry
odwiedziliśmy miejsca, które były
związane z wizytą cesarza w Krakowie.

Następnie udaliśmy się na Wawel, gdzie
mieliśmy kolejne zadania do wykonana.
Jedno z nich polegało na napisaniu dla
cesarza życzeń na pocztówce oraz
wybraniu kilku osób, które miały ją
przekazać wysłannikowi .

Gdy wracaliśmy z Wawelu w stronę mety, zaczęliśmy z wielką
radością śpiewać piosenkę Krakowiak kosynierów. Na mecie pięć
wybranych osób z drużyny pisało w ciągu 15 minut test.
Gra była dla nas świetną zabawą i okazją do pogłębienia wiedzy
historycznej.
WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI
17 listopada odbyła się uroczysta gala, podczas której
otrzymaliśmy nagrody: za zajęcie I miejsca w kategorii:
Prezentacja i strój oraz III miejsca za całą grę. Satysfakcja duża,
gdyż w grze brało udział kilkuset uczniów. Kacper Garczyk
zgarnął także dwie indywidualne nagrody w quizie za wiedzę o
cesarzu i... refleks, gdyż liczyła się kolejność zgłoszeń.
Wysłuchaliśmy także interesującego wykładu Leszka Mazana –
dziennikarza, publicysty, autora licznych książek, których
tematyka związana jest z Krakowem oraz Pragą. W ciekawy
sposób wyjaśnił nam, jak to możliwe, że cesarz Franciszek Józef
– w końcu nasz zaborca, był tak uwielbiany w Krakowie.

Zdobyte przez nas
nagrody, to
bezpłatne wejście
do Centrum
Wspinaczkowego
oraz warsztaty w
Muzeum
Historycznym.
Cieszymy się, że
kolejny raz udało
się nam osiągnąć
taki sukces.
Nicole Paolucci

.
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HARRY
POTTER 
I PRZEKLĘTE
DZIECKO

Zapiski Tosi

Witam Was po długiej
przerwie. 

Nie wiem jak Wy, ale ja wakacji
już w ogóle nie pamiętam, a nowy
rok szkolny pędzi jak szalony.
Tyle się ostatnio działo, miałam
urwanie głowy! Znacie mnie: chcę
we wszystkim wziąć udział, bo
jak twierdzi mój ulubiony
nauczyciel od plastyki i muzyki
,,Trzeba być ambitnym”. Dlatego
oprócz zdobywania
wszechstronnej wiedzy, którą
wpajają nam nauczyciele, brałam
udział w świętowaniu Dnia
Niepodległości. Głośno śpiewałam
pieśni patriotyczne, chcąc oddać
hołd żołnierzom, którzy walczyli
za nasz kraj. A słysząc historię o
Ince i innych bohaterach
narodowych, łza zakręciła mi się
w oku. Chyba coraz mniej
słyszymy o takich ludziach, a
coraz więcej o nowinkach typu:
,,W jakiej sieciówce Doda kupiła
torebkę”. Szkoda gadać.

Nasz nowy samorząd szkolny z
Nicole na czele na pewno świetnie
zorganizuje nam tę imprezę. Z
przecieków wiadomo, że aż kipią
pomysłami. Może też wymyślili
coś specjalnego na mikołajki. Ja
bardzo lubię tradycyjne już w
naszej szkole mikołajkowe
wyjście do kina . Czy ja się nie
zagalopowałam? …Chyba jestem
w gorącej wodzie kąpana, ale te
wszystkie świąteczne reklamy w
TV zaczynają wprawiać mnie w
bożonarodzeniowy nastrój. 
I jeszcze ta zimowa aura za
oknem. Ostatnio napadało nawet
trochę śniegu. Idealna pogoda dla
czytelnika. Zagłębić się w fotelu, z
herbatą i wciągającą książką.
Czas przestaje wtedy płynąć.

Pomimo chłodu życzę Wam
ciepłych wieczorów i oczywiście
niezapomnianych spotkań ze św.
Mikołajem. Mam nadzieję, że nie
zapomni o nas!
Niedługo znowu napiszę.

                       Buziaki
                Tosia (Iga Jaworska)

ÓSMA HISTORIA.
DZIEWIĘTNAŚCIE LAT
PÓŹNIEJ…
Harry Potter nigdy nie miał łatwego
życia, a tym bardziej nie ma go
teraz, gdy jest przepracowanym
urzędnikiem Ministerstwa Magii,
mężem oraz ojcem trójki dzieci w
wieku szkolnym. 
Podczas gdy Harry zmaga się z
powracającymi widmami
przeszłości, jego najmłodszy syn
Albus musi zmierzyć się z
rodzinnym dziedzictwem, którego
nigdy nie chciał przyjąć.

Gdy przyszłość zaczyna złowróżbnie przypominać
przeszłość, ojciec i syn muszą stawić czoło
niewygodnej prawdzie: że ciemność nadchodzi
czasem z zupełnie niespodziewanej strony.
„Harry Potter i przeklęte dziecko” to najnowsza
opowieść autorstwa J.K. Rowling, Jacka Thorne’a i
Johna Tiffany’ego. To ósma historia w serii oraz
pierwszy autoryzowany spektakl teatralny ze świata
Harry’ego Pottera. Niniejsza edycja specjalna
scenariusza sztuki, która miała premierę na
londyńskim West Endzie 30 lipca 2016, pozwoliła
czytelnikom na całym świecie zapoznać się z
dalszymi losami Harry’ego, jego rodziny i przyjaciół. 

                                poleca Kinga Bolenbach
.

Ostatnio w naszej szkole ujawniło
się kilku bohaterów, którzy wzięli
udział w grze terenowej Śladami
Niepodległości i świetnie sobie
poradzili. Gratuluję 1. i 3. miejsca!
Żałuję tylko, że nie mogłam być
tam z nimi, ale żaby raczej
skaczą, nie biegają.

Nie myślcie, że w naszej szkole
wszystko jest takie poważne.
Będzie trochę rozrywki. Aż
zaczerwieniłam się ze szczęścia
na myśl o dyskotece. A czerwona
żaba to niezwykłe zjawisko,
uwierzcie mi. Na dyskotece na
pewno potańczę, to lubię. Liczę
też na jakieś andrzejkowe
zabawy. Może poznam imię mojej
drugiej połówki? Do tej pory go nie
odszyfrowałam.

.
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Jego dźwięk
odrobinę
przypomina
elektryczną
gitarę-tylko jest
oczywiście
delikatniejszy.

KLAWESYN TO MOJA PASJA

Uczę się grać na tym instrumencie od sześciu lat w
Szkole Muzycznej I stopnia nr 1 im. S.Wiechowicza 
w Krakowie. W tym roku kończę edukację w tej
szkole i zamierzam kontynuować naukę w szkole
muzycznej II stopnia. Nauka gry na instrumencie
poprawia pamięć, ułatwia naukę, uczy koncentracji
uwagi, a także cierpliwości i wytrwałości. Dlaczego
wybrałam klawesyn? Jest to bardzo ciekawy i chyba
mało znany instrument.
Budową przypomina fortepian, jednak jest o wiele
mniejszy.

CO CZYTA ŻABA...

„Panna Foch” to kolejna książka Barbary
Kosmowskiej, pełna zabawnych sytuacji i humoru.
Opowiada o życiu nastolatki, która z wielkiej metropolii
przeprowadza się wraz z rodziną do małej wioski, by
ojciec mógł prowadzić działalność badawczą i
hodować...fasole. Dla niej to tragedia! Wszystko się
zmienia, środowisko, znajomi, szkoła…
Jednak z czasem odkrywa, że mieszkanie tam jest
całkiem znośne. Może robić rzeczy, które w mieście
nawet nie przyszłyby jej do głowy. Wreszcie poznaje
Pryszczatego, który otwiera jej oczy na to, co ważne i
pomaga zrozumieć i odkryć samą siebie. Dostaje od
Niego piękny kwiat i chyba coś więcej niż przyjaźń.
Ta książka wciągnęła mnie bez reszty! Uważajcie,
przy niej nie będziecie się nudzić!
                         Gorąco polecam: Emilia Wójcik.

.

Struny zostają wzbudzone poprzez mechanizm
skoczków zaopatrzonych w tzw. "piórka" wykonane
z  piór ptasich, twardej skóry lub współcześnie z
tworzyw sztucznych.W dawnych czasach na pudłach
rezonansowych malowano cudowne malowidła, np.
krajobrazy. Warto też wspomnieć, że klawesyn
najbardziej popularny był w epoce baroku, a
najbardziej znanym kompozytorem, który na nim
tworzył, był Jan Sebastian Bach.
                                                              Ola Zimny

Koleżanka z
redakcji "Żaby
Szkolnej"
wyzwała mnie
na "Cytrynowy
Challenge’’.
Zjadłam plaster
cytryny w 18
sekund!
Była kwaśna i
miała dużo
soku. ;)
Patrycja Galas

.

W REDAKCYJNEJ KUCHNI
Jesienna sałatka owocowa
Jeśli jesień to jabłka, gruszki, śliwki, winogrona i
orzechy. Czyli wszystko to, co znajduje się w mojej
jesiennej sałatce, która jeszcze pachnie latem.
Polecam taką mega dawkę witamin każdemu i na
każdy dzień.
Składniki
1 gruszka, 1 jabłko,1 brzoskwinia, 10 śliwek, garść
zielonych i ciemnych winogron, 3 łyżki orzechów
włoskich, sok z 1/2 cytryny,3 łyżki miodu
Połączyć wszystkie pokrojone w kostkę lub plastry
owoce i wymieszać z miodem. Sałatkę posypać
orzechami włoskimi.   Smacznego! 
                                                  Kama Zych

Muffinki łaciate
Składniki:
1,5 szkl. mąki, 1 szkl. cukru, szczypta soli,
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 6 łyżek oleju
1 szkl. mleka, 1 łyżeczka kakao
Składniki suche wsypujemy do miski i mieszamy
łyżką.
Do drugiej miski wsypujemy składniki mokre i
mieszamy. Następnie mokre składniki wlewamy do
suchych i mieszamy. Dzielimy ciasto na dwie części i
do jednej dodajemy kakao.
Ciasto wkładamy na przemian po łyżce do papilotek.
Pieczemy ok 20-25 min. w 170 stopniach, do suchego
patyczka.                   
Zachęcamy do samodzielnych działań w
kuchni!                        Wiktoria Gorzkowska

.

.
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Recenzja DLC Popioły
Ariandel (Dark Souls 3)

Kto był z nami w zeszłym roku, ten pamięta, gdy
recenzowałem Dark Soulsa (zdecydowane 10/10 -
cudowna gra, moja ulubiona w tej tematyce). Wtedy
myślałem, że czegoś lepszego nie da się zrobić. Gdy
dowiedziałem się o premierze dodatku, marzyłem, by
okazał się tak samo dobry, jak gra. Miałem ogromne
szczęście, moje życzenie się nie spełniło, okazał się o
wiele lepszy!
Przechodząc do opisu:
Cudowna, zimna, smutna, lekko przygnębiająca,
mroźna kraina, pełna osób proszących o pomoc w
wypaleniu dręczącej ich świat zgnilizny. Mamy 5
nowych rodzajów przeciwników+2 bossów. Obaj z
bossów są niezwykle dopracowani i przemyślani.
BARDZO polecam. Dla osób lubiących gry z magią i
mieczem -najlepszy wybór.
Moja ocena 10/10 (ale tylko dlatego taka, bo wyższej
postawić nie mogę).
                                      Zbyszek Skawiński

.

ŻABA SIĘ ŚMIEJE...

-Utwórz na pulpicie katalog "Sprawiedliwość".
Skasuj go.
Wejdź do Kosza.
Kliknij prawym przyciskiem na usunięty katalog i
wybierz opcję "Przywróć Sprawiedliwość".
Świat stał się lepszy.

Policjant na komisariacie pisze protokół. 
Pyta kolegi: jak się pisze "róże"? 
Kolega odpowiada: wiem akurat, bo moja żona ma
imię RÓŻA. Ó zamknięte i Z z kropką. 
OK. Dzięki i pisze dalej spokojnie: podejrzany wszedł
na balkon po róże spustowej.

Jasiu przychodzi ze szkoły i chwali się ojcu:
- Tato, dzisiaj na kartkówce nie popełniłem żadnego
błędu ortograficznego, ani gramatycznego.
- Wspaniale synu, a jaki był temat?
- Tabliczka mnożenia.

Jasiu ma problem z przecinkami - zupełnie nie wie,
gdzie je stawiać. Po powrocie ze szkoły oznajmia
mamie:
- Znowu jedynka z dyktanda...
- Niemożliwe! - mówi mama - Pokaż zeszyt!
- Matka czyta, co napisał syn:
"Do chaty wszedł myśliwy na głowie, miał czapkę na
nogach, nowe buty, z cholewkami w zębach,
papieros w oczach, świeciła mu radość."

Dzwoni facet do matki:
- Mamo, nie denerwuj się, proszę, ale jestem w
szpitalu i zaraz będę miał amputację nogi...
- Jasiu, ty mnie nie denerwuj stale tym samym
kawałem. Zachowujesz się tak samo, odkąd osiem
lat temu zacząłeś pracować jako chirurg!

Dzwoni telefon i odbiera zdenerwowany dopełniacz.
- Czego?

ZAGADKA

Cegła waży dwa kilo i pół cegły.

Pytanie: Ile waży cegła?

                      wybrał Zbyszek Skawiński
odp. 4 kg

PYTANIE NIE NAJMĄDRZEJSZE
Jak nazywa się mag, który wynalazł zaklęcie otyłości?
Mag Donald.
Jak nazywa się ser który wypadł za burtę???
Serek topiony.
Jak nazywa się jaskinia pełna grzybów?
Pieczarka.
Jak nazywa się auto dla dzika?
ForDzik.
Co mówi pani od geografii przy mapie?
Witam państwa.                  
                                         wybrał Zbyszek Skawiński

.
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