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   21 marca 2014 roku uczniowie naszej
szkoły w szczególny sposób przywitali
wiosnę. Najpierw w klasach zakwitły
wiosenne kwiaty. Uczniowie ubrani 
w stroje w kolorze wylosowanego kwiatu
wykonywali piękne prace przedstawiające
krokusy, żonkile, tulipany i wiele innych.
Później udali się na salę gimnastyczną, by
wybrać Najmilszą i Najmilszego ucznia
naszej szkoły. Wcześniej w klasach
głosowano na najsympatyczniejszą
koleżankę i kolegę. Reprezentanci klas
rywalizowali między sobą, uczestnicząc 
w wielu konkurencjach. Musieli między
innymi tańczyć z marzanną lub miotłą.
Malowali Wiosenne buzie, ozdabiając 
w pomysłowy sposób balony. Była też
konkurencja sportowa oraz zbieranie
autografów. Wszystkie klasy śpiewały
wiosenne piosenki, wspólnie zaś
wykonaliśmy „Wiosnę” zespołu Skaldowie.
Każdy uczeń i nauczyciel miał prawo
głosu, wrzucając do tuby wybranego
kandydata cukierek lub...papierek po nim.
Najmilszymi w tym roku szkolnym
zostali: Martynka Trzcionka (1c) i Kuba
Piekarz (3c) oraz Iza Rusek (6a) i Marek
Porębski (6b). Pani Dyrektor dokonała
uroczystej dekoracji oraz wręczyła
nagrody zwycięzcom. 
Było wesoło i kolorowo i z pewnością
zrobiło się jakoś milej.
GRATULUJEMY NAJMILSZYM!!!

Kilka słów o naszych NAJMILSZYCH

MARTYNKA TRZCIONKA ma prawie 8 lat. Lubi sport, 
a szczególnie pływanie. Ćwiczy także gimnastykę artystyczną.
Zbiera karty przedstawiające znanych sportowców. W wolnym
czasie chętnie układa klocki Lego. Kocha zwierzaki.

KUBA PIEKARZ lubi grać w piłkę nożną i tenisa. Przyjemność
sprawia mu bujanie w obłokach, czyli latanie samolotami 
w przestworzach. Zbiera resoraki oraz muszelki.

IZA RUSEK interesuje się przede wszystkim siatkówką.  Kocha
 zwierzęta, zwłaszcza psy rasy york, gdyż są to pieski 
z charakterkiem. Posiada małą sunię o imieniu Emi.

MAREK PORĘBSKI ma lat 13 Interesuje się przyrodą, grami
komputerowymi, informatyką, muzyką elektroniczną. 
W przyszłości chciałby zostać informatykiem lub zawodowym
tancerzem. Trenuje taniec towarzyski. W tańcu najbardziej lubi styl
standardowy. Lubi gotować, eksperymentować w kuchni,
odgadywać różne zagadki, rozwiązywać krzyżówki. taniec z marzannami

Najmilsi (klasy 0-III)

Najmilsi (klasy IV-VI)

klasa 4b

klasa 4a
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NIEZWYKŁY SPEKTAKL O TOLERANCJI 
I PROBLEMACH NASTOLATKÓW

"Błysk rekina" w TEATRZE LUDOWYM

   26 marca 2014 r. klasy szóste wybrały się  do Teatru
Ludowego na spektakl pt. "Błysk rekina". 
  Przedstawienie opowiada o grupie nastolatków,
którzy na dachu wieżowca spotykają szkolne
popychadło -Jake'a. Na początku są do niego wrogo
nastawieni (szczególnie Russel, szkolny przystojniak),
lecz później z konfliktu rodzi się baśń o pewnej
księżniczce, opowiadająca tak naprawdę o problemach
nastolatków. Dzięki niej zaczynają rozumieć samych
siebie i innych 
i  zaprzyjaźniają się z Jake'm. Oprócz barwnej,
pouczającej i ciekawej fabuły, jest wiele innych
czynników, które przykuły uwagę widzów. Rockowa i
mocna muzyka  dodaje charakteru temu spektaklowi.
Towarzyszą jej energiczne układy taneczne oraz
bardzo mądre teksty piosenek. Scena, na której
odgrywała się całą akcja, została upodobniona do
dachu wieżowca.na którym poniewierały się stare,
używane rzeczy. Szczególnie niezwykła była gra
świateł.  Po zakończeniu występu można było
porozmawiać z aktorami o spektaklu i ich pracy.
Przedstawienie bardzo mi się podobało. Uczy  ono
tolerancji, zrozumienia i akceptacji siebie i innych.
Ukazuje także okrutny świat agresji i zachęca do
przeciwstawienia się jej.
                                                               Natan B.            
                                          

ZWIERZYNIEC          Mamba zielona

  Mamba kojarzy nam się z kolorowymi gumami do
żucia. Tym razem chodzi o  węża, który ma zabójczy
jad w swoich długich kłach.
 Mamba zielona  zamieszkuje tropikalne lasy 
w zachodniej części Afryki aż po deltę rzeki Niger. 
Ma ona kolor jaskrawozielony, a ogon i brzuch
przeważnie żółty lub złoty. Prowadzi  nadrzewny tryb
życia, ale można ją także spotkać w zaroślach koło
ludzkich siedzib i nad  wodą. Chętnie kąpie się i pływa.
Podczas spotkania z człowiekiem stara się raczej
uciec. Żywi się głównie ptakami, jaszczurkami, rybami,
małymi ssakami i mniejszymi od niej wężami. Dorosła
mamba zielona ma 2 metry długości, choć zdarzały się
 okazy, które miały ok. 270 centymetrów.         źródło:
,,Leksykon Zwierząt"
                                                                Oliwka 

LOGO GAZETKI!!!
Mamy wspaniałe logo gazetki, którego autorem jest
tata naszej dziennikarki Kingi. Tak naprawdę powstały
dwa projekty, które prezentujemy. Dziękujemy za
pomoc! Piszcie, czy Wam się podobają!

ŻABA MASTER CHEF
PASTA Z SERKA TOPIONEGO
Składniki:
-4 serki topione(kremowe, śmietankowe)
-10 dag szynki drobno posiekanej
-szczypiorek
WYKONANIE:
Serki połączyć z szynką, dodać posiekany
szczypiorek.
Pasta dobra jest do pieczywa, można podawać ją
również na krakersach.                                       Ania

Mamba Zielona

logo gazetki

Wikipedia

P.Koreno
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NAJCIEKAWSZE i NAJDZIWNIEJSZE REKORDY
GUINNESSA

Wiele osób ma psy. Jedni większe drudzy mniejsze,
natomiast czy zastanawialiście się kiedyś, jaki jest
największy pies świata? Jest nim dog niemiecki o
imieniu Zeus.  Ma on 5 lat i mierzy tyle, co przeciętny
osioł! Gdy stanie na tylnych nogach, osiąga wysokość
2,26 m, czyli trochę mniej niż najwyższy człowiek
świata. Zeus patrzy z góry nie tylko na inne psy, ale
także na swoich właścicieli. Najdziwniejsze jest to, ze
taki duży pies waży zaledwie 70 kg. Pomyślcie, jaka
jest reakcja ludzi, gdy widzą takiego olbrzyma?!

Skoro o psach mowa, warto wspomnieć 
o jeszcze jednym bardzo ciekawym rekordzie.
Spróbujcie wyobrazić sobie najstarszego psa na
świecie. Pewnie myślicie, że jest to stare, duże, leniwe,
brzydkie psisko? Otóż najstarszym psem na świecie
jest średniej wielkości, piękny puszysty piesek rasy
shiba inu. Nazywa się Pusuke i jest suczką. Wygląda,
jakby była w kwiecie wieku, lecz tak naprawdę ma aż
26 lat. W przeliczeniu na wiek ludzki jest to 120 lat!
Mimo, iż Pusuke jest taka stara, ciągle utrzymuje
dobrą kondycję 
i codziennie chodzi na spacery. 
Gratulujemy i życzymy ,,sto lat’’!

Pora zmienić temat na bardziej apetyczny. Zaskoczę
was, że największa pizza na świecie nie powstała we
Włoszech, lecz w... Krakowie! Miała ona długość 1,010
km. Do jej tworzenia wykorzystano 3,5 tony mąki,
1500 litrów sosu pomidorowego oraz 1600 kg
mozzarelli. Zapewne wielu z was chciałoby być na
Błoniach wtedy, kiedy bity był ten rekord, ponieważ na
koniec każdy, kto chciał, mógł spróbować tego cuda...
Słyszeliście kiedyś o rekordzie pt. ,,Największy
hamburger na świecie dostępny w menu”? Otóż
amerykańska restauracja „Mallie’s Sports Grill & Bar”
ma w swojej karcie menu do wyboru olbrzymiego
hamburgera. Ma on 91 cm wysokości, waży 153 kg
oraz przyrządza się go prawie całą dobę! Ten olbrzymi
przysmak kosztuje niestety 6000 złotych. Taki
hamburger z pewnością porządnie wyżywiłby nawet 2
klasy z naszej szkoły. To co, zamawiamy burgera na
wynos?
Niektóre osoby mają babcie lub dziadków mających
ponad 100 lat, lecz najstarszą osobą na świecie jest
japonka Misao Okawa. Urodziła się ona w 1898 roku w
Osace. Aktualnie najstarszy człowiek na świecie ma
116 lat! Według pani Misao sposobem na długie życie
jest jedzenie sushi i wysypianie się. Oj, tej pani już
musimy życzyć 200 lat!                      Karol

RUSZ GŁOWĄ
 Podczas samochodowej podróży, w której
uczestniczyli ojciec z synem, nastąpił wypadek.
Ojciec zmarł na miejscu, syna w ciężkim stanie
przewieziono do szpitala, w którym musiał być
natychmiast operowany. Na salę operacyjną
wchodzi chirurg i woła:

        -O Boże, to przecież mój syn!
        Kim jest chirurg dla chłopaka?

Cegła waży dwa kilo i pół cegły. Ile waży cegła?
Chłop musi przewieźć na drugi brzeg rzeki kozę,
wilka i kapustę. Niestety, posiada łódkę, która
może pomieścić tylko jego i jedno z trzech (kozę,
wilka albo kapustę). Na jednym brzegu nie mogą
zostać bez opieki chłopa: wilk z kozą (bo wilk zje
kozę), ani koza z kapustą (bo koza zje
kapustę). Co ma zrobić chłop?

                                                                                         
                                                      Karol

SuperSamochody cz.5                         
Co miesiąc piszę o samochodach z różnych
krajów. Tym razem będzie coś naszego. Czytacie
artykuł o odrodzeniu słynnego polskiego auta -
FSO Warszawy!
Ostatnia zabytkowa Warszawa powstała w 1973r. 
w fabryce  w Warszawie. Niemal po 30 latach New
Warsaw (bo Nowa Warszawa to nieoficjalna nazwa)
jest prawie gotowa. Pewien wrocławski pasjonat
motoryzacji Michał Koziołek wpadł na pomysł
stworzenia tego projektu. Po 2 latach samochód jest
prawie gotowy. Niedawno na ulicach Wrocławia można
było podziwiać model styropianowy w skali 1:1. Cały
pojazd budowano od podstaw i ma zostać
zaprezentowany w październiku tego roku. Samochód
będzie wart ok. 260 tys. zł, gdyż będzie to nowoczesny
i luksusowy pojazd.                        Miłosz               
                  Oto mój rysunek tego auta:

                           

New Warsaw M. Żywczyk
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Kon’nichiwa (cześć)! Tym razem
jadę do kraju, do którego wiele osób
chciałoby pojechać. Jest to...
Japonia! Postaram się zwiedzić
wszystkie ciekawe miejsca i
poczuć ich klimat. Zobaczę bardzo
ruchliwe, pracowite, nowoczesne 
i zatłoczone Tokio. Odwiedzę
spokojne świątynie, w których
panuje wieczna cisza. 
A więc pora zacząć naszą
wycieczkę ze stolicy Japonii!
  
1.04.2014
Jestem  w Tokio w dzielnicy
Shibuya. Jest ona największą
dzielnicą rozrywkową i biznesową
w tym mieście. Zapewne na
różnych zdjęciach
przedstawiających Tokio
widzieliście ulice pełne neonów
oraz tłumy ludzi i aut jadących
bardzo wolno. Akurat jestem 
w takim miejscu. Spróbuję opisać
otaczający mnie krajobraz:
  Jest noc. Stoję na środku
skrzyżowania. W sumie to nic nie
widzę, ponieważ otaczają mnie
wręcz tysiące osób. Są oni ubrani
w garnitury, ponieważ wracają 
z pracy, albo ubrani w modne
ciuchy, ponieważ idą na imprezy.
Panuje jeden wielki ścisk. Wokół
mnie, oprócz wielu ludzi, stoją
także wysokie budynki. A co na
tych budynkach? Olbrzymie
świecące reklamy i neony. A co na
tych neonach? Jakieś japońskie
znaczki, których nigdy w życiu nie
zrozumiem. Dostaję już oczopląsu,
gdy na to patrzę. Lepiej stąd pójdę...

Z pamiętnika podróżnika
Kraj kwitnącej wiśni

2.04.201
Jak zwykle coś złego musi mi się
stać. Jest godzina 3 nad ranem, a
ja siedzę sobie spokojnie na
ławeczce na centralnym dworcu
kolejowym w Tokio. Jestem tu
sam, ponieważ oczywiście
musiałem zgubić moich przyjaciół,
którzy są na tej wycieczce razem
ze mną. Zresztą nie dziwcie mi się.
W takim tłoku jaki był na ulicach...
Cały czas robiłem zdjęcia i w
pewnym momencie zorientowałem
się, że nie wiem, gdzie są moi
koledzy. Przez pierwszą godzinę
próbowaliśmy się zdzwonić, ale był
taki hałas, że nic nie słyszeliśmy.
Dopiero gdy wszedłem 
w jakiś cichy zaułek, ustaliliśmy, że
spotkamy się na centralnej stacji
kolejowej w Tokio. A więc tak oto
znajduję się w tym miejscu.
  Jest godzina 7 rano. Właśnie
wsiadłem do jednego z
najszybszych pociągów na świecie.
Nazywa się  Shinkansen. Ma
 bardzo opływowy kształt i wygląda
jak kolej 
z przyszłości. Rozpędza się do 400
km/h, a z pasażerami jedzie 
z prędkością 300 km/h. Już czuję
ten wiatr we włosach... A co do celu
mojej podróży, to powiem, że jadę
do miasta Kioto, gdzie wejdę do
pięknej świątyni należącej do religii
shinto.
     Jestem w środku świątyni
Heian. Na zdjęciach świątynia ta
wyglądała, jakby była położona
gdzieś w lesie daleko od miasta,
lecz tak naprawdę znajduje się w 
środku miasta. Otoczona jest ona
parkiem w kształcie kwadratu. 

Aby wejść do świątyni, najpierw
trzeba przejść pod olbrzymim
czerwonym łukiem. Takie budowle
nazywają się tori. Kilkadziesiąt
metrów dalej stoi druga o wiele
potężniejsza również czerwona
brama. Jest ona bardzo duża.
Zbudowana jest w typowo
japońskim stylu. Tak naprawdę
dopiero teraz wchodzimy do samej
świątyni. Za wielką czerwoną
bramą leży duży plac. Otoczony on
jest niedużym murem (również
czerwonym), na którym widnieją
japońskie spadziste dachy.
 Dopiero na drugim końcu placu
znajduje się centrum świątyni. Jest
to piękny japoński (czerwony)
budynek 
z trzema wieżyczkami, które są
ozdobione japońskimi dachami 
i innymi złotymi drobiazgami. Tak
oto wygląda przeciętna japońska
świątynia. Najdziwniejsze jest to, że
znajduje się w samym środku
zatłoczonego miasta.
  Jestem znów na stacji kolejowej,
ponieważ mam zamiar wrócić do
Tokio. Czemu? Z miasta podjadę
autobusem pod najsłynniejszą 
i najwyższą górę Japonii - Wulkan
Fudżi.

Świątynia Heian Wikipedia
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 7.04.2014
Tak! Udało mi się wejść na szczyt wulkanu Fudżi! W religii shinto jest on uważany za miejsce święte, dlatego po
drodze widziałem dwie świątynie oraz trzy tori. Jestem taki szczęśliwy, ponieważ jest to najwyższa góra na jaką
kiedykolwiek wszedłem. Ma aż 3776 m. n.p.m.  Widok jest piękny... Widać prawie całą Japonię! No dobra,
żartowałem. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć morze, ale nie całą Japonię...  Najlepsze jest to, że Fudżi nie
jest położone w wysokim paśmie górskim, więc różnica wysokości między podnóżem wulkanu, 
a jego szczytem jest bardzo duża, dlatego można mieć wrażenie, że leci się samolotem!
Jako ciekawostkę dodam, że przez prawie cały rok na szczycie leży śnieg. Na szczęście teraz jest go bardzo
mało, ponieważ śnieg w Japonii tego roku prawie nie padał, a ostatnio słońce bardzo mocno świeci. Cóż, teraz
prześpię się w schronisku na szczycie góry i jutro wyruszę w drogę powrotną.
 8.04.2014
Zmęczony i obolały jestem już  w ...szpitalu. Zawsze musi spotkać mnie coś okropnego...
  Idąc sobie spokojnie po dzikiej leśnej ścieżce na zboczu góry, nadepnąłem na coś dziwnie miękkiego. Bałem
się spojrzeć w dół. W końcu spojrzałem na to, co nadepnąłem. Ciarki przeszły mi po plecach. Miałem ochotę
wrzeszczeć i uciekać, ale ciało odmówiło mi posłuszeństwa. Dopiero po kilku sekundach rzuciłem się do
ucieczki. Otóż pod moimi nogami leżał duży, zielony i bardzo jadowity wąż habu! Nadepnąłem na jego głowę,
więc po chwili umarł i nic mi nie zrobił, ale ja przeraziłem się nie na żarty! Uciekałem z miejsca ,,zbrodni” bardzo
szybko i nagle niefortunnie nadepnąłem na kamień. Upadłem na ziemię. Czułem okropny ból w kostce. Po chwili
dobiegli do mnie moi przyjaciele. Stwierdzili, że mam skręconą kostkę!  Wszyscy turyści, których spotkaliśmy,
pomagali moim kolegom nieść mnie. Głupio się czułem. Ostatecznie dowieziono mnie do szpitala 5 godzin
później. Nie ma to jak być leczonym 10 000 km od domu!
  Takim oto smutnym akcentem kończę już moją wyprawę do Japonii. Niestety, będę musiał tu przesiedzieć
kolejny tydzień. W szpitalu! Dobrze, że zdążę wrócić do Londynu jeszcze przed Wielkanocą. 
A więc O ai shimashou (do zobaczenia) !
                                                                                                                               Karol

Wulkan Fudżi

Skrzyżowanie Shibuya

Wikipedia

Wikipedia



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 1 04/2014 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻaba Szkolna

ŚWIAT DZIEWCZYN

W jaki sposób szybko i skutecznie
zapuścić paznokcie?!
Wiele dziewczyn ma z tym problem. Podam kilka
niezawodnych sposobów, by to, co trudne, stało się
bardzo łatwe.

Mocz paznokcie rano i wieczorem ok. 10-15 min
w soku z cytryny.Po wyjęciu poczekaj ok. 1 min i
kiedy wyschną, przepłucz je zimną wodą i osusz.
Od czasu do czasu nakładaj na nie specjalne
odżywki. Znajdziesz je w popularnych drogeriach.
Uważaj, by odżywki  nie ,,gościły” cały czas na
twoich paznokciach.
Dbaj o nie. Piłuj brzegi mniej więcej raz na 7-10 dni
(zależy od narastania płytki paznokciowej). Nie
dopuszczaj do sytuacji, by się rozdwajały.

Co zrobić, by skóra była gładka ?
Jeśli twoja skóra jest szorstka, to nie problem. Podam
kilka fajnych sposobów na to, żeby temu zaradzić!!

By skóra nie była sucha i szorstka unikaj
gorących kąpieli. One powodują, że woda z nas
paruje i skóra staje się bardzo szorstka.
Stosuj gąbki z siateczki, ponieważ one wygładzają
i ujędrniają twoją skórę.
Staraj się przynajmniej 1 raz dziennie wcierać w
skórę balsamy. Koniecznie nawilżające.

W następnym numerze kolejne praktyczne rady dla
ciebie!

Kinga

Zwierzęta

 KOŃ BY SIĘ    
     UŚMIAŁ!

Jaś pyta dziadka:
- Dziadku, czy leciałeś już samolotem?
- Tak.
- A bałeś się?
- Tylko za pierwszym razem.
- A później?
- Później już nie latałem.

Przychodzi Jasiu do domu z całą podrapaną
twarzą. Mama się pyta:

- Mój Boże, Jasiu, co ci się stało?
-Bo tańczyliśmy w przedszkolu wokół choinki.
- No i co w tym złego?
- To, że dzieci było mało, a choinka duża.

Paweł pisze na tablicy:
-Fczoraj byłem f szkole.
Pani pyta się Jasia:
-Jasiu, czy Paweł dobrze napisał to zdanie?
-Nie proszę pani! Wczoraj przecież była niedziela!

Przechodzień zatrzymuje furmankę.
- Baco, dokąd jedziecie?
- Do Krakowa
- Ale to jest droga na Zakopane!
- A co sie bede z końmi kłócił!

Tata mówi do syna:
- Znowu nie trafiłem ani jednej liczby w totka.
Syn na to:
- Nie martw się tato, to tak jak ja na klasówce z
matmy.

Pani pyta Jasia:
- Kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego dziś masz nieodrobione?
- Bo jestem na diecie.

Idzie zajączek przez las. Mówi coś do siebie i
macha łapką. Miś mu się przez chwilę przygląda,
aż w końcu mówi:

- Co robisz?
- Opowiadam sobie kawały.
- A po co machasz łapką?
- Bo niektóre już znam!

wybrał Miłosz

                                  Rozwiązania do
                                  RUSZ GŁOWĄ

Chirurg jest matką chłopaka.

Cegła waży 4 kilogramy.

Chłop przewozi na drugi brzeg kozę. Wraca,
zabiera wilka,
przewozi go na drugi brzeg, zabiera kozę z
powrotem.
Wraca, zostawia kozę i bierze kapustę.
Przewozi ją na drugi brzeg, zostawia z wilkiem i
wraca po kozę.

                                                     Karol

A.Mleczko
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