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Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, 
jak ten jeden wigilijny wieczór.
Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych 
zawsze rozpromieniał uśmiech,
a Gwiazda Betlejemska prowadziła Was ku dobremu.
                                                                                                      Redakcja
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KĄCIK KULINARNY

.

  Świąteczne
Babeczki
Składniki;
•  160 g masła w
temperaturze
pokojowej
•  2/3 szklanki cukru
pudru
•  155 g mąki
pszennej
•  3 duże jajka
•  1,5 łyżeczki
proszku do pieczenia
•  1 łyżeczka cukru z
wanilią lub
ulubionego aromatu
krem:
•  200 g śmietany
kremówki 36%
•  200 g sera
mascarpone
•  ok. 6 łyżek cukru
pudru
•  kolorowe posypki

Sposób
przygotowywania;
Krok 1. Miękkie
masło utrzyj z
pudrem na puch.
Doda jajka i zmiksuj.
Krok 2. Dodaj
pozostałe składniki i
zmiksuj dokładnie.
Krok 3. Napełnij
foremki (u mnie 5-6
cm) i wstaw do
nagrzanego do
180°C piekarnika na
20 minut.
Krok 4. Kiedy
babeczki wystygną,
przygotuj krem. Ubij
śmietanę z pudrem
na sztywno, dodaj
mascarpone.
Krok 5. Napełnij
szpryce i udekoruj.
Smacznego!

Ciasteczka
świąteczne
Składniki:
•  250 g miękkiego
masła
•  100 g cukru pudru
•  1 jajko
•  1 łyżka zimnej
wody
•  2 i 1/4 szklanki
mąki
   Wykonanie:
  Wszystkie składniki
zagnieść, schłodzić
w lodówce przez
około 30 minut.
Ciasto rozwałkować
na grubość około 3-4
mm, podsypując
mąką. Za pomocą
foremek wycinać
ciasteczka,

a następnie układać
na blasze wyłożonej
papierem. Piec w
nagrzanym
piekarniku do 180 st.
przez około 8 minut.
Gdy wystygną,
posypać cukrem
pudrem.

Przepisy zebrała
Angelika
Gruszka,      klasa VI
b
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KĄCIK FILMOWY

Przeglądu dokonał
Jakub Jarzębak, kl. VIb

Film "Fantastyczne
zwierzęta i jak je
znaleźć" oparty jest na
powieści i oryginalnym
scenariuszu,
debiutującej w roli
scenarzystki J.K.
Rowling. To kolejna
odsłona magicznego
świata. Prawa i
obyczaje, którymi
rządzi się społeczność
czarodziejów i
czarownic będą
doskonale znane
wszystkim miłośnikom
książek i filmów

o Harry’m Potterze.
Jednak historia Newta
Scamandera
rozpocznie się w
Nowym Jorku
siedemdziesiąt lat
wcześniej niż
wydarzenia, w których
główną rolę odegrał
słynny czarodziej.

.

Wilk w owczej skórze

Młody wilk Szary, syn
charyzmatycznego
wodza stada, wcale nie
garnie się do tego, aby
zostać jego następcą.
Interesują go: dobra
zabawa, tańce i wycie
do Księżyca z
kolegami, szalone
pościgi za owcami i
wylegiwanie się na
słonecznych polanach.
Jednak pewnego

dnia, za sprawą magii,
jego beztroskie życie
wywróci się do góry
nogami. Pewny siebie
wilczek obudzi się w
owczej skórze…

.

Vaiana: Skarb
oceanu

Trzy tysiące lat temu
najdzielniejsi żeglarze
na świecie
przemierzali wody
południowego
Pacyfiku i odkrywali
wyspy Oceanii.
Jednak w

pewnym momencie
ich wyprawy ustały na
całe tysiąc lat i nikt nie
wie dlaczego...
"Vaiana" to opowieść
o przygodach
nastolatki, która,
chcąc dokończyć
dzieła swych
przodków, wyrusza w
niebezpieczną

misję. Podczas
podróży poznaje
potężnego niegdyś
półboga Maui. Od tego
momentu wspólnie
żeglują przez bezmiar
oceanu, który nie
szczędzi im
karkołomnych
przygód, obfitujących
w spotkania

z ogromnymi
potworami.

.

Kubo         
i dwie
struny
Kubo jest dobrym,
pokornym chłopcem,
który u boku matki
mieszka w skromnej
wiosce na końcu
świata. Każdy dzień
toczy się tym samym
spokojnym rytmem -
do czasu, kiedy
chłopca odwiedza duch
przeszłości, który
zmienia jego
przeznaczenie.

Aby przetrwać, Kubo
musi odnaleźć
magiczną zbroję
należącą do jego ojca -
największego
samuraja, jakiego
kiedykolwiek nosiła
Ziemia. W
poszukiwaniach
towarzyszą mu dobre
duchy i pradawne
bóstwa, które wspierają
go magicznymi
mocami.

.

.

.

.
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HUMOR ŚWIĄTECZNY

Wyboru dokonał Filip
Kusal, klasa VI b

.

Przed świętami Święty
Mikołaj rozdaje
prezenty na ulicy. Jasio
po otrzymaniu jednego
z nich mówi:
- Święty Mikołaju,
dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada
Święty Mikołaj. - Nie
masz mi za co
dziękować.
- Wiem, ale mama mi
kazała.

W Wigilię Bożego
Narodzenia Fąfarowie
słyszą u sąsiadów
straszny hałas.
Fąfarowa komentuje:
- Albo synek
Kowalskich dostał na
gwiazdkę bębenek,
albo Kowalski zaczął
śpiewać kolędy.

Przyjaciel pyta Fąfarę:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona
serwowała mi same
zagraniczne potrwy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński,
fasolkę po bretońsku,
pierogi ruskie i sznycel
po wiedeńsku z
kapustą włoską.

Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się
doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę
dwa worki
świeżuteńkich kości, to

jeszcze ludzkim
głosem będę mógł
powiedzieć swojemu
panu, co o nim myślę!

Fąfarowa pyta męża:
- Gdzie ty uzbierałeś
tyle grzybów przed
samą wigilią?
- U Kowalskich na
strychu.
- To oni tam hodują
grzyby?
- Nie, suszą.

Fąfarowie przed
wyjściem na
wieczorny seans do
kina mówią do Jasia:
- Nie zapalaj
zapałkami świeczek
na choince, mógłbyś
rozniecić ogień w
mieszkaniu!
- No dobrze. Obiecuję,
że nie będę

ruszać zapałek.
Przecież i tak wiem, w
której szufladzie tatuś
trzyma swoją
zapalniczkę.

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.
Już ci kupiłem
perfumy!

Kolega pyta Fąfarę:
- Czy w tym roku
kupiłeś coś pod
choinkę?
- Owszem, udało mi
się kupić stojak.

Fąfarowie
przygotowują się do
Wieczerzy Wigilijnej. W
pewnej chwili Fąfarowa
pyta męża:
- Czy zabiłeś już
karpia?
- Tak, utopiłem go!.

.

.
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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI

      Z ŻYCIA SZKOŁY

Święto Komisji
Edukacji Narodowej.
18-10-2016
13 października z
okazji Święta Edukacji
Narodowej uczniowie
wyrazili swoje
podziękowanie i
wdzięczność
 wszystkim
nauczycielom i
pracownikom szkoły
poprzez specjalnie na
ten dzień
przygotowany program
artystyczny.

Na program
zatytułowany „Za
uśmiech, za trud, za
serce…” złożyły się 
wiersze, piosenki, i
układy taneczne.
Żartobliwe i wesołe
utwory przeplatane
były refleksyjnym i
sentymentalnym
repertuarem.
Pracownikom szkoły i
gościom uczniowie
wręczyli okazałe jabłka
wraz z życzeniami
zdrowia.

.

.

Jesienne
spotkanie
w
bibliotece
W czwartek, 27
października,

uczniowie klasy II a i II
b uczestniczyli
w niecodziennych
zajęciach. Odbyły się
one w Bibliotece
Pedagogicznej, a
prowadziła je pani
Barbara Pawelec,
kierownik biblioteki.
Zajęcia dotyczyły

obecnej pory roku.
Dzieci z uwagą
wysłuchały
opowiadania o pani
Jesieni i z łatwością
potrafiły odpowiadać
na pytania. Świetnie
też poradziły sobie z
rozpoznawaniem
warzyw i owoców

z zawiązanymi
oczami, jedynie
dotykiem.

Wszyscy
powinniśmy
umieć ...
...udzielić pierwszej
pomocy bez względu
na to, czy jesteśmy
zobowiązani do
zdobycia takich
umiejętności, czy
robimy to tylko dla
siebie i swojej rodziny.

Większość wypadków
powoduje tylko
nieznaczne obrażenia,
ale zdarza się też, że
szybka reakcja
decyduje o życiu lub
śmierci.

TOBIE ŚPIEWAM,
OJCZYZNO...
10 listopada 2016r. w
przeddzień
Narodowego Święta
Niepodległości w
Publicznej Szkole
Podstawowej nr 3 im.
Bolesława Chrobrego
w Ostrowcu Św. odbył
się Koncert Pieśni i
Piosenek
Patriotycznych
„Tobie śpiewam,
Ojczyzno…”.
Uroczystość  uświetnili
swoim udziałem
zaproszeni goście:
przewodnicząca Rady
Miasta Irena Renduda

– Dudek, członkowie
Koła Światowego
Związku Żołnierzy AK
w Ostrowcu Św. z
prezesem
Kazimierzem
Kocowskim oraz
kustosz Muzeum
Historyczno –
Archeologicznego
Marek Wójcicki, którzy
włączyli się do
wspólnego śpiewania
pieśni i piosenek
nawiązujących do
polskiej walki o
wolność.

.

.

.
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ZIMOWE LEKTURY

Wyboru lektur dokonała
A. Gruszka, kl. VI b

''Gąska Zuzia i
pierwsza gwiazdka''-
Petr Horacek

Święta Bożego
Narodzenia bez
pierwszej gwiazdki?
To niemożliwe!
Dzielna gąska Zuzia
wyrusza w Wigilię na
niebezpieczną
wyprawę. Chce
ściągnąć z nieba
gwiazdkę na
świąteczną choinkę.
W trakcie pełnej
przygód wędrówki

odkrywa wartość
przyjaźni i prawdziwą
magię Świąt Bożego
Narodzenia. Gąskę
Zuzię pokocha każde
dziecko! Czech Petr
Horáček jest
wielokrotnie
nagradzanym
ilustratorem oraz
autorem książek dla
dzieci. Zapraszam do
przeczytania!

.

''Goście na Boże
Narodzenie''-Sven
Nordqvist

Nadchodzi Boże
Narodzenie. Kot
Findus nie może się
doczekać ubierania
choinki ,
przygotowywania
świątecznych potraw 
i prezentów. Niestety,
zanosi się na to, że
święta będą smutne,
nie będzie
pierniczków i choinki,
bo
staruszek Pettson
złamał nogę i nie
może chodzić. Ale od
czego są sąsiedzi��?

 Przeczytaj, co
wydarzy się  dalej.

.

''Opowieść wigilijna''
CHARLES DICKENS

Klasyka literatury,
jedna z
najpiękniejszych
historii świątecznych.
Chciwego,
zgorzkniałego kupca,
Scrooge’a, czeka
kolejne samotne Boże
Narodzenie. Nie
martwi go to jednak
wcale, bowiem te od
lat zupełnie

go nie cieszą. Tym
razem będzie inaczej
– jego życie odmieni
wizyta
niespodziewanych
„gości”. Niezwykła
opowieść o magii i
potędze świąt, pełna
ciepła i wzruszająca
baśń o dobru,
życzliwości i cudzie
Wigilii. Zapraszam do
lektury.

.

„Ciasteczkowa
Choinka Żuczka Blo”
Margarett
Borroughdame

To książeczka dla
tych, którzy celebrują
drobne wielkie rzeczy:
do wspólnego
czytania i słuchania,
wesołego kolorowania,

pysznego pieczenia.

Bez czego nie mogą
obyć się święta? Bez
pięknej i mieniącej się
choinki.
„Ciasteczkowa
choinka Żuczka Blo”
to ciepła,
bożonarodzeniowa
opowieść

o wyjątkowej choince,
którą ubierała cała
żucza rodzina.
Najmłodszych
nauczy, że z każdej
trudnej sytuacji można
znaleźć wyjście, dla
rodziców – będzie
zachętą do upieczenia
wraz z dziećmi
świątecznych

maślanych
ciasteczek. Do książki
dołączony jest
audiobook, na którym
przygoda Żuczka Blo
jest opowiedziana
radosnym głosem
Autorki.

.

.
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