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 ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI

CO CZYTA ŻABA?

        Dnia 7 listopada 2014 roku wybrani
uczniowie z klas szóstych wraz z dwiema
nauczycielkami uczestniczyli 
w grze Śladami Niepodległości . 
Wyprawę rozpoczęliśmy w Muzeum
Historycznym, gdzie prezentowaliśmy
przygotowane wcześniej koszulki,
przedstawiające orła na tle biało-czerwonej
flagi. Dzięki zaangażowaniu jednej z mam
oraz wszystkich uczestników gry,
wyglądały wyjątkowo. Podczas wykładu w
muzeum dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy o Krakowie w okresie I
wojny światowej. Zdobyta wiedza była nam
niezbędna do zrobienia wielu zadań.
Otrzymywaliśmy je
w poszczególnych punktach. 
Na szczęście nie były one bardzo
oddalone od siebie. Pierwsze z zadań
wykonaliśmy na Rynku, drugie, przy
pomniku Józefa Piłsudskiego. Trzeci punkt
znajdował się przy kościele 
św. Piotra i Pawła. Ostatnie zadanie
otrzymaliśmy na Wzgórzu Wawelskim.
Wszystkie pytania i zadania dotyczyły
Twierdzy Kraków. Dowiedzieliśmy się
między innymi, gdzie rozmieszczone były
forty, jak wyglądało życie codzienne
mieszkańców Krakowa, jakie obiekty
podczas wojny znajdowały się na Wawelu.
Na mecie pięcioro z nas pisało test, reszta
delektowała się pyszną grochówką.
Okazało się, że zajęliśmy 3 miejsce 
i 14 listopada podczas uroczystej gali
odebraliśmy wspaniałą nagrodę.

                                          Jasiek

Percy Jackson i bogowie olimpijscy, to moja ulubiona seria,
dlatego chciałem poznać tajemnicę książki pt.: "Archiwum
Herosów" Ricka Riordana, która wpadła w moje ręce na Targach
Książki w Krakowie.
Zaintrygował mnie znak widoczny na okładce, ni to miecz, ni to
trójząb. Domyślałem się, że to atrybut Posejdona, ale chciałem
mieć pewność, więc sięgnąłem po ten tytuł. "Archiwum Herosów",
to relacja z trzech najbardziej niebezpiecznych przygód Percy'ego
Jacksona.
Oprócz tego w książce znajdują się wywiady z niektórymi
bohaterami sagi, krzyżówki, zagadki logiczne oraz bardzo
przydatne informacje o bogach olimpijskich.
Uważam, że książka warta jest przeczytania, ponieważ intryguje 
i zachęca do poznania greckiej mitologii.
 "Archiwum Herosów", to jedna z najciekawszych książek, jakie
przeczytałem.
Polecam Wam ten tytuł, gdyż moim zdaniem nie ma nic bardziej
interesującego niż fantastyczne przygody i intrygi Percy'ego
Jacksona.
Oceniam tę książkę bardzo wysoko, w skali 1-10 przyznaję 9 pkt.

                                                                         Michał
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NOWA ODSŁONA
SAMORZĄDU

  

INFORMATYCZNE 
Informacje

Internet, międzynarodowa sieć komputerowa, to
wynalazek, bez którego większość ludzi nie mogłoby
żyć. Ale czy zastanawialiście się, jak tworzy się strony
internetowe? Ile ich jest? Które warto przeglądać? Jeśli
nie znacie odpowiedzi na te pytania, to przeczytajcie
ten artykuł.
Strony internetowe tworzą całe zespoły programistów i
grafików, a zarządzają nimi administratorzy. Trudność
przygotowania strony zależy od jej rodzaju. Jeśli np.
chcę założyć bloga, to wykorzystuję któryś z
programów Blogger lub Wordpress. Następnie
ustawiam sobie, gdzie poszczególne elementy mają
się znaleźć, czyli krótko mówiąc sam dbam o grafikę i
tekst. Natomiast jeśli chcemy zrobić stronę
internetową taką jak np. wyspagier.pl lub
facebook.com, to już zupełnie coś innego.
Programiści muszą zaprogramować, co dzieje się, gdy
klikasz różne elementy znajdujące się na stronie,
graficy robią obrazki, jeszcze ktoś inny musiał tę
stronę wymyślić i tak dalej... Czas potrzebny na
stworzenie strony internetowej zależy od jej rodzaju.
Dobrze przemyślany blog po tygodniu będzie gotowy,
natomiast bardziej zaawansowana strona nawet po
kilku miesiącach.
Jedno z pytań zadanych na początku brzmi: Ile jest
stron internetowych? Wydaje się, że dosyć trudno to
policzyć, lecz mimo to firma Netcraft policzyła, że
aktywnych stron internetowych w kwietniu tego roku
było 958,919,789*, aż o 39 milionów więcej niż miesiąc
wcześniej.
Na koniec zachęcam was do odwiedzenia stron,
z których sam często korzystam:
http://sp130.manifo.com – niedawno oddana do
użytku strona naszej szkoły,
http://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/zaba-
szkolna – strona naszej redakcji, na której znajdziesz
wszystkie dotychczasowe numery Żaby,
http://naukatolubie.pl – strona założona przez fizyka,
na której znajdziecie instrukcje do przeprowadzenia
fajnych doświadczeń,
http://grytaxi.pl – tu z kolei znajdziecie super gry na
każdy temat,
http://www.diki.pl – jeżeli potrzebujecie
przetłumaczyć słowa z języka polskiego na język
angielski lub na odwrót, to możecie skorzystać z tej
strony.
http://news.netcraft.com/archives/2014/04/02/april-
2014-web-server-survey.html
                                                     Bartosz 

Przewodniczącą Samorządu Szkolnego w tym roku
szkolnym została Kinga Koreno. O jej wyborze
zadecydowała zdecydowana większość uczniów.
Kinga chodzi do szóstej klasy. Wolny czas bardzo lubi
spędzać w gronie przyjaciół oraz czytając książki. Gra
w siatkówkę. Angażuje się bardzo chętnie w życie
szkoły i swojej klasy. Jest lubiana przez innych, gdyż
zawsze jest uśmiechnięta 
i pomaga kolegom. Ma młodszą siostrę, która ma na
imię Martynka. Chodzi do drugiej klasy. 

Oto krótki wywiad z Kingą:

Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?
Język polski, przyroda oraz wf. Te przedmioty dają mi
wielką radość.
Jakie masz zainteresowania?
Największą przyjemność sprawia mi gra w siatkówkę. 
Za co lubisz swoją szkołę?
Za osoby, które w niej spotykam. Koleżanki i kolegów
oraz wspaniałych nauczycieli. Moja szkoła jest
najlepsza!!! ;)
Jak to jest być przewodniczącą szkoły?
Startując w wyborach wcale na to nie liczyłam. Jednak
bardzo się z tego cieszę, ale nie czuję się jakoś
specjalnie wyróżniona. �
Co robisz, gdy Ci coś nie wychodzi?
Próbuję sto razy i liczę, że za sto pierwszym mi się
uda ;).
Jak to jest z twoimi przyjaciółmi?
Mam liczne grono przyjaciół, na których zawsze mogę
polegać. Są naprawdę super. Uwielbiam z nimi
spędzać wolny czas.
Czy macie jakieś ciekawe plany, jeśli chodzi o
działalność samorządu?
Ogłosiliśmy konkurs na wykonanie figurki św. Mikołaja
Już w najbliższą środę będziemy się bawić podczas
andrzejkowej dyskoteki. Cały czas zbieramy
makulaturę. Za uzyskane w ubiegłych latach pieniądze
kupiliśmy fantastyczne ksero, które służy wszystkim
uczniom.

Dziękuję za rozmowę!
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NIE TEKLA
LECZ NITKA

REKORDY GUINESSA

Nazywam się Jasiek Górecki, jestem uczniem klasy 6.
Mam dość nietypowego pupila i chciałbym wam o nim
opowiedzieć.Tym zwierzakiem jest mój ptasznik
kędzierzawy Nitka. Dlaczego ma na imię Nitka? Bo
Tekla jest zbyt popularne w pajęczym świecie.
Ptaszniki, podobnie jak węże, zrzucają skórę, w ten
sposób rosną. Jeżeli chodzi o karmienie takiego
małego, a raczej dużego zwierzątka (największy
ptasznik na świecie - goliat ma z rozłożonymi
odnóżami  średnicę około 30cm!), to gdy są małe, daje
im się mączniki. To takie małe robaki żyjące w zbożu.
 Gdy ptaszniki już trochę urosną, rekomenduje się
drewnojady, które są takimi 2 razy większymi
mącznikami. Całkiem dorosłe ptaszniki zazwyczaj
karmi się konikami polnymi lub szarańczą. Naturalnie,
wszystkie z tych owadów trzyma się żywe w
pudełkach i karmi się je. Wiem, że to trochę śmieszne,
że karmię jedzeniem jedzenie mojego pupila. Ptaszniki
piją poprzez zbieranie  kropelek wody, dlatego co około
2 tygodnie spryskuję akwarium Nitki wodą.
 Podsumowując  jeżeli nie macie arachnofobii,ale za to
alergię na sierść, to szczerze polecam wam ptaszniki.
                                                              Jasiek

Układaliście może kiedyś
jakieś wzory z zakrętek? Jeśli
nie, to podejrzewam, że i tak
zaciekawi was ten rekord. A
więc największy wzór ułożony
z zakrętek to flaga Portugalii
powstała w Lizbonie. Znajduje
się w niej 15 ton zakrętek.
Flaga ma łącznie 30 na 40
metrów.

Oglądacie czasem program
,,Boso przez świat’’? Jednak
zaskoczę was, to nie do
Wojciecha Cejrowskiego
należy rekord w najdłuższej
podróży boso, lecz do
Michaela Essinga. Przeszedł
on 1488 kilometrów bez butów.
Wyruszył spod granicy
Niemiec z Danią, a doszedł do
granicy ze Szwajcarią!

Chcielibyście znaleźć się kiedyś wewnątrz ogromnej bańki mydlanej? Matej Kodes z Czech zamknął 
w wielkiej bańce mydlanej, mającej obwód 28 metrów, aż 214 osób. Do jej zrobienia potrzebne było 130 litrów
płynu. 
Układaliście może kiedyś jakieś wzory z zakrętek? Jeśli nie, to może ten rekord was do tego zachęci. 
A więc największy wzór ułożony z zakrętek to flaga Portugalii powstała w Lizbonie.Do jej wykonania zużyto a
ż 15 ton zakrętek. Flaga ma łącznie 30 na 40 metrów.
Największą kolorowanką na świecie może się pochwalić Warszawa. Składała się ona z 16 stron, każda po
10 metrów kwadratowych. Aby ją pokolorować użyto 4000 kredek w 16 kolorach. Może pobijemy ten
rekord?
Oglądacie czasem program ,,Boso przez świat’’? Jednak zaskoczę was, to nie do Wojciecha Cejrowskiego
należy rekord w najdłuższej podróży boso, lecz do Michaela Essinga. Przeszedł on 1488 kilometrów bez
butów. Wyruszył spod granicy Niemiec z Danią, a doszedł do granicy ze Szwajcarią.                                       
                                                                                                                                       Karol
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ŁAMIGŁÓWKI

Dnia 23 października z grupą miłośników książek wybraliśmy się na XVIII
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Ogromne sale zrobiły na nas
naprawdę duże wrażenie. Znaleźliśmy wiele ciekawych książek i po
wyjściu każdy z nas miał przynajmniej jeden egzemplarz książki, który go
zainteresował.
To nie był koniec mojej przygody z Targami. Dwa dni później wraz z
koleżanką wybrałyśmy się na spotkanie z jedną z naszych ulubionych
autorek – C.J. Daugherty, która napisała bestsellerową sagę Wybrani . Po
autograf czekałyśmy cierpliwie w gigantycznej kolejce, jednak w końcu
musiałyśmy wracać, co oznaczało, że jednak nie spotkamy się
z autorką. Stwierdziłyśmy jednak, że mogłybyśmy chociaż zrobić parę
zdjęć. Wtedy koleżanka ustawiła się w takim miejscu, że ochroniarz uznał
ją za następną fankę. W ten sposób, choć przypadkowy, zdobyłyśmy
autografy i miałyśmy chwilę na rozmowę z C.J. Daugherty.
Następne Targi Książki w Krakowie odbędą się 22-25 października
2015 r. Zapamiętajcie tą datę i za rok ruszajcie w podróż z książkami!

                                                                                                          Ola

Miłośnika rozrywek
umysłowych zapytano, ile ma
sióstr i braci. Zapytany bez
chwili namysłu odparł:
- Mam tyle sióstr ilu braci, lecz
każda z moich sióstr ma dwa
razy mniej sióstr niż braci. Ile
sióstr i braci miał nasz miłośnik
rozrywek umysłowych?
                                        Karol

Pociąg elektryczny przebywa odcinek drogi między Warszawą
Zachodnią a Pruszkowem z szybkością 60 km na godzinę. 
W przeciwnym niż kierunek jazdy pociągu dmie dużej siły wiatr
wiejący z szybkością 30 kilometrów na godzinę. Z jaką szybkością
ucieka dym z komina lokomotywy?
"Wybudowałem sobie domek w taki sposób" - pisze w liście do
przyjaciół znany "geografoman", profesor Franciszek Montblacus -
"że okna wszystkich czterech ścian wychodzą na południe". Czy to
możliwe?                                                                         

                                                                                                      

                                                                                  
              

ŚWIĘTO
CZYTELNIKÓW,

CZYLI TARGI
KSIĄŻKI 

W KRAKOWIE


