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Hej! To znowu ja, Tosia. Piszę do Was dopiero pierwszy raz po
wakacjach, uwierzycie? Niestety, ten rok jest dla mnie bardzo
ciężki, a mój czas i energia znikają w niewyjaśnionych
okolicznościach. Ale postaram się odzywać co miesiąc.
O wakacje nawet nie będę pytać, bo pewnie wszyscy dawno o
nich zapomnieli. Rok szkolny zaczął się już na dobre.
Ostatecznym tego potwierdzeniem były wybory samorządowe.
Zgadnijcie, kto został przewodniczącym. Nicole (8c) zrobiła nam
wielką niespodziankę i obroniła tytuł trzeci rok z rzędu.
Serdecznie gratulujemy! Wybory tradycyjnie odbywały się w
Dzień Papieski. Uczniowie tworzyli różne prace- wyklejanki, a
starsze klasy lapbooki, ku pamięci Jana Pawła II. A jeśli już
mowa o sławnych Polakach, uczniowie 130-stki 9 listopada będą
mieli okazję przypomnieć sobie (lub poznać) osoby ważne dla
historii i kultury naszego kraju. Odbędzie się wtedy Bal Dla
Niepodległej, w którym te postaci wezmą udział. Każdy losował
osobę, w którą się wcieli i pokrótce przedstawi jej losy i
osiągnięcia. Chętnie zobaczyłabym kręcących się po szkole
Matejków, Mickiewiczów i Skłodowskie- Curie, ale w tym czasie
będę miała inne zajęcie- oprowadzanie po Krakowie naszych
gości z Norymbergi. Wymiana zbliża się wielkimi krokami. W
tym roku do programu ze strony niemieckiej zgłosiły się same
dziewczyny! U nas nie jest lepiej, bo mamy w naszym damskim
gronie tylko dwóch dżentelmenów. Nie wyglądają na
nieszczęśliwych.
Jesień już w pełni, ledwo co mogę klikać w klawiaturę, takie
mam zmarznięte palce. Człowiek (żaba zresztą też) cały dzień
myśli tylko o kołderce. Też tak macie? Chęci do aktywności
fizycznej zanikają prawie całkowicie. Kto twierdzi, że nie, niech
przypomni sobie to cudowne uczucie, gdy musisz ciepły
sweterek zamienić na krótki strój od wuefu.
Życzę Wam dużo ciepła i przede wszystkim zdrówka.Już
wkrótce długi weekend. Myślę, że wytrzymacie.

Tosia...

trochę jesiennie

Tekst:Iga
Jaworska .

,,Dywizjon 303 Historia prawdziwa”
recenzja

                             Tekst: Iga Jaworska

Film ,,Dywizjon 303 Historia prawdziwa”
opowiada historię polskich pilotów, który
podczas II wojny światowej walczyli w
brytyjskim RAF-ie i dzięki swej odwadze,
determinacji i umiejętnościom przeszli do
historii.
Na pewno dużą zaletą tego filmu jest
ogromne podobieństwo aktorów do
faktycznych postaci. Myślę, że
charakteryzacja odegrała tu dużą rolę.
Poza tym realistycznie wyglądające sceny
walk powietrznych zaważyły na jakości
filmu. Byłam za to bardzo zawiedziona
końcówką. Miałam wrażenie, że film
skończył się nie wtedy, kiedy powinien,
jakoś w środku fabuły. W dodatku ostatnią
sceną jest odwiedzenie pilotów Dywizjonu
przez króla Jerzego. Widz, widząc
wzruszającą scenę, w której władca
dziękuje bohaterom i wpisuje się do słynnej
księgi, odczuwa triumf i zadowolenie. Film
pokazuje bowiem tylko moment, w którym
wszyscy byli nam wdzięczni i przychylni.
Znamy oczywiście całą prawdę i wiemy,
jak polscy piloci i żołnierze zostali
potraktowani po wojnie.
Przyjemnie oglądało mi się ten film i cieszę
się, że z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę historia
naszych pilotów trafiła na duże ekrany. By
lepiej poznać historię osławionego
Dywizjonu 303 warto przeczytać także
książkę Arkadego Fiedlera. Autor w 1940r.
przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie
poznał lotników z Dywizjonu 303 i
postanowił napisać relację z pola walki.

.
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Poszukiwacze
przygód

Tekst:
Basia
Kostecka
Milena
Morawska 4BMasz mało

miejsca w
domu? Jesteś
śpiochem, nie
chce Ci się rano
wstawać?
Pomyśl o
uroczym
gryzoniu-
śwince
morskiej.
Wystarczy mieć
tylko
przestrzenną
klatkę z
domkiem,
trociny, poidełko
i czas, żeby się
nią zajmować.

Gdy jest lato, możesz iść na łąkę i
nazbierać śwince trawy, mleczy i
babki lancetowatej. W sezonie
zimowym świnka ucieszy się z
jabłka, marchewki, papryki i siana.
Jeśli nie chcesz by zwierzątko
chorowało, nie podawaj mu:
ziemniaków, kapusty i cebuli.
Pamiętaj też o czyszczeniu klatki,
karmieniu, obcinaniu pazurków i
koniecznie o zabawie z nią. Jeżeli
chcesz posiadać świnkę morsk,ą
musisz się nią dobrze opiekować!

.

Sposób na przerwę
                                           Tekst:Jakub Jóźwik 4B

Lekcja się kończy i zaczyna przerwa. Wtedy idziesz
pod salę, gdzie będziesz miał następną lekcję.
Sterczysz na zatłoczonym korytarzu i zastanawiasz
się, jak wykorzystać pozostały czas przerwy, żeby
odpocząć. Według mnie dobrym sposobem jest
śpiewać sobie po cichu, ale są też inne pomysły.
Jednym z nich jest zjedzenie drugiego śniadania lub
wypicie smacznego napoju. Można też pouczyć się na
sprawdzian, ale nie polecam. Ja najbardziej lubię po
prostu porozmawiać sobie z kolegami. Można też
zagrać w „piłkarzyki”, lub przeczytać naszą szkolną
„ŻABĘ”. Najdziwniejszym ze wszystkich sposobów
jest odrabianie zadania domowego. 
Każdy robi to, co lubi.

W połowie września klasy IVB i IVD pojechały na
wycieczkę do Westernowego Parku Rozrywki
TWINPIGS. Wycieczka była nagrodą za zajęcie 3.
miejsca w konkursie organizowanym przez
Twinpigs Park z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości.
To naprawdę magiczne miejsce!
Tutaj można zostać kowbojem, Indianinem,
poszukiwaczem przygód i złota. Jedną z
najciekawszych atrakcji jest strzelnica i trasa
edukacyjna parku linowego. Czas spędzaliśmy na
licznych huśtawkach i karuzelach, największe
wrażenie zrobił na nas diabelski młyn. 
Mogliśmy skorzystać również z dmuchanej
ścianki wspinaczkowej i zajrzeć do zagrody
danieli i kóz. Czekał na nas smaczny obiad, po
którym pływaliśmy w głębinach morskiego
oceanu, a tak naprawdę byliśmy w kinie 5 D.
W Żorach przeżyliśmy cudowny i szalony dzień.
Musicie tam pojechać!

Zapytałyśmy naszych kolegów, jak im jest w IV
klasie. Oto, co usłyszałyśmy:
- podoba mi się tu dlatego, że są mili
nauczyciele,
- jest bardzo duża różnica między trzecią, a
czwartą klasą,
- nie uczymy się już w jednej sali,
- jest kilka nowych przedmiotów, które wymagają
od nas większego zaangażowania,
- jest inny system oceniania,
- ogólnie jest bardzo fajnie,
- jest bardzo dużo nauki, ale dajemy radę!

.

Uroczy gryzoń...
         Tekst: Zosia Gąsior i Natalka Kowalczyk kl. 4B

Dajemy radę!
          Tekst: Basia Kostecka i  Milena Morawska IVB

Zdjęcie: źródło internet

.
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CIASTO
30 dag mąki pszennej
15 dag tłuszczu (masła) 
2 łyżki cukru pudru
1 cukier waniliowy
3-4 żółtka
1/3 łyżeczki proszku do pieczeni

MASA:
1/2 l mleka
1 cukier waniliowy
2 łyżki mąki pszennej
2 łyżki mąki ziemniaczanej
10 dag mielonych orzechów
25 dag masła
4-5 łyżek cukru pudru
3-4 łyżki spirytusu

Do upieczenia tych ciasteczek
potrzebne są specjalne foremki. 

Zapraszamy Was do
współredagowania naszej kolumny
kulinarnej. Ciekawe i koniecznie
sprawdzone przepisy, a także inne
teksty przesyłajcie na adres
zaba.szkolna@interia.pl

.

PROGRAM DSD, czyli
Deutsches Sprachdiplom
                                     Tekst: Michasia Warmińska

Poprosiłam p. Magdalenę Kubicką – nauczycielkę
języka niemieckiego o udzielenie krótkiego
wywiadu na temat programu DSD w naszej szkole.
- Od kiedy trwa program?
Program ten trwa od około 15 lat.
- Na czym polega?
Program ten polega na zwiększonej ilości godzin
języka niemieckiego. Klasy 6 z programem mają 6
godzin, natomiast bez programu wcale. Klasy 7 i 8,
które uczęszczają na DSD, mają 6 godzin, a te które
nie chodzą, 2 godziny. Jest więc bardzo duża
różnica w intensywności nauczania. W klasach
gimnazjalnych była jedna klasa na każdym
poziomie nauczania. Obecnie są to grupy
międzyoddziałowe.
- Ile osób wyraża chęć uczestniczenia w programie?

Nauczyciele mogą przyjąć około 30 uczniów. Co
roku liczba chętnych się zmienia. Czasami jest
liczba 30 uczniów, a zdarza się, że przychodzi 50
chętnych.
- Jaki jest cel programu?
Celem jest zdobycie umiejętności na poziomie B1,
który odpowiada maturze z niemieckiego na tym
samym poziomie. Uczniowie uczestniczą w
wymianach z młodzieżą niemiecką. Uczą się więc
także języka w sposób praktyczny.
- Co daje ten poziom?
Daje możliwość swobodnego porozumiewania się
w języku niemieckim.
- Co daje zdany egzamin?
Można kontynuować naukę w liceum na poziomie
B2. Oczywiście po zdaniu egzaminu otrzymuje się
certyfikat językowy.  Rokrocznie w/w egzaminy są
przeprowadzane w krakowskich szkołach. Część
pisemna jest sprawdzana i oceniana przez
centralną komisję w Niemczech, a część ustna
przez komisję szkolną, składającą się z nauczycieli
germanistów i koordynatorów programu DSD.
Obydwa egzaminy są fakultatywne i bezpłatne.

WYKONANIE CIASTA

Żółtka, cukier waniliowy, cukier
puder-dobrze roztrzepać. Mąkę,
proszek do pieczenia, tłuszcz-
posiekać nożem, dodać
roztrzepane żółtka z cukrem i
wyrobić ciasto. Foremki na
orzeszki posmarować tłuszczem.
Wyłożyć cienką warstwą ciasto i
wyrównać. Piec na złoty kolor w
temp.160 st.C.

WYKONANIE MASY:
Z mleka, cukru waniliowego, mąki
ugotować budyń. Masło utrzeć z
cukrem na pulchną masę, dodać
orzechy, przestudzony budyń i
spirytus. Nakładać masę do
połówek orzecha, tak by lekko
wystawała. Przykryć drugą
połówką orzeszka. Posypać
cukrem pudrem.

ORZESZKI
                      pyszne, kruche ciasteczka

                                                                       poleca: Gabrysia Mars

.
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Przygody rybki
Stasia
 Rysunki:
Franek
Godfrejów

Spotkanie z youtuberami
               Tekst: Magda Szarek

Rybka Stasiu
będzie
towarzyszyła
czytelnikom w
kolejnych
numerach Żaby

W każdym numerze Żaby Szkolnej będziemy
zamieszczać praktyczne porady językowe, które,
mamy nadzieję, pomogą Wam lepiej radzić sobie z
trudnym językiem polskim. Prosimy Was, byście byli
ambasadorami poprawnej polszczyzny. Pamiętajcie
jednak, by zwracać uwagę delikatnie i kulturalnie.

Z czym Polacy mają największy problem?
Lubieć, lubiałam...brrrrrr. W polszczyźnie nie ma
takich słów. Mamy lubić, lubiłam.
Kisielu nie lubię, a nie kiślu. Mamy „dziesiątą
wodę po kisielu.” Nie kiślu.
Chcąc się dowiedzieć, do kogo coś należy,
zawsze trzeba pytać: Czyje to jest? lub Do
kogo to należy? (nie Kogo to jest?).
W cudzysłowie jak w cudzym słowie, a nie w
cudzysłowiu (odmieniamy jak w rowie!)
Wziąść. No tak... A potem zaczniemy braść.
Tylko forma wziąć jest poprawna!
Dużą literą lub wielką literą, a nie z dużej czy
wielkiej litery!
Tu pisze. że...- super, tylko kto pisze? Tylko: tu
jest napisane jest formą poprawną.
W każdym razie lub bądź co bądź to dwa
oddzielne wyrażenia. Konstrukcja „w każdym
bądź razie” jest błędna.
W domu macie włączniki, więc lepiej jest je
włączać a nie włanczać.

Kilka porad językowych

na podstawie książki
                 Mówiąc inaczej Pauliny Mikuły

W ostatnią sobotę wakacji 1.09.2018 w Krakowie
odbył się Meet up na Tauron Arenie.
To już 6. edycja "imprezy youtuberów", na której
można spotkać, pogadać lub zrobić
sobie zdjęcie ze swoim idolem. Tegorocznymi
ambasadorami byli: Rezigiusz, Izak oraz Friz, którzy
zebrali łącznie 6,5 mln subskrypcji na platformie
Google.
Na spotkaniu można było znaleźć więcej znanych
osób takich jak: Agnieszka Grzelak, Poszukiwacz,
The Unboxall, Kinga Sawczuk, Siostry Żugaj, Poliplot,
Multi i wiele innych. Nagrywających filmiki na różne
tematy min.: gaming, beauty, lifestyle, pranki oraz
najpopularniejsi użytkownicy serwisu Tik Tok. Na
miejscu można było kupować ciuchy, gadżety ze
stoisk należących do poszczególnych artystów. Nie
brakowało też muzyki, na scenie występowały
finalistki "The voice of Kids". Wykonywały własne
piosenki. Można było tańczyć, brać udział w różnych
zabawach, wygrywać różne nagrody, a przede
wszystkim spotkać swojego idola. Meet up 2018 był
najlepszym zakończeniem lata, wspólnie z
przyjaciółmi świetnie spędziłam czas, spotykając
kilku youtuberów. Chętnie pójdę na następną taką
imprezę. Zachęcam Was, abyście też wybrali się na
takie spotkanie i fajnie spędzili czas!

.

.

Suchary z vloga Pauliny Mikuły
Jak nazywa się żona Oskara?  Oskarżona.
Co ma fryzjer w lodówce? Maszynkę.
Jak się nazywa płacz małego raczka?
Wycieraczka.
Dlaczego detektyw lubi spędzać czas na plaży?
Bo ma blisko do wody.
Jakie są ulubione kwiaty pszczół? Bz(y).
Jak się nazywa więzienie dla książek?
Bukareszt
Jakie jest ulubione ciastko Adama Małysza?
Skakałem.
Jaka jest ulubiona czekolada polonisty?
Orzeszkowa.
Jaki jest najmilszy zwrot? Zwrot podatku.

.

F.G.


	Tosia...
	,,Dywizjon 303 Historia prawdziwa”
	recenzja

	Uroczy gryzoń...
	Sposób na przerwę
	Dajemy radę!
	PROGRAM DSD, czyli
	Deutsches Sprachdiplom
	ORZESZKI
	pyszne, kruche ciasteczka
	Kilka porad językowych
	Spotkanie z youtuberami


