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  Walentynkowa poczta

14 lutego, zgodnie z kilkuletnią tradycją,
dziennikarze Żaby Szkolnej roznosili
walentynki. Mamy nadzieję, że dla wielu
były to miłe niespodzianki!

Dlaczego św. Walenty jest patronem zakochanych?
Według jednej z legend, cesarz Klaudiusz II Got znany był  z
niedorzecznego zakazu zawierania małżeństw przez mężczyzn w
wieku od 18 do 37 lat. Sądził on, że dzięki temu młodzi ludzie
chętniej będą służyć w jego armii. Zakaz ten miał złamać biskup
Walenty, błogosławiąc potajemnie śluby. 
Inna legenda mówi, że Walenty został za to wtrącony do więzienia,
a tam zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika, która
pod wpływem miłości odzyskała wzrok. Na wieść o tym cesarz
rozkazał stracić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty miał
napisać list do swojej ukochanej, podpisując go: „Od Twojego
Walentego”. Tradycja wysyłania takich listów (oraz obchodów
pamiątki święta św. Walentego) zbiegła się z rzymskim świętem
Lupercaliów, w trakcie którego urządzano także loterię miłosną
(młodzieńcy losowali imiona dziewcząt umieszczone w skrzyni)
na podstawie: dziennikparaf.pl

Wielki śpioch       Gabi Mars
Mój chomik na ma imię Pasek. Jest
koloru białego, ma duże, czarne oczka.
Jego uszka są różne - jedno szare, 
a drugie białe. Lubię się z nim bawić.
Mogę się też do niego przytulić. Jest to
chomik dżungalski .
CIEKAWOSTKI:
-chomik przesypia 75% swojego życia
-każdy chomik jest dalekowidzem
-chomik słyszy 5 razy lepiej niż człowiek
-chomik nie potrafi oddychać buzią,
jedynie noskiem.
Chomiki dżungalskie to najpopularniejsza
rasa. Ciało ich przypomina puszystą
kuleczkę, mierzą około 7-10cm i ważą od
30-40g. Z natury chomiki dżungalskie są
niełatwe do oswojenia, lecz
przyzwyczajone do właściciela, chętnie
dają się wyciągnąć z klatki i głaskać.
Futerko jest szare lub białe z ciemną
pręgą na grzbiecie i z jasnym
brzuszkiem. . Żyją około 2-3 lat.
Mieszkaniem dla chomika jest klatka lub
akwarium, a w nim domek, w którym
chomik śpi, odpoczywa, magazynuje
zapasy lub bawi się na karuzeli.

TOSIA NA FERIACH
Hej! To ja, Tosia. Jak minęły wam ferie? Wszystko dobrze, ale
czemu one są takie krótkie. Chętnie skorzystałabym jeszcze ze
śniegu, ale czas wracać do szkoły.
Uff… Teraz w 130 wszystko wróciło do normy. Gdy ostatnio u
was byłam, działy się bardzo dziwne rzeczy: uczniowie prowadzili
lekcje, a nauczyciele siedzieli w ławkach! Najpierw myślałam, że
coś mi się pomieszało w głowie, ale potem dowiedziałam się, że to
„Dzień na opak”- pomysł naszego samorządu. Całkiem przyjemny
wstęp do ferii. I to do jakich ferii! Byłam na zimowisku w
Bieszczadach i nauczyłam się jeździć na nartach! Prułam przez
stok z prędkością światła… No może trochę przesadziłam, ale
tylko trochę. Poza tym lepiłam bałwana, zaliczyłam kilka zjazdów
na sankach i zahaczyłam o lodowisko. I wiecie co? Przeżyłam 7
dni bez wejścia do jakiegokolwiek sklepu! Mam nadzieję, że wasz
wypoczynek też był taki ekscytujący.
Czy też przeżywacie lekki niepokój z powodu powrotu do szkoły
po feriach? Ja nerwowo szukałam w kalendarzu dni, na które
można czekać. Pocieszę Was, ze już wkrótce 14 lutego - Święto
Zakochanych. Ciekawe czy ja dostanę jakąś walentynkę… Byłoby
miło, ale nawet jeśli nie, to w środę obchodzę Dzień Singla. Chyba
postawię sobie ciastko w to radosne święto.
Życzę Wam żebyście dotrwali do wakacji.
Buziaki
                                                     Tosia /Iga Jaworska/

. .



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 17 02/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻaba Szkolna

BYCIE NAUCZYCIELKĄ JEST MOJĄ
PASJĄ -wywiad z polonistką 

p. Anną Korzeniowską

Czy możemy przeprowadzić z Panią krótki wywiad ?

-Oczywiście, nie ma problemu.

- Czy uczenie języka polskiego to tylko praca, czy też
przyjemność i pasja ?

-Z pewnością bycie nauczycielem jest moją pasją.
Język polski to nie tylko sam język, którym się
posługujemy, ale też i kontekst kulturowy.

- Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, jak zachęcić
uczniów do sięgania po książki ?

-Moim sposobem na zachęcanie uczniów do czytania,
już od kilku lat, jest kręcenie filmów, które są oparte na
lekturach. Dobrym pomysłem są również spotkania z
autorami. Myślę, że akcja czytania uczniom co tydzień
podczas jednej z godzin języka polskiego też zachęca
do sięgania po książkę. Ja w moich klasach czytam
obecnie ,, Tropicieli” i ,,Milionera z Gdańska” . Co
najmniej kilkoro uczniów kupiło już książkę
,,Tropiciele”, bo nie mogli doczekać się zakończenia.

-Wspomniała Pani na początku o kręceniu filmów. Jaki
był Pani pierwszy nagrany film oparty na lekturze ?

-Pierwszym filmem w całości opartym na lekturze były
,,Listy do Sali” na podstawie ,,Tajemniczej wyprawy
Tomka”, który kręciliśmy, będąc nad morzem. Brało w
nim udział 126 uczniów. Wszyscy mieli przygotować
się, czytając lekturę lub jej obszerne fragmenty. 

- Jak Pani lubi spędzać wolny czas ?

-Chodzę często na spacery z moim psem, który potrafi
tak wykończyć, że czuję się jak po siłowni. Uwielbiam
oglądać filmy, chodzić to teatru. Czasem, gdy mam
dużo wolnego czasu, piszę swoje teksty -często
satyryczne. Bardzo lubię chodzić na koncerty muzyki
poważnej.

OCULUS
Oculus to zadziwiające urządzenie, które
wykorzystuje perspektywę w taki sposób, aby
wydawało nam się, że jesteśmy w ,,innym'' -
wirtualnym świecie.
Jest ich kilka rodzajów: do PS4 i do telefonu
Samsung Galaxy S7 i S7 edge, więc musimy mieć
oprócz niego jeszcze coś. Gdy po raz pierwszy go
zakładamy, czujemy się dziwnie, wydaje nam się, iż
jesteśmy z dinozaurami i jeden z nich stoi koło nas i
nie zwraca na nas uwagi, że pływamy z delfinami lub
jesteśmy Iron Manem i oglądamy bitwę.
Minusy to rozdzielczość ekranu i kiepskie
dopracowanie dla okularników. Moja ocena to 8/10.
                                            Zbyszek Skawiński

-Jak Pani wspominała, ma pani psa, może nam pani
powiedzieć coś więcej o nim ?

-Pies ma na imię Bongo, jest to berneński pies
pasterski, więc jest to dość duży osobnik. Chciałby
być przywódcą w naszej rodzinie, w związku z tym
często próbuje grać pierwsze skrzypce. Zawsze
słucha mojego męża, od czasu do czasu również
mnie. Mam takie wytchnienie jak przychodzę po
pracy, gdy mogę się z nim pobawić i pogłaskać.
Czuję się przy nim bezpiecznie.

-Czy ma Pani jeszcze jakieś zwierzątko domowe
oprócz pieska ?
- Mam też małego kotka, którego przygarnęłam,
kiedy dzieci z młodszych klas znalazły go w pobliżu
Biedronki. Okazało się, że to jednak kocica. Obecnie
ma 4 miesiące i rządzi psem, jak kotka kiwnie
ogonem, tak on chodzi.
- Nie ma Pani problemów z psiakiem ?

- Kilka problemów jest, ale niedużych. Na przykład
gdy chce wyjść na zewnątrz w nocy około 23.00.
Wtedy zaczyna bardzo głośno szczekać, ponieważ
reaguje na zwierzęta przebiegające przed naszym
ogrodzeniem

- Dziękujemy za wywiad. Zapraszamy do lektury
Żaby Szkolnej, gdzie zostanie opublikowany.

- Również dziękuję.
                      Nicole Paolucci i Karolina Sysło
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Na półce Żaby...
Cassandra Clare Dary Anioła
Miasto kości

Książka pt."Dary Anioła-Miasto
kości" Cassandry Clare
opowiada o losach 15-letniej
Clary Fray, której pewnego dnia
życie zmienia się o 360 stopni.
Wyobraźcie sobie, jakbyście się
czuli, gdybyście z dnia na dzień
zaczęli widzieć istoty z innego
świata? Czarowników, wilkołaki,
wampiry....
Na początku dowiadujemy się o
pewnej imprezie, na której była
Clary wraz z Simonem, jej
najlepszym przyjacielem. Podczas
zabawy dziewczyna jest świadkiem
zabójstwa demona-uśmiercił go
Nocny Łowca, Jace Wayland.

Następnego dnia Clary dostaje
telefon od matki, która mówi jej,
żeby pod żadnym pozorem nie
przychodziła do domu. Działająca
pod wpływem impulsu Clary biegnie
na pomoc mamie. Zastaje tam tylko
ogromny bałagan, a
także...demona. Na szczęście w
samą porę pojawia się Jace, który
ratuje jej życie. Od tej pory jej życie
diametralnie się zmienia.

 Trafia do Instytutu, by zapoznać
się ze światem Nocnych Łowców-
ludzi, którzy ratują świat przed
demonami. Dalej przeżywa różne
przygody, a także dowiaduje się
prawdy o swojej rodzinie. Jak
potoczą się jej losy? Czy wraz z
innymi Nocnymi Łowcami
zdobędzie Kielich Anioła? Tego
dowiecie sięczytając pierwszą
część z serii "Dary Anioła".
Według mnie książka jest świetna:
jest bardzo wciągająca, a
wydarzenia następują jedno po
drugim. Jeżeli lubicie książki
fantastyczne z lekką domieszką
horroru i kryminału, ta książka jest
dla was.

            poleca   Ola Zimny

Jeżeli dużo czytasz i chcesz
zaproponować ciekawą książkę,
publikując  swoją recenzję, zgłoś
się do nas!

.

DAFI

Dafi to śliczna suczka rasy cocker
spaniel angielski. Ma 11 miesięcy,
długie uszy i piękne, miękkie
futerko. Jest bardzo energiczna,
radosna i wierna. Bardzo lubi długie
spacery i zabawy ze mną. Chętnie
aportuje i bawi się z innymi psami.
Rano na polecenie mojej mamy
przybiega do mnie i budzi mnie do
szkoły.
Kiedy wracam ze szkoły, wita
mnie, merdając ogonem i skacząc,
domaga się głaskania i przytulania. 
Wieczorem najchętniej wtuliłaby się
pod moją kołdrę.
Bardzo kocham mojego psa, mimo
ogromnej odpowiedzialności za
niego  i odrobiny poświęcenia.
                             Kama Zych

.

.

Domowe żelki z soku
owocowego
Składniki

400 ml soku owocowego bez
cukru
50 ml płynnego miodu
25 g żelatyny w proszku
50 ml wody

Sposób wykonania
Żelatynę zalej wodą i poczekaj, aż
spęcznieje.
Rozpulchnioną żelatynę przełóż do
garnka, dodaj miód i sok, np.
malinowy. Możesz wykorzystać
soki owocowe o różnych smakach.
Ważne, by były klarowne.
Podgrzewaj cały czas mieszając,
aż do całkowitego rozpuszczenia
żelatyny. Uważaj, żeby nie
zagotować płynu.
Kiedy żelatyna całkowicie się
rozpuści, rozlej płynną galaretkę do
pojemników na lód. Kiedy galaretka
wystygnie, schowaj pojemniki do
lodówki na kilka godzin. Po tym
czasie żelki są gotowe do
spożycia. Wyciągnięcie żelek z
pojemnika ułatwi zanurzenie go na
sekundę w gorącej wodzie.
                          Kama Zych

.
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premiery filmowe w lutym i marcu

Idziemy do kina...

„Był sobie PIES” - 17 lutego 2017
Niezwykle wzruszająca i zabawna opowieść o tym, że
każdy pies ma na tym świecie do wypełnienia swoją
misję, a czasem nawet kilka…
„Ozzy” - 3 marca 2017
Ozzy to przesłodki piesek rasy beagle, ukochany
pieszczoch całej rodziny. Kiedy jego właściciele
Susan, Ted i Paula wyjeżdżają w daleką podróż do
Japonii, jego życie wywraca się do góry łapami. Ozzy
trafia do luksusowego spa dla psów. Szybko okazuje
się jednak, że wyglądający na raj hotel, to tak
naprawdę, prawdziwa szkoła przetrwania. Ozzy
natychmiast wpadnie na plan wielkiej ucieczki i od tego
momentu zaczynie się wielka, zwariowana przygoda.
„Maria Skłodowska-Curie”- 3 marca 2017
/od 12 lat/
To wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu
odkrywczyni dwóch pierwiastków - polonu i radu, ale
także portret Skłodowskiej, jakiej nie znaliśmy.
„Capitan Fantastic” – 10 marca 2017
Ben jest ojcem sześciorga dzieci, które wspólnie z
żoną wychowuje z dala od zgiełku miasta. Żyją inaczej
niż przeciętna amerykańska rodzina: jedzą to, co uda
im się upolować, nie chodzą do normalnej szkoły, uczą
się sztuki przetrwania, żyjąc w miłości i wzajemnym
szacunku. Kiedy sytuacja rodzinna zmienia się, muszą
stawić czoła cywilizacji. Film pełen humoru,
znakomitych dialogów.
„ Piękna i bestia” - 17 marca 2017
Bella, błyskotliwa, piękna i niezależna młoda kobieta,
szukając zaginionego ojca, trafia do ponurego zamku
Bestii. Uwięziona w tajemniczej posiadłości
dziewczyna z czasem zaprzyjaźnia się z jej
zaczarowanymi mieszkańcami. Tam poznaje Bestię.
Mimo początkowego przerażenia Bella stopniowo
zaczyna dostrzegać dobre serce i duszę Księcia,
uwięzionego w ciele potwora.

/ na podstawie materiałów internetowych/

                          Kinga Bolenbach

Żaba się śmieje...
1.Ojciec pyta syna:
- Jasiu, co dzisiaj robiliście na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś ty?! Gdy ja chodziłem do szkoły, też go
szukaliśmy. Kurza stopa, że też nikt nie miał
szczęścia do tej pory go znaleźć...

2.Policjant do Jasia:
- Jasiu gdzie mieszkasz? 
- Z moimi rodzicami.
- A gdzie mieszkają twoi rodzice?
- W naszym domu.
- A gdzie leży wasz dom?
- Obok domu naszych sąsiadów.
- A gdzie jest dom waszych sąsiadów? 
- Nie uwierzy mi pan.
- Uwierzę. Powiedz...
- Obok naszego.

3.Chińczyk pyta Polaka:
- Ilu was jest?
- Około 40 milionów - odpowiada Polak.
- To wy się chyba wszyscy znacie.

4.Dawno, dawno temu był sobie młody człowiek,
który obiecał sobie zostać wielkim pisarzem. Mówił:
- Chcę pisać rzeczy, które będzie czytał cały świat,
rzeczy, które poruszą ludzi aż do głębi, rzeczy, które
będą sprawiały, że będą krzyczeć, płakać, zwijać się
z bólu i wściekłości!
Teraz pracuje on dla Microsoftu pisząc komunikaty o
błędach.

5. Dwie wrony obserwują lecący samolot odrzutowy.
- Ale on szybko leci!
- Też byś tak szybko leciała, gdyby ci podpalili ogon!

6. Mama mówi córce karmiącej kotka:
- Córeczko, tyle razy cię prosiłam, żebyś nie dawała
kotu ziarna. Ziarno jest dla kanarka.
- Tak mamusiu, ale kanarek jest w kocie.

                            Zbyszek Skawiński
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