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ŻABA SZKOLNA gazetka, która coś kuma
OBCHODZI 10 URODZINY!

Przez redakcję przewinęło się dziesiątki, a
może i setki uczniów poszukujących
ciekawych tematów. Oczywiście historia
dziennikarskich działań w naszej szkole
jest jeszcze dłuższa. Już bowiem w 1995
r. wydawana była „Bombowa Gazetka”,
później „Efemeryda”, „Junior”, by w
listopadzie 2004 r. przekształcić się w
„Żabę Szkolną – gazetkę, która coś
kuma”. Opiekunkami szkolnej redakcji
była początkowo p. Anna Korzeniowska,
obecnie p.Teresa Baran.
Dzięki redagowaniu własnej gazetki
możemy dzielić się swoimi pasjami,
zamieszczać wiersze i opowiadania,
polecać wartościowe książki, filmy,
spektakle teatralne, zachęcać do słuchania
ciekawej muzyki, dostarczać rozrywki i
wreszcie informować o tym, co ważnego
dzieje się w naszej szkole. Możemy
przeprowadzać wywiady, robić sondaże.
Staramy się być obecni przy wszystkich
ważnych uroczystościach i wydarzeniach
szkolnych.
Oprócz tego często organizujemy
konkursy z nagrodami, które zawsze
cieszą się dużą popularnością. Czasami
przygotowujemy dla uczniów
niespodzianki. 
W ciągu tych wielu lat nasza gazetka
bardzo się zmieniała. Obecnie wydajemy
ją w wersji internetowej oraz papierowej
(rozszerzonej).

Z okazji urodzin życzymy gazetce, by
nie zniknęła z naszej szkoły, 
a sobie, by nie zabrakło nam pomysłów
i czytelników!

Z okazji naszego święta przygotowaliśmy wystawę, na której
prezentujemy archiwalne numery gazetki. Udało nam się
odnaleźć najstarsze sprzed 10 laty. Prezentujemy pochodzące
z nich wywiady, między innymi z byłą i obecną Panią
Dyrektor, autografy, otrzymane od znanych osób specjalnie
dla redakcji Żaby Szkolnej, między innymi od Jasia Meli,
Zbigniewa Wodeckiego czy Andrzeja Mleczki. Ten znany
rysownik ofiarował nam także swój rysunek (oczywiście z
żabą!). Przedstawiamy okładki - ręcznie rysowane przez
utalentowanych uczniów. Jest także wywiad z Żabą, czyli
główną bohaterką całego zamieszania.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 6 12/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻaba Szkolna

Przedświąteczny spacer
po Krakowie 

KRAKOWSKIE SZOPKI
Nigdzie indziej na świecie nie powstają tak niezwykłe
budowle. Ich twórcami są amatorzy, dorośli i dzieci.
Szopki są wykonywane specjalnie na Konkurs
Krakowskich Szopek, który zagościł na krakowskim
Rynku już 72 raz w pierwszy czwartek grudnia.
Później te niezwykłe dzieła można podziwiać w Pałacu
Krzysztofory do 22 lutego. 
Największe mają nawet 1,5 m wysokości, najmniejsze
sięgają zaledwie 10 cm. Nawiązują zarówno do świąt
Bożego Narodzenia, jak i do tego, co wiąże się z
Krakowem czy naszą historią. Sztuka robienia szopek
krakowskich przechodzi wśród krakowian z pokolenia
na pokolenie. Warto wybrać się na spacer, by
podziwiać te arcydzieła.
Polecamy!

ZIELONO MI
Wilczomlecz piękny, zwany inaczej gwiazdą
betlejemską to kwiat, który każdemu kojarzy się z
nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.
Pochodzi z Meksyku. Nazwę zawdzięcza liściom
szczytowym, które pięknie się przebarwiają. Gdy
spojrzymy na liście od góry, widzimy okazałą gwiazdę.
Po zakupieniu rośliny należy wybrać ciepłe, jasne lub
cieniste miejsce, bez bezpośredniego słońca. Po
przekwitnięciu można przestawić naszą roślinę w
chłodniejsze miejsce. W czasie krótkich dni (czyli w
okresie świąt ;) ) należy podlewać oszczędniej.
Utrzymywać równomierną wilgotność. Wilczomlecze
to tzw. kwiaty krótkiego dnia. Wykształcenie kwiatów
jest możliwe tylko wtedy, gdy roślina przez 8-10
tygodni będzie otrzymywała światło nie dłużej niż 10-11
godzin. 
Gwiazda betlejemska może być częścią Twojej
świątecznej dekoracji w domu.                   

                                                            Mateusz

Idąc krakowskimi ulicami, już widać przygotowania do
Świąt Bożego Narodzenia. Czuć już tę świąteczną
atmosferę, choć jak dla mnie, brakuje jeszcze śniegu.
Na ważnych krakowskich ulicach, od kamienicy do
kamienicy zwisają girlandy światełek i ozdób. Rynek
Główny pełen jest stoisk handlowych, bo to coroczne
targi bożonarodzeniowe. Rzucają się w oczy ogromne
beczki z grzańcem galicyjskim. To jednak dla
dorosłych, my możemy się sycić zapachem przypraw
dodawanych do grzańca.
Nie tylko w starym Krakowie można dostrzec
przygotowania do Świąt. Na większości krakowskich
rond stoją już świetliste anioły. Co rok mnie
zachwycają, a zrobione są z drutu i lampek. 
I chociaż do Świąt zostało jeszcze trochę czasu,
Kraków już wygląda bajecznie! 
Gdy nadejdą Święta, we wszystkich kościołach
pojawią się szopki. Najładniejszą, moim zdaniem,
żywą szopkę można obejrzeć u Franciszkanów, ale
trzeba się śpieszyć, gdyż zwierzęta występują w niej
tylko przez dwa dni.
W okresie świątecznym warto udać się na rodzinny
spacer po krakowskich kościołach, gdzie można
podziwiać piękne szopki. Każdy kościół ma swoją
niepowtarzalną szopkę. 
Polecam również wizytę w Pałacu Krzysztofory na
Rynku i obejrzenie wystawy szopek krakowskich.

                                                 Zuzanna 
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SuperSamochody 
Witam was zapowiedzią samochodu, który wybrałem
do tego odcinka:krótko mówiąc- kommer fra Danmark
(pochodzi z Danii).
Zenvo ST1, gdyż tak on się nazywa, jest pierwszym
samochodem produkcji duńskiej. Nie jest produkowany
seryjnie. Produkcja prototypu została zakończona w
2008r. W 2009 r. rozpoczęto testy. W planach jest
wyprodukowanie 15 egzemplarzy pojazdu. Ten 2-
drzwiowy coupe jest wyposażony w silnik V8.
Prędkość maksymalna wynosi aż 375 km/h. Jest on
też jednym z najdroższych aut świata. Jego cena
wynosi 1 225 000 dolarów czyli ok. 4 110 300 złotych.
To będzie na tyle, jeśli chodzi o technikę. Auto
pierwszy raz zobaczyłem oglądając "Top Gear" i jakoś
tak mi się spodobało.
                                                          Miłosz

MIKOŁAJOWE ZAWODY
Organizowane są one w pierwszą sobotę po 6 grudnia
w szkole na ul. Katowickiej. Na początku robione jest
zdjęcie grupowe wszystkim uczestnikom, a następnie
odbywa się pokaz umiejętności, podczas którego
panowie z czarnymi pasami prezentują np. techniki
samoobrony, kopanie z obrotu w puszkę na głowie
(albo na rękach), łamanie desek .
Później odbywają się zawody w konkurencji układów
formalnych, które zaczynają się od najniższych stopni,
a kończą na uczestnikach do lat 14. W tym czasie
pozostali uczestnicy, aby się nie nudzić, mogą
startować w pozostałych trzech konkurencjach, jakimi
są: kopnięcie nogą wzwyż, skok w dal oraz testy siły
kopnięć.
Ja w zawodach udział biorę od kiedy zacząłem
chodzić na Taekwon-do tj. szósty rok.
Nie zawsze było pierwsze miejsce, ale nie poddaję się
i czekam do następnych zawodów. 
W tegorocznych zająłem 1 miejsce w układach
formalnych. Łącznie mam 4 puchary i 4 złote medale.
                                                     Maks

.

ŚWIĄTECZNY KONKURS
Święta już za kilka dni, więc redakcja Żaby Szkolnej
ogłasza związany z nimi fotograficzny konkurs: 
ŚWIĘTA W TWOIM DOMU
Możecie sfotografować Waszą choinkę, świąteczny
stół, Twoją rodzinę na świątecznym spacerze, mamę
podczas wykonywania świątecznych potraw, czyli
wszystko, co wiąże się ze świętami Bożego
Narodzenia w Twojej rodzinie.
Zdjęcie należy wywołać w formacie A5 i przynieść
do szkoły w terminie od 5 do 13 stycznia 2015 r.
CZEKAJĄ NAGRODY.
                            ZAPRASZAMY!
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INFORMATYCZNE
INFORMACJE 

CHRISOPHE MAURI 
"Matt Hidalf  Błyskawica widmo"

Przez około 60 stron miałam wrażenie, że czytam
"Harry'ego Potter'a", książkę o bohaterze, który nie był
moim ulubieńcem. Matt Hidalf zachęcił mnie okładką,
ale niestety chyba nastawiłam się na zbyt wiele.
Liczyłam na niesamowite przygody, otrzymałam moim
zdaniem dziwne, zbyt wydumane przeżycia. 
Jestem osobą niecierpliwą, a miałam do przeczytania
opis np. egzaminu ,,rozłożony" na ok. 50 stron.
Jeszcze się nie poddawałam i liczyłam na cud, ale
zamiast niego objawił się ...  prorok królewski... tak, tak
nie mylicie się, to już znamy; pamiętacie proroka
codziennego z "Harry'ego Pottera"?
No, to teraz przypomni się Wam pewna szkoła, tym
razem nazwana Akademią Elity. 
"Błyskawica widmo" nie zachwyciła mnie, chociaż
bardzo się starałam i dałam bohaterom wiele szans. 
Uważam, że jest nadzieja na lepszy odbiór tej książki
np. przez młodszego czytelnika.                   Oliwia

.

CO CZYTA        
ŻABA?

Hopscotch i mindstorms, czyli programować
każdy może!
Hopscotch to aplikacja na tableta z systemem ios,
dzięki której możemy tworzyć różne
programy.
Programy w hopscotch tworzy się bardzo łatwo, jak
uruchomicie go po raz pierwszy na ekranie, pojawi sie
wam się arkusz w kratkę. Na ten arkusz potem
będziecie mogli wstawić różne postacie,na przykład
robota albo jakiegoś emotikona.
Do programowania konieczna jest znajomośc podstaw
języka angielskiego oraz matematyki.
Komend jest sporo, na przykład takich jak:
rotate, czyli obrót na przykład o 90 stopni,
movie, czyli pójdź na przód o 300 pól,
set text, czyli napisz tekst.
Repeat, czyli powtórz np. 4 razy.
Jest ich oczywiście o wiele więcej, podane przeze
mnie są przykładowe.
W aplikacji hopscotch jest jeszcze sklep, w którym
można ooglądać i wyszukiwać programy uczniów z
całego świata oraz wstawiać swoje programy, które,
jeśli będą pomysłowe, dostaną się do najlepszych.
Mindstorms to robot, którego możesz zbudować z
klocków lego i zaprogramować na
komputerze. Minstorm'a możesz zbudowac według
instrukcji lub sam. Do zestawu dołączone są różne
czujniki np. dotyku, podczerwieni oraz koloru. Do tego
można w
sklepie dokupić czujnik dźwięku i pozycji. Poza tym
mamy komputer główny nazywany
potocznie kostką, 2 silniki do napędzania kół oraz 1
silnik do mniejszych zadań.
Są trzy sposoby sterowania robotem:

za pomocą pilota, który jest dołączony do
zestawu,
za pomoca programu comander na tablecie,
można go zaprogramować na kostce albo na
komputerze stacjonarnym.

Programuje się prawie tak samo jak hopscotch, na
arkuszu wstawia się różne klocki.
Jeżeli chcecie dowiedzieć więcej na temat
mindstorms'a lub hopscotch'a, zobaczcie strony:
http://www.gethopscotch.com - strona internetowa
hopscotch'a
http://www.lego.com/pl-pl/mindstorms - witryna
lego mindstorms'a
                                        Bartosz 

IDZIEMY DO KINA
Annie -premiera 25.12.2014
Wspaniały film dla całej rodziny. Pewnego dnia
mieszkająca w domu dziecka Annie zostaje wybrana,
aby spędzić trochę czasu w rezydencji bogacza
Benjamina Stacksa (Jamie Foxx). Benjamin, który do
tej pory był oschłym i zimnym człowiekiem, przy
dziewczynce się zmienia. Postanawia pomóc Annie w
odnalezieniu zaginionej rodziny.
Paddington -premiera 2.01.2015
Ten miś narozrabia dziś. Paddington to niedźwiadek,
który przebył długą drogę z Peru do Anglii, by na
skutek przypadku trafić w ręce rodziny Brownów.
Znaleziony przez nich na jednej z londyńskich stacji
kolejowych sympatyczny miś w czerwonym
kapeluszu od razu przypadł do gustu najmłodszemu
przedstawicielowi familii, Jonathanowi i jego siostrze.
Przyjmując Paddingtona pod swój dach
Brownowie nie mieli jednak pojęcia, że uroczy
zwierzak przysporzy im mnóstwa kłopotów i przygód.
                                                     poleca Ania
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