
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa 130
os. Oświecenia 30
31-636, Kraków

Numer 28 04/19

WIELKANOC W INNYCH KRAJACH

       Wielkanocne mazurki, święconka, śmigus dyngus -to
typowe polskie zwyczaje związane ze świętem Wielkiej Nocy.
Święta Wielkanocne w USA trwają jeden dzień, w niedzielę.
Mieszkańcy wierzą, że jajko ugotowane w Wielki Piątek, a
zjedzone w Niedzielę przynosi szczęście. Zwyczajem dzieci jest
,,Szukanie skarbów", czyli ukrytych czekoladowych jajek.
Świąteczne posiłki Amerykanie spożywają najczęściej w
restauracjach. Symbolem świąt jest królik.
Wielkanoc na Jamajce spędza się na plaży! Całe rodziny bawią
się, jedząc posiłki. Atrakcją dla dzieci jest puszczanie latawców.
W Szwecji Wielkanoc spędza się podobnie jak w Ameryce
Halloween. W Wielki Czwartek dzieci przebierają się za
czarownice. Odwiedzają sąsiadów, od których otrzymują
przysmaki. Wielkanocny Poniedziałek Szwedzi spędzają przy
suto zastawionym stole z rodziną. Na deser podaje się tort
marcepanowy .
W Anglii święta trwają cztery dni. Czas ten wykorzystuje się na
wyjazdy za miasto lub zakupy. Na wyjazdy szykuje się ogromne
kosze z przysmakami. Tradycją jest rozdawanie przez królową
Brytyjską specjalnych monet. Do tradycji należą zawody w
turlaniu jajek czyli EGG ROLLING .
W każdym kraju tradycje obchodzenia świąt różnią się od
polskich zwyczajów. Jedyne co łączy każdy kraj to radość,
wiosenny nastrój oraz rodzinne grono, dzięki którym okres świąt
jest wyjątkowy
                                  
                                                    Małgosia Mars

Zdrowych, Pogodnych Świąt
Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i
miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja".

              życzy Redakcja Żaby Szkolnej.

Czas przygotować się do
Świąt!

Zbliża się Wielkanoc. To największe
święto chrześcijan, którzy obchodzą
pamiątkę  śmierci i
zmartwychwstania Pana Jezusa.
Oprócz typowo  religijnych 
obrzędów, pamiętamy o tradycji
święcenia pokarmów w
koszyczkach, dzieleniu się jajkiem a
także oblewaniu się wodą. 
W koszyczku znajdzie się chrzan,
chleb, masło, wędlina i oczywiście
baranek wielkanocny oraz malowane
jajka czyli pisanki.
W Wielką Niedzielę zjemy to
wszystko podczas uroczystego
śniadania, w czasie którego
tradycyjnie podzielimy się jajkiem.
Mój ulubiony dzień Wielkanocy to
Poniedziałek Wielkanocny czyli
śmigus dyngus. Wtedy to wszyscy
oblewają się wodą i jest wesoło.
Czas przygotować się do Świąt!

                       Kuba Jóźwik

JAK NARYSOWAĆ ZAJĄCZKA 
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KSIĄŻKI NIE
GRYZĄ,
POCHŁANIAJĄ
W CAŁOŚCI!

Witam Was
drodzy
czytelnicy
„Żaby
Szkolnej” i
zapraszam na
mój kolejny
tekst o
modelach.

Hans Christian Andersen to jeden z największych
baśniopisarzy. Znamy przecież Brzydkie kaczątko,
Calineczkę, Królową Śniegu czy Dziewczynkę z
zapałkami. Swój pierwszy tom wydał w 1835r. przed
świętami Bożego Narodzenia, a potem stało się
tradycją, że w okresie gwiazdkowym składał do
druku kolejne zbiory baśni.
Ten duński pisarz urodził się 2 kwietnia 1805 roku.
162 lata później ogłoszono 2 kwietnia
Międzynarodowym Dniem Książki Dla Dzieci.
Święto to jest obchodzone po dziś dzień, a co roku
gospodarzem obchodów tego wydarzenia jest inne
państwo. Polska była nim w 1979 roku.
Ustanowienie tego święta miało na celu
rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz
uświadomienie, jak ważne jest dla dzieci zapoznanie
się ze światem książek. W Polsce od 2001r. odbywa
się akcja społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”.
Czytajmy, a na pewno dużo zyskamy! 
 
                                                     Milena Morawska

Modelarstwo to moja pasja...
                     Zapraszam na kolejne spotkanie

                                 Bartek Paduchowski

Dziś opowiem wam o czołgu 7tp.

Był to lekki czołg polski wzorowany jednak na
brytyjskim czołgu Vickers E. Produkowano go w
latach 1935 - 1939. We wrześniu 1939 r. był jedynym
polskim czołgiem, który mógł skutecznie konkurować
z niemieckimi maszynami. 7tp był używany przez
następujące państwa: III Rzeszę , ZSRS i Polskę.
Charakteryzował się następującymi danymi
technicznymi: zasięg - 130km, działo kalibru - 37mm,
osiągał maksymalną prędkość - 37 km/h. Do 1939 r.
wyprodukowano ich tylko 134 egzemplarze, co było
ilością stanowczo za małą, aby walczyć z Niemcami
i z Związkiem Sowieckim.

                                       Bartek Paduchowski
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia miliony ludzi będą świętować Dzień
Ziemi. 
Pomysł obchodów Dnia Ziemi narodził się w
Stanach Zjednoczonych w 1970 roku ( w Polsce od
1990r.).W Dniu Ziemi na całym świecie organizuje się
manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz
środowiska naturalnego. Celem tych akcji
ekologicznych jest uświadomienie problemów
związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem,
wymieraniem gatunków czy brakiem wody. Światowy
Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania
różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w
tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew.

                                        Milena Morawska

Wyjdź z domu i
poszukaj 
przyrody w
dziwnych
miejscach:
miedzy płytami
chodnika, na
dachach, w
pęknięciach
muru;
powąchaj roślin,
popatrz na
drzewa, dotknij
kwiatów, liści,
zauważ naturę!
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6 kwietnia – Międzynarodowy
Dzień Walki na Poduszki. Walka
na poduszki to popularny zwyczaj
sięgający starożytnych Greków i
Rzymian. Areną (miejscem bitwy)
jest zazwyczaj łóżko. Taka bitwa w
2017 roku odbyła się w Krakowie.
13 kwietnia – Dzień Scrabble –
gra została wymyślona przez
Alfreda Buttsa w 1931 r. a polega
na układaniu słów. Zachęcamy
wszystkich, by jak najczęściej
sięgali po tę grę.
17 kwietnia – Światowy Dzień
Kostki Rubika – zabawka ta
została wynaleziona przez Erno
Rubika w 1974 roku a
wyprodukowana w 1976 w Japonii.
Wynalazca ułożył ją w miesiąc. Do
Polski trafiła w 1982 roku. Obecnie
rekordy bije się układając np. jedną
ręką, stopami lub z zawiązanymi
oczami oraz najmniejszą ilością
ruchów.

22 kwietnia – Dzień Ziemi – w dniu
tym ludzie przeprowadzają akcje
pokazujące uświadomienie
wyjątkowość naszej planety. Dzień
jest obchodzony w momencie
równonocy wiosennej.

24 kwietnia – Europejski Dzień
Śniadania. Śniadanie to
najważniejszy posiłek dnia, więc
nigdy nie pomijajmy go i
przygotujmy sobie w tym dniu
najsmaczniejsze śniadanie.

25 kwietnia – Światowy Dzień
Pingwina. Ten niezwykły ptak
zamieszkujący Antarktydę jest
bardzo zwinny i szybki w wodzie, a
na lądzie porusza się niezgrabnie.
Według naukowców z powodu
wzrostu temperatury na Ziemi
zaliczany jest do gatunków
zagrożonych wyginięciem.

2 maja – Dzień Grilla. Początek
maja to okres rozpoczęcia sezonu
grillowego; kiełbaski, karkówka,
ziemniaczki i zgrana paczka to
udana zabawa na świeżym
powietrzu.

3 maja – Święto Konstytucji 3
maja. Uchwalona w rocznicę
Konstytucji 3 maja 1791 roku, w
dokumencie tym zawarte zostało
m.in. zrównanie praw mieszczan i
szlachty, swoboda wyznania,
powołanie dwuizbowego
parlamentu (sejmu i senatu) oraz
zniesienie liberum veto.
W dniu tym przypada również
dzień bez komputera, dla dużej
ilości ludzi oznacza to dzień nudy.
Święto to ma uświadomić ludziom,
jak jesteśmy od nich uzależnieni.
4 maja – Międzynarodowy Dzień
Strażaka – zawód ten jest jednym
z najniebezpieczniejszych, gdyż
strażacy ryzykują nawet życiem,
by ratować innych.

EGZAMIN TUŻ, TUŻ..
/rozmowa z uczniami z klasy 8c/

Czy stresujecie się egzaminami ?
Odrobinę, ale wiemy, że damy sobie radę.
Jaki przedmiot najbardziej was niepokoi?
Przede wszystkim matematyka, niektóre zadania
są naprawdę trudne, ale język polski też nie jest
łatwy, szczególnie zadania otwarte. Wymaga się
od nas bardzo dobrej znajomości lektur (w tym np.
całego „Pana Tadeusza” czy „Quo vadis”!)
Czy można sobie poradzić ze stresem?
Niezbyt, ale myślimy optymistycznie. Próbujemy
zapomnieć o tym, że od tych egzaminów zależy
nasze przyszłe życie.

Czy egzaminy próbne pomogły wam 
w przygotowaniach?
Podeszliśmy do nich na spokojnie, traktowaliśmy
jako próbę przed prawdziwymi egzaminami.
Pomagały nam opanować stres i poznać formułę
tych prawdziwych.
Jaki dodatkowy przedmiot chcielibyście zdawać? 
Chemię, ale jednak wolimy zostać przy obecnej
formule (matematyka, język polski i język
angielski) i współczujemy gimnazjalistom, którzy
zdają egzaminy z prawie wszystkich
przedmiotów.
DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ, ŻYCZYMY
SPOKOJU, OPANOWANIE EMOCJI
I OCZYWIŚCIE SUKCESÓW!

wywiad przeprowadziły:
      Wiktoria Wawro, Basia Kostecka, Gosia Mars

PORCJA SUCHARÓW
Jakie państwo ma nazwę
na jedną literę? Samoa.
/samo a/
Kto ma najwięcej „ch” 
w nazwisku? Kamil Stoch.
/100 ch/
Co robi 9,50 w portfelu?
Ledwo dycha.
W jakie dni pokrzywy nie
parzą? W nieparzyste.

KALENDARIUM – autorski
przegląd świąt, ciekawych dni-
            przygotował Aleks Nowak
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Co je Żaba,
czyli przepis
niekoniecznie
świąteczny
od 
      Natalki      
Kowalczyk

Owoce pod chrupiącą kruszonką

Przygotuj: patelnię, naczynie żaroodporne (1 duże lub
6 mniejszych),
Jabłka (200g) i śliwki (40g) myjemy. Z śliwek
wyciągamy pestki, a jabłka obieramy. Następnie
kroimy owoce. Na patelni roztapiamy masło (30g) z
cukrem (1łyżka), wsypujemy owoce i prażymy przez
2, 3 minuty – owoce nie mogą puścić soku !!!.
Prażone owoce posypujemy cynamonem.
Aby zrobić kruszonkę do miski wsypujemy mąkę
(100g), zimne masło (100g) pokrojone w kostkę,
cukier (75g), płatki jaglane lub owsiane (25g). Z laski
wanilii wyciągamy nasiona i dodajemy do pozostałych
składników. 
Całość zgniatamy do uzyskania konsystencji
kruszonki. Naczynie żaroodporne smarujemy
masłem, kładziemy owoce i posypujemy kruszonką.
Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180oC z
termoobiegiem. Pieczemy 20-25 minut.
Owoce z pod kruszonką podajemy na ciepło.
Świetnie smakują z lodami lub sosem waniliowym !

Z KORTU NA PARKIET
Po zakończeniu j tenisowej kariery Agnieszka
Radwańska zdecydowała się wziąć udział w 22.
edycji ,,Tańca z gwiazdami’’. W parze tańczy z
doświadczonym Steffano Terazzino.
W pierwszej rundzie zatańczyła jive, otrzymała 20pkt.
W kolejnej wykonała walca angielskiego i mimo
krytycznych uwag jury Radwańska otrzymała dość
wysokie noty: 22pkt.
Czas na trzeci odcinek. Agnieszka razem ze Steffano
i resztą uczestników pojechali na wyjazd
integracyjny. Ale wróćmy do tańca, Radwańska
zatańczyła sambę. I otrzymała do tej pory największą
jej sumę punktów. Jury tym razem nie miało
większych zastrzeżeń, dlatego otrzymała 24 pkt.
Trzymajmy kciuki za Agnieszkę i podziwiajmy jej
zmagania na parkiecie
                                               Basia Kostecka

kącik przyrodniczy
CO WIEMY O MAMUTACH
Mamuty były częścią megafauny /to termin używany
dla określenia zwierząt o dużych rozmiarach/. To
rodzaj trąbowców wymarłych pod koniec epoki
lodowcowej, czyli plejstocenu. Co ciekawe, mamuty
przetrwały znacznie dłużej na wyspie Wrangla, która
nie była zamieszkana przez ludzi. Ostatnie mamuty
żyły na niej 4 000 lat temu. Jedną z przyczyn
wymarcia mamutów jest wytępienie przez człowieka.
Przyczyna mogą być także zmiany klimatyczne.
Największe mamuty miały ok. 5m wysokości w
kłębie. Z uwagi na to, że żyły w małym ekosystemie,
uległy skarłowaceniu. Gatunki mamutów to między
innymi: mamut włochaty, mamut karłowaty, mamut
stepowy. 

                               Filip Pałasz

ząb
mamuta
włochatego

.

.

RYBKA STASIU
komiks w odcinkach
                                      Autor: Franek Godfrejów
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