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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam miękkich
płatków śniegu za oknem,
pachnącej choinki,
wymarzonych prezentów, a
przede wszystkim radości i
spokoju w sercu.
                     Redakcja Żaby Szkolnej

ŚWIĄTECZNE ZAMIESZANIE
    Ho ho ho! Witam Was w świątecznym
nastroju! Zawitał do Was Mikołaj? Do mnie
tak. Chyba przymknął oko na moje drobne
występki, bo dostałam naprawdę wspaniały
prezent.

Moja wiara w niego została wystawiona na
ciężką próbę, bo kiedy odwiedziłam
ostatnio Waszą szkołę, aż roiło się tam od
Mikołajów i reniferów. Na szczęście
zorientowałam się, że to tylko uczniowie
130-stki w świątecznych przebraniach.
Jegomość w czerwonym ubraniu chyba
postanowił być „fit”, bo przerzucił się z sani
na rower. A może to byli uczestnicy
Rowerowych Mikołajek? Sama już nie
wiem. To magia świąt chyba całkiem
namieszała mi w głowie. 

Moja rodzina jak zwykle za wcześnie
zaczęła przygotowania do Bożego
Narodzenia. Podglądnęłam już prawie
gotowe wigilijne menu babci i aż złapałam
się za głowę. Chyba po Nowym Roku też
będę musiała zacząć jeździć rowerem.

W tym całym zamieszaniu nie wolno
zapomnieć o zdrowym odżywianiu.
Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli.
Wzięli udział w zorganizowanym przez
dzielnicę XV konkursie ,,Bezpiecznie i
zdrowo” i zajęli II miejsce! Gratulujemy!

Ja również przygotowuję się do Świąt Bożego Narodzenia. Chyba
zaraziłam się od siostry fascynacją modą, bo tak jak ona martwię
się o moją świąteczną kreację. Mama już zaczyna generalne
porządki, dziadek rozgląda się za choinką. Tata jak zwykle nie
może sobie znaleźć zajęcia albo po prostu nie chce. W moim
domu panuje zamieszanie. I pewnie, jak co roku, zapomnimy o
czymś oczywistym. Ostatnio na przykład wujek odkładał w
nieskończoność zabicie ,,biednego karpia”. Dopiero po Wigilii
zorientowaliśmy się, że cały czas pływa sobie spokojnie w
wannie. I chociaż nigdy nie będzie idealnie, to bez mojej rodziny
Święta straciłyby cały swój urok.
Życzę Wam dużo czasu spędzonego z najbliższymi, ekstra
prezentów, śniegu i niezapomnianego Sylwestra.
                                                        Tosia (Iga Jaworska)

Pomysły na świąteczne prezenty
Dla mamy: kosmetyczka lub kosmetyki, biżuteria np. fantazyjne
kolczyki, ciepłe, ładne, słodkie lub świąteczne skarpetki, książka.
Dla taty: kufel na piwo lub kubek, bluzka ze śmiesznym
nadrukiem, książka, płyta ulubionego zespołu.
Dla rodzeństwa: gra planszowa (odpowiednia do wieku),etui na
telefon lub tablet, poduszka emoji, książka, pluszak.
Nie odkładajcie zakupów na ostatnią chwilę, pośpiech to zły
doradca. Dogadajcie się z rodzeństwem i zróbcie składkę,
wówczas możecie zrealizować ambitniejszy pomysł. Jeśli macie
zdolności plastyczne, warto dorzucić coś własnoręcznie
wykonanego. Rodzice bardzo cenią takie drobiazgi. 
Pamiętajcie, by Wasz prezent był pięknie zapakowany i przede
wszystkim dany od serca.
                                    Nicole Paolucci i Karolina Sysło
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O ŚWIĘTACH 
W WIERSZACH UCZNIÓW

KLASY CZWARTEJ

PRAWDZIWE ŚWIĘTA
                             Martyna Koreno
Aby te Święta były prawdziwe,
rodzinne, radosne
oraz szczęśliwe,
kilku porad udzielę Wam,
by Was wprowadzić 
w świąteczny stan.

Nie wystarczy zjeść barszcz,
karpia oraz szynkę,
no i przepięknie ubrać choinkę,
nie wystarczy dom sprzątnąć
i go przystroić
oraz we wszystkim 
się dwoić i troić.

Trzeba je wspólnie 
spędzić z rodziną,
kolędowania się cieszyć 
każdą godziną,
więc dużo spokoju, 
radości, słodyczy
Martynka wszystkim 
na święta życzy!

ŚWIĘTA
                       Julia Nowak

W rodzinnej atmosferze 
choinkę ubieramy
i na blask pierwszej gwiazdki 
z radością czekamy.

W kuchni moc przygotowań,
tam kutia, a tu pierogi,
w garze barszcz się gotuje,
 karp z patelni wyskakuje.

W wigilijny wieczór 
przy stole siadamy,
łamiemy się opłatkiem, 
pyszności zjadamy.

Gdy błyśnie pierwsza gwiazdka,
od stołu się odrywamy,
biegniemy do choinki,
prezentów tam szukamy.
A tuż przed północą 
na pasterkę radośnie wyruszamy!

WIGILIA
                      Sylwia Bodzioch

Dziś Wigilii nadszedł czas,
wszyscy się weselmy wraz.
Życzmy sobie najmniej złości,
a najwięcej przyjemności.

Gdy już barszczem się najemy,
ryb i ciasta spróbujemy,
w blasku świecy kolędujmy
i z prezentów się radujmy.

Kiedy brzuch już pełen mamy,
na Pasterkę wyruszamy.
Do szopki dziś powędrujmy,
Jezusowi kolędujmy!

ŚWIĘTA TO ZAPACH POMARAŃCZY, CHOINKI 
I PIERNIKÓW!
Zróbmy je sami. Oto przepis:
Składniki:
2 szklanki mąki
2 łyżki miodu
3/4 szklanki cukru
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
1/2 torebki przyprawy piernikowej
1 łyżka masła
1 średnie jajko
około 1/3 szklanki lekko ciepłego mleka
 Przygotowanie:
Wszystkie składniki zagnieść, rozwałkować na placek
o grubości  kilku milimetrów. Foremkami wykroić z
ciasta kształty.  Piec w nagrzanym piekarniku do 180
stopni przez ok. 10-15 min. Po wyjęciu z piekarnika
będą miękkie, później będą twardniały. Twarde
pierniczki przechowywać w szczelnie zamkniętym
pojemniku, z czasem będą miękły. Można je
fantazyjnie ozdobić.
Wskazówka: Dziurki zrobić zaraz po upieczeniu.
SMACZNEGO!!
                Kamila Zych i Wiktoria Gorzkowska

.
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W naszej
szkole
pojawiło się
ostatnio wielu
Mikołajów
Spotkaliśmy
ich  m.in. na
Rowerowych
mikołajkach,
kiedy to
uczniowie
zaprezentowali
się w strojach
łączących
elementy
mikołajkowe z
jazdą na
rowerze oraz
podczas
zabawy "W
poszukiwaniu
św. Mikołaja"
zorganizowa -
nej przez kl.5b
dla kl. 2b.

.
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Co czyta Żaba?
  Książka pt."Cesarz Nihon-Ja" Johna Flanagana jest
według mnie najciekawszą częścią serii Zwiadowcy.
Na początku dowiadujemy się o misji dyplomatycznej
Horace'a w Nihon-Ja wraz z dawno niewspominanym
w powieści Georgem. Początkowo miała trwać tylko
kilka dni, lecz w Nihon-Ja wybuchło powstanie
zwrócone przeciwko cesarzowi-Shigeru. Szykuje się
wielka bitwa, dlatego waleczny Horace postanawia
walczyć u boku Nihonczyków. Jednak w Araluenie
przyjaciele Horace'a bardzo się o niego martwią, a
zakochana po uszy w rycerzu Cassandra wraz z
Willem, Alyss, Haltem, Selethenem oraz z grupką
Skandian wypływają na morze w celu odnalezienia
bliskiego im przyjaciela.
Fabuła tej części jest naprawdę bardzo wciągająca,
akcja cały czas trzyma w napięciu. Spodobała mi się
przyjaźń dwóch odwiecznych rywalek-Alyss i
Cassandry, która narodziła się po zabiciu straszliwej
bestii . Ponadto przyjaciółki przyczyniły się do
wygranej Nihonczyków z wojskami Arisaki-zdrajcy
cesarza.
Mega, ale to mega polecam wam tę część.

                               poleca Ola Zimny :).

Nagrody Nobla
to prestiżowe
nagrody
przyznawane
od 1895r.,
ustanowione
przez Alfreda
Nobla -
wynalazcę
dynamitu.

.

LITERACKA
NAGRODA NOBLA
DLA MUZYKA!

W tym roku laureatem Literackiego
Nobla został amerykański muzyk,
piosenkarz Bob Dylan. Była to duża
niespodzianka dla pisarzy i poetów,
gdyż oni nie otrzymują nagród
muzycznych za swoją twórczość.
W uzasadnieniu podano, że został
nagrodzony za "stworzenie nowej
poetyckiej ekspresji, która wpisała
się w wielką tradycję
amerykańskiej pieśni".
Kim jest Bob Dylan? 
Zaczął swoją karierę na początku
lat 60. Początkowo interesował się
muzyką ludową, później spodobała
mu się gitara elektryczna. Zebrał
więc wielu muzyków. Pisał bardzo
ciekawe teksty piosenek.
Tłumaczem jego utworów jest
między innymi Filip Łobodziński -
znany z filmu o Tolku Bananie.
Sam też wykonuje piosenki Boba
Dylana, oczywiście po polsku.
Zapytajcie rodziców, czy znają
piosenkę„Knockin' on Heaven's
Door” ? Jej autorem jest właśnie
Bob Dylan!

.

W ŚWIECIE GIER KOMPUTROWYCH

Overwatch to sieciowa gra drużynowa. Źli ludzie
zawładnęli światem i my musimy ich pokonać.
Overwatch wyróżnia się dużą ilością map i postaci.
Aktualnie w grze są 22 postaci. Najciekawsze jest to,
że żaden bohater nie jest podobny do innego. Mamy
do dyspozycji 7 map, które także są różnorodne.
Twórcy gry- firma Blizzard, wprowadzają coraz nowe
postacie i zmieniają mapy na takie, jaki czas teraz
mamy np. Hallowen,świąteczny itp. Gra jest bardzo
miodna, to znaczy, że gra się  przyjemnie i się nie
przycina.
Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych gier w tym
gatunku!!!
W Overwatch-u można spędzić wiele godzin i się nie
nudzić.
Gra zasługuje na 10\10. Platforma recenzji PS4.

                          poleca Zbyszek Skawiński

CZY DARMOWE PODRĘCZNIKI TO DOBRY
POMYSŁ? Sprawdziliśmy to. Dla pani z biblioteki to
oczywiście więcej pracy. Mówi też, że dzieci nie do
końca szanują darmowe podręczniki, gdyż nie jest to
ich własność. Uczniowie czasami narzekają, że
niektóre ćwiczenia muszą przepisywać (w poprzedniej
wersji mogli uzupełniać, wpisywać rozwiązania). A
plusy? Oczywiście korzyść finansowa dla wielu
rodziców (choć starszy rocznik musi nie tylko
kupować nowe książki, ale nie może ich też sprzedać
młodszym kolegom!). Nauczyciele mówią, że
uczniowie uczą się samodzielności, ale z kolei nie
można poprawiać błędów, które niestety w darmowych
podręcznikach często się zdarzają. 
Jak zwykle zdania są podzielone.
                           Gabrysia Mars i Patrycja Galas

.
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Opowieść wigilijna

    Poranek był zimny, jak każdy dzień o tej porze
roku. Uświadomiłam sobie, że dzisiaj jest Wigilia.
Całkowicie zapomniałam, że muszę kupić prezenty.
Ubrałam się szybko i wybiegłam z domu. W sklepach
kolejki były bardzo długie, czyżby wszyscy
zapomnieli o prezentach?. Po prostu nie mogło być
już gorzej, miałam tylko 3 godziny do powrotu
rodziców z pracy. Zadałam sobie najważniejsze
pytanie: co im kupić? Co moi rodzice lubią? Po chwili
przypomniałam sobie, że mama kiedyś mówiła, że
chce dostać perfumy, a tata ocieplane skarpety.
Rozczarowałam się, ponieważ panie, które pomagają
doradzać, powiedziały mi, że nie mają czasu i
odesłały mnie do swoich koleżanek. Straciłam
cierpliwość i postanowiłam wziąć sprawy w swoje
ręce. Kiedy zakupiłam już wszystkie prezenty,
pobiegłam szybko na przystanek, miałam ogromne
szczęście, ponieważ ostatni autobus odjeżdżał za
minutę. Gdy już „doczołgałam się” na ostatnie piętro,
zorientowałam się, że zapomniałam kupić papieru
ozdobnego. Ostatnia godzina do zorganizowania
wszystkiego. Co zrobić, kiedy nie ma się
potrzebnego papieru ? Wziąć starą mapę i zawinąć
prezent - to dla mnie ostateczne rozwiązanie. Uff!
Prezenty spakowane. Zabrałam się do nakrycia stołu
wigilijnego . Zajęło mi to 20 minut. Ostatnie 10 minut
poświęciłam na ubiór. Zostawiłam karteczkę na stole i
schowałam się pod łóżkiem. Po chwili usłyszałam
zgrzyt klucza w drzwiach, co oznaczało… Wigilię
czas zacząć ! Rodzice weszli do pokoju i zaczęli
czytać:
Jak Wam się podobają ozdoby? Zrobiłam je sama, no
może nie sama, z małą pomocą Mikołaja i jego Elfów.
Schowałam się, ponieważ Mikołaj mi kazał. Pojawię
się, kiedy uwierzycie w Jego Magię.
Rodzice chyba od razu uwierzyli, zresztą Oni sami
są jak duże dzieci. W tym momencie zza choinki
wyskoczyło małe, dziwne stworzenie w czerwono-
zielonym kubraczku. Rodzice zaniemówili, a ja
wyszłam spod łóżka, bo był to niesamowity widok!
Mały elf powiedział:
Święty Mikołaj chciałby być tutaj z Wami, ale ma
dużo prezentów do rozdania innym dzieciom. Więc ja
jestem tu za niego i spędzimy razem Wigilię.
To była piękna i magiczna Wigilia. Pośród pięknie
świecącej i pachnącej lasem choinki składaliśmy
sobie życzenia zdrowia, szczęścia, miłości i
wzajemnej życzliwości. WESOŁYCH ŚWIĄT!
                              Michasia Warmińska

Żaba się śmieje..
Dlaczego choinka nie jest głodna?
Bo jodła.

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dzisiaj na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

- Ćś!
- Ćśśśśś!
- Ć-śśśśśśś!!!
- Ć-ś-ś-ś-ś-ś!!!
Oglądali państwo sztukę teatru Groteska "Kłótnia
bibliotekarek"

Kto wymyślił pożegnania?
Do zobaczenia! - okulista.
Do usłyszenia- laryngolog.
Jeszcze do ciebie zajrzę! - chirurg.
Jeszcze się policzymy! - matematyk.

Rozmawiają profesorowie matematyki:
- Dasz mi swój numer telefonu?
- Oczywiście. Trzecia cyfra jest trzykrotnością
pierwszej, czwarta i szósta są takie same. Druga jest o
jeden większa od piątej. Suma sześciu cyfr to 23, a
iloczyn 2160.
- W porządku, zapisałem:256 343.
- Zgadza się, nie zapomnisz?
- Skądże! To kwadrat 16 i sześcian 7.

Przychodzi do sklepu królik i pyta:
- Czy jest 5 metrowy chleb?
- Nie ma. 
Przychodzi tak przez trzy dni, aż sprzedawca się
zlitował i upiekł mu ten chleb.
Kolejnego dnia królik przychodzi i pyta:
-Czy jest 5 metrowy chleb?
- Jest.
-To poproszę piętkę.

                  wybrała Patrycja Galas
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