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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...
Wesołych Świąt , a w Święta niech się
snuje kolęda...

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM ŻABY
SZKOLNEJ SKŁADAMY SERDECZNE

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA, BY
RADOŚĆ TYCH PIĘKNYCH ŚWIĄT
BYŁA OBECNA PRZY WASZYCH

WIGILIJNYCH STOŁACH!

Z PIERWSZĄ GWIAZDKĄ
Gdy na granatowym niebie zabłyśnie
pierwsza gwiazdka, to znaczy, że
nadszedł czas dzielenia się bielutkim
opłatkiem. Każdy również chce
skosztować wszystkich dwunastu dań. Po
wigilijnej kolacji nadszedł ten długo
oczekiwany czas przez dzieci: szukanie
prezentów pod pięknie wystrojoną
choinką. Ale jednak w tym dniu nie są
najważniejsze prezenty. Najważniejsze
jest, by ten szczególny dzień spędzić w
gronie najbliższych. Nikt nie powinien być
samotny i porzucony. W tym dniu należy
się radować, a nie smucić .

SKĄD WYWODZĄ SIĘ KOLĘDY?

Słowo kolęda pochodzi od łacińskiego "calendae", co oznacza
pierwszy dzień miesiąca i ma swoje korzenie w obchodach
rzymskich. Z okazji Nowego Roku Rzymianie wędrowali od
domu do domu, składali sobie życzenia i śpiewali pieśni. Takie
zwyczaje przejęło następnie chrześcijaństwo, łącząc je z
okresem Bożego Narodzenia. Dlatego początkowo kolęda
oznaczała noworoczną pieśń powitalną, a dopiero wraz z
rozwojem chrześcijaństwa stała się pieśnią chwalącą Jezusa
Chrystusa.
KIEDY ŚPIEWA SIĘ KOLĘDY?
Kolędy wykonujemy najczęściej już po spożyciu posiłku
bożonarodzeniowego. W kościele zaczyna się je śpiewać od
Pasterki, czyli mszy świętej odbywającej się o północy, z 24 na
25 grudnia. Wykonuje się je do święta Chrztu Pańskiego, czyli
najbliższej niedzieli po 6 stycznia. Polska tradycja dopuszcza
natomiast ich śpiewanie aż do 2 lutego, kiedy to chrześcijanie
obchodzą święto Ofiarowania Pańskiego.
KTO PISAŁ KOLĘDY?
Większość autorów kolęd nie podpisywała się pod swoimi
dziełami. Wystarczającą nagrodą była dla nich satysfakcja, gdy
ludzie wykonywali ich utwory. Byli to zazwyczaj ludzie mało
znani, którzy nie zapisali się złotymi głoskami w kartach historii.
Zdarzało się jednak, że utwory tworzone były przez znanych
literatów bądź kompozytorów. Polskie kolędy tworzyli między
innymi:
Franciszek Karpiński, Andrzej Morsztyn.
JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOLĘDY?
Według chrześcijan pierwszą kolędę stworzył święty Franciszek
z Asyżu.  Pierwsza polska kolęda zaczyna się od słów "Zdrów
bądź, Królu Anielski" i powstała w 1424 roku.
Stare kolędy powstawały na melodię kościelnych hymnów, a
pisane i wykonywane były w języku łacińskim. Dopiero w XVI w.
zaczęto je tłumaczyć na język polski.
opr. na podstawie "Encyklopedii Świąt Bożego Narodzenia"

„Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze.”
Serdecznie zapraszamy uczniów klas 
III – VIII do wzięcia udziału w 
I KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK
Eliminacje: 15 stycznia o godz. 11.50 (sala
nr 8) 
Zapisy: do 14 stycznia u p.P.Szafarskiego,
p. K.Zębali oraz p. J. Szczygieł
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Sernik wiedeński
składniki :

70 dkg sera bardzo tłustego
1 /2 szklanki śmietany
6 jajek
25 dkg cukru
1/2 cukru waniliowego
2 łyżki mąki ziemniaczanej
1/2 budyniu śmietankowego
1/2 kostki margaryny

wykonanie :
Ucieramy margarynę z cukrem, dodajemy żółtka,
mąkę i budyń, dalej ubijamy. Dodajemy zmielony ser.
Ubite białka łączymy z masą serową. Na koniec
dodajemy rodzynki . Wylewamy ser do tortownicy i
pieczemy w 160 stopniach przez 75 minut.

Świąteczny piernik

składniki:
1 ½ szklanki mąki
1 szklanki cukru
1 jajko
12,5 dkg masła lub margaryny rozpuszczonej, ciepłej
1 kopiata łyżeczka kakao
1 kopiata łyżeczka cynamonu
2 łyżki powideł
1 szklanka podgrzanego mleka (do mleka dodać
kopiatą łyżeczkę sody oczyszczonej)

wykonanie:
Wszystko razem wymieszać mikserem na najniższych
obrotach. Na końcu dodać bakalie (niepełna szklanka
orzechów lub innych oraz 10 dkg rodzynek). Jeżeli
bakalii jest mniej, dodać mąki do 2 szklanek.
Wlać na keksową blaszkę – piec 1 godzinę w temp.
ok. 1800C.

W tym numerze cykl "Nauczyciel
też człowiek" jest w odsłonie
jesienno-zimowej. Na pytania
odpowiedziały p.Renata Świętek-
nauczycielka biologii i przyrody
oraz p. Karolina Marszałek-
nauczycielka j. niemieckiego.

Jaki jest Pani niezawodny
sposób na jesienną chandrę?
R.Ś. Dobra książka i film.
K.M. Dużo sportu, taniec, muzyka i
wspaniali ludzie wokół.
 Płaszcz przeciwdeszczowy czy
parasol?
R.Ś. Parasol K.M. Parasol
Jaki prezent chciałaby Pani
dostać w tym roku od św.
Mikołaja?
R.Ś. Wspaniały!
K.M. Wycieczkę zagraniczną.
Jaki prezent z dzieciństwa
najbardziej zapadł Pani w
pamięci?
R.Ś. Skórzany portfel.
K.M. Buty do tańca.

Czy w dzieciństwie pisała pani
listy do św. Mikołaja?
R.Ś. Tak
K.M. Tak
Jakiej potrawy na wigilijnym
stole nie lubi Pani najbardziej?
R.Ś. Wszystkie lubię.
K.M. Nie lubię suszu.
Piernik czy sernik?
R.Ś. Piernik
K.M. Piernik
Gdzie mieszka św. Mikołaj?
R.Ś. W Skandynawii
K.M. W naszych sercach.

Obu Paniom serdecznie
dziękujemy za wywiad.
Zosia Gąsior i Natalka Kowalczyk

OBOK KARYKATURY WASZYCH
NAUCZYCIELI.
UWAGA!
WYWIAD JEST TYLKO
CZĘŚCIOWĄ PODPOWIEDZIĄ!
O KOGO CHODZI?
RYSUNKI: Zosia Gąsior i Małgosia
Mars

.

Zapraszamy do świątecznej kuchni...

  Małgosia Mars i Milena Morawska

.
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KIERMASZ CHARYTATYWNY
Umiemy pomagać!

MIKOŁAJKOWE
NIESPODZIANKI...

.

KIERMASZ CHARYTATYWNY
Umiemy pomagać!
Podczas zabawy andrzejkowej
przeprowadziliśmy kiermasz, z
którego dochód przeznaczyliśmy 
na pomoc zwierzętom w
schronisku.
Wszystkie wypieki były w kolorach
naszej Żabki Szkolnej, niektóre
babeczki ją wręcz przypominały.
Zresztą sami zobaczcie.
Dziękujemy wszystkim amatorom
słodkich wypieków, że chętnie
kupowali nasze ciasta i ciasteczka.
                                 Redakcja

ZIMOWE POWIEDZONKA

COŚ IDZIE JAK PO GRUDZIE
Gruda to zbity, twardy śnieg (
stąd nazwa miesiąca grudzień).
Coś idzie jak po grudzie, czyli
bardzo ciężko, opornie. Często
nauka
idzie nam jak po grudzie!

PASUJE JAK KWIATEK DO
KOŻUCHA
Jeśli źle dobierzemy rzeczy do
siebie, wówczas pasują do siebie
jak kwiatek-znak wiosny, do
kożucha – znaku zimy, czyli nie
pasują!

ZOSTAWIĆ KOGOŚ NA LODZIE
To nieprzyjemna sytuacja:
umawiamy się z kimś, coś
obiecujemy, a później
zapominamy i jednym słowem –
zostawiamy kogoś na lodzie!

Mróz, zima i niekończące się treningi (chyba wiecie,
że wszystkie szanujące się żabki uprawiają tenis
ziemny?) Jak to przetrwać? Ja jeszcze nie wiem.
Dobra, koniec wstępów, dzisiaj chciałabym
opowiedzieć Wam o mikołajkach w naszej klasie. W
tym roku rodzice wybrali, że pójdziemy do kręgielni.
Nasz pan wychowawca ogłosił, że zbiórka jest o 9.00,
więc pomyślałam, że ten jeden raz w tygodniu się
wyśpię. Podczas drogi ze szkoły zastanawiałam się, z
czym kojarzy mi się kręgielnia. Ale przypomniałam
sobie tylko, że jak byłam na urodzinach koleżanki, to
kula spadła mi na nogę (łapkę). O nie, a co będzie,
jeśli teraz to się powtórzy? Na dodatek, gdy tylko
przyszłam do domu, mama i tata poinformowali mnie
o porannym treningu. Nic nie powiedziałam, tylko
pomyślałam sobie ,,super’’.

Rano budzik daje w kość tak bardzo, że zwlekam się z
łóżka, żeby go wyłączyć, ubieram się i jadę na trening,
z którego mama ma mnie zawieźć prosto do
Plazy…….
Godzina pewnie gdzieś 9.50, a mojej klasy nadal nie
widać na horyzoncie, no gdzież oni są?!
Okazało się, że uciekł im autobus…
Wchodzimy do kręgielni, przebieramy buty i mamy
podzielić się na grupy. Pierwszy rzut, drugi, a ja po
każdym uderzeniu nerwowo odsuwam nogę, pewnie
śmiesznie to wygląda co?:) Wreszcie patrzę na tablicę
wyników i uświadamiam sobie, że wygrywam! Ale bez
problemów się nie obejdzie, co chwilę kula gdzieś się
zacina albo wypada kręgiel i kolejny raz przychodzi do
nas pani recepcjonistka, ale tym razem nie wychodzi
tą samą stroną, tylko schodzi jakąś drabinką, która
znajduje się …….. w miejscu, do którego wpadają
kręgle i znika... Nagle na małych ekranach pojawia się
napis KONIEC CZASU, a my wychodzimy zadowoleni
( ja chyba najbardziej, bo nie uległam kontuzji!)

                               Basia Kostecka jako Tosia

WYSTROIĆ SIĘ JAK CHOINKA
Znamy takie dziewczyny, które
trochę przesadzają z ilością ozdób:
noszą równocześnie kolczyki,
wisiorki, błyszczące bluzki i kilka
pierścionków na palcach. O takiej
osobie powiemy, że wystroiła się
jak choinka.

ZMARZNĄĆ NA KOŚĆ
Kiedy jest nam tak bardzo zimno,
że nie możemy ruszyć palcami,
mówimy, że zmarzliśmy na kość! 

ZŁAPAŁ MRÓZ
Mróz chwycił, złapał i trzyma. Gdy
dni są coraz mroźniejsze i nie
ociepla się, tak właśnie mówimy!

BUDOWAĆ ZAMKI NA LODZIE
Kiedy trochę fantazjujemy,
snujemy nierealne plany,
przeceniamy swoje możliwości, to
właśnie budujemy zamki na lodzie!

.
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 Witam was drodzy czytelnicy Żaby
Szkolnej! Chciałbym Wam dziś
zaproponować pięć apek (aplikacji) na
telefon. Zaczynajmy!

1.WhatsApp
WhatsApp Messenger to bezpłatna aplikacja do
komunikacji dostępna na telefony z Androidem i inne
smartfony. WhatsApp wykorzystuje połączenie
internetowe Twojego telefonu, aby wysyłać
wiadomości i dzwonić do znajomych i rodziny.

2.My Tuner Radio
MyTuner Radio(Radio ofline) jest najlepszym
sposobem, aby mobilnie słuchać radia.
Ma ponad 30 milionów pobrań całym świecie

3.YouTube
Co możemy zobaczyć na YouTube? – Począwszy
od najpopularniejszych klipów muzycznych po filmy
o grach, filmy rozrywkowe, wiadomości i inne.
YouTube można wykorzystywać również w sposób
ściśle edukacyjny, oglądając filmy i filmiki o treści
naukowej. 

4. Geometry Dash Lite
Przygotuj się na prawie niemożliwe wyzwanie w
świecie geometrii Dash. Wyciśnij swoje umiejętności
do granic możliwości na super prostej
zręcznościowej grze.

5. Ali Express
To strona i aplikacja podobna do polskiego Allegro,
jednakże Ali Express pochodzi z Kraju Środka, czyli
z wielkich Chin. Gospodarka tego kraju jest drugą w
świecie a niektórzy analitycy twierdzą, że niedługo
będzie pierwszą. Znajdziecie tam wiele ciekawych i
tanich produktów, choć na przesyłkę poczekacie
dość długo.

To był mój krótki autorski przegląd apek. Mam
nadzieję, że choć trochę Was zainteresował.

                           Bartek Paduchowski

ŚWIĄTECZNE ŻARCIKI

Przedszkolak pyta kolegę :
- Co dostałeś na gwiazdkę ?
– Trąbkę
– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
– To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę!
– W jaki sposób ?
– Tata mi daje, żebym przestał trąbić

Jasio mówi do mamy :
- Mamusiu, chciałbym Ci coś ofiarować pod choinkę 
- Nie trzeba syneczku . Jeśli chcesz mi sprawić
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem Ci już perfumy.

Spotykają się dwaj kumple tuż przed Bożym
Narodzeniem.
- Kupiłeś już coś pod choinkę ?- pyta pierwszy .
- Tak, stojak - odpowiada drugi.

Do świętego Mikołaja rozdającego prezenty w domu
towarowym podchodzi Jasio, zaczyna tarmosić go za
spodnie i krzyczy:
-Tato, mama mówiła, żebyś kupił mleko i masło, jak
będziesz wracał do domu.

-Sąsiad spotyka na schodach Fąfarę i mówi: 
- Dzień dobry! Czy wyjeżdża pan gdzieś na święta?
- Oczywiście. 
- A można wiedzieć dokąd? 
- Jeszcze nie wiem. Chcę sobie samemu zrobić
niespodziankę. 
                          wybrał  Kuba Jóźwik

I JESZCZE KILKA SUCHARÓW...
Jak się nazywa firma niecierpliwego? 
- W gorącej wodzie comapany

Dlaczego choinka nie jest głodna? 
- Bo jodła…

Co robi zaatakowany kucharz? 
- Wzywa posiłki.

Co ma Małysz w kuchni? 
- Ma łyżki.

Jak nazywa się kot, który leci? 
- Kotlecik
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