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Pasowanie

W czwartkowe popołudnie 28 września świętowaliśmy przyjęcie
do grona pełnoprawnych uczniów naszych pierwszaków i
czwartoklasistów. Gościem honorowym uroczystości był
Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, bardzo licznie przybyli też
rodzice. Zanim jednak nastąpiło pasowanie na ucznia Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 3, odbyły się konkursy przygotowane
przez gimnazjalistów. Niespodziankę dla swoich młodszych
kolegów przygotowali aktorzy z gimnazjalnego zespołu teatralnego
"Awanturka", którzy przedstawili dobrze wszystkim znaną bajkę o
Królewnie Śnieżce. Nie zabrakło też popisów pierwszaków i
czwartoklasistów. Kiedy wszystkie zadania zostały już zaliczone,
pani Dyrektor Iwona Wrzoskiewicz - Słonka pasowała każde
dziecko na pełnoprawnego ucznia. Wszyscy dostali też kolorowe
upominki. Po słodkim poczęstunku nadszedł czas na wspólną
zabawę.

Konkurs

16 października 2017r. w Dąbrowskim Domu Kultury odbyły się
powiatowe eliminacje dziesiątej edycji Turnieju Sztuki
Recytatorskiej „Poszukiwania”. Naszą szkołę reprezentowały
dwie uczennice: Julia Tatarczuch i Daria Pyrcz. W kategorii
recytacji Julia zajęła I miejsce, natomiast w kategorii poezji
śpiewanej Daria zdobyła drugą lokatę. Obie wezmą udział w finale
międzypowiatowym, który odbędzie się 26 października w
Brzesku. Dziewczęta do konkursu przygotowała pani Lucyna
Chojnowska. Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!
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"Odblaskowa Szkoła"

13 października uczniowie klasy
pierwszej i czwartej spotkali się z
policjantami w ramach projektu
"Odblaskowa Szkoła". Dzieci
dowiedziały się, jak należy
bezpiecznie poruszać się po
drodze. Następnie najmłodsi, ubrani
w kamizelki odblaskowe, udali się
na parking, aby obejrzeć radiowóz
policyjny. Dzieci miały okazję
zasiąść za kierownicą, włączyć
sygnał dźwiękowy oraz świetlny i
poczuć się jak prawdziwi policjanci.
Panowie chętnie odpowiadali na
zadane im pytania dotyczące ich
zawodu. Następnie wszyscy udali
się na chodnik obok szkoły, aby
wręczyć, zaprojektowane przez
uczniów klas gimnazjalnych, ulotki
pod hasłem "Kierowco uważaj - tu
jest moja szkoła" zatrzymanym
przez policjantów samochodom. Na
koniec uczniowie otrzymali od pani
dyrektor pamiątkowe znaczki
odblaskowe.
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Wycieczka do Oświęcimia

02.10.2017 roku uczniowie klas
trzecich pojechali na wycieczkę
szkolną do Oświęcimia. Wszyscy
punktualnie o godzinie 8.00
zebraliśmy się pod budynkiem
szkoły. Kilka minut później
wyruszyliśmy w drogę. Na miejsce
dojechaliśmy około godziny 11.Na
terenie Auschwitz znajdowały się
bloki i budynki obozowe. W każdym
z pomieszczeń wisiały liczne
fotografie, przedstawiające ludzi w
różnym wieku i różnej sytuacji.
Przewodnik opowiedział o wielu
historiach więźniów. Niektóre z nich
na prawdę wywołały ciarki.
Mieliśmy okazję zobaczyć komorę
gazową nie tylko z zewnątrz, ale
mogliśmy też wejść do środka. Po
zwiedzeniu Oświęcimia
przyjechaliśmy autokarami do
drugiego obozu - Brzezinki.
Znajdowało się tam ponad 300
baraków, w których
przetrzymywano mężczyzn oraz
matki z dziećmi. Zwiedzanie
zakończyliśmy po trzech
godzinach. Podróż była pełna
wrażeń. Myślę, że każdy Polak
powinien choć raz zobaczyć to
miejsce.
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Mecz o awans do Mistrzostw Świata Polska-Czarnogóra

Niedziela była bardzo udana dla kibiców piłkarskich znad Wisły.
Punktualnie o godzinie 18:00 na PGE Narodowym w Warszawie
rozpoczęło się spotkanie Polska - Czarnogóra, ostatnie w el. MŚ 2018.
Punkt dawał awans na przyszłoroczny mundial podopiecznym Adama
Nawałki. Ci jednak zagrali o pełną pulę i po emocjonującej końcówce
wygrali 4:2. Już w 6 min celny strzał na bramkę rywali oddał Mączyński
następnie 10 min później Grosicki. Wynik do pierwszej połowy to 2:0 do
Polaków. Rywale już w 78 min po strzale Mugosy zdobyli pierwszego
gola. W 83 min zrobiło się gorąco po strzale na 2:2 przez Tomasevica. Na
szczęście nasz najlepszy snajper Robert Lewandowski już w tej samej
minucie strzelił bramkę na 3:2. Ostatnią bramkę w tym spotkaniu strzelił
Stojković lecz na szczęście do własnej bramki. Brawo! Jesteśmy dumni.
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Po Bifroście do Asgardu...

W świecie nordyckich mitów

Magnus Chase i bogowie
Asgardu

Magnus Chase od dwóch lat, kiedy
jego mama zginęła, żyje samotnie
na ulicach Bostonu. Przetrwał
dzięki sprytowi i inteligencji, będąc
zawsze o krok przed policją i
kuratorami. Pewnego dnia Magnus
dowiaduje się, że usiłuje go znaleźć
wuj Randolph - człowiek, przed
którym mama zawsze go
ostrzegała. Kiedy usiłuje
przechytrzyć wuja, wpada prosto w
jego łapy. Randolph zaczyna mu
opowiadać coś, co brzmi jak
brednie o skandynawskiej historii i
dziedzictwie Magnusa – zaginionej
od tysięcy lat broni. Coraz więcej
elementów zaczyna się jednak
składać w sensowną całość. Z
zakamarków pamięci Magnusa
powracają opowieści o bogach
Asgardu, wilkach i Ragnaröku –
dniu sądu.

Już 25 października 2017
roku swoją premierę w Polsce
będzie miał trzeci tom przygód
Magnusa.

Wikingowie

Coś dla tych, którzy chcą wiedzieć,
jak wyglądało życie ludzi
wierzących w skandynawskich
bogów.
Serial opowiada historię Ragnara
Lothbroka oraz jego braci i rodziny.
Ukazuje, jak Ragnar staje się
królem plemion wikingów. Poza
byciem nieustraszonym
wojownikiem, Ragnar jest
ucieleśnieniem nordyckiej tradycji i
oddania się bogom. Legenda mówi,
że jest on bezpośrednim
potomkiem Odyna, boga wojny i
wojowników.

Thor
Film zrealizowany na podstawie
kultowego komiksu o Thorze,
władcy pioruna, synu Odyna, który
został wydany w 1962 roku. Thor,
który walczy za pomocą Mjollnira,
młota wykonanego z tajemniczego
metalu, wygnany zostaje z
Asgardu, siedziby najwyższych
bogów, na Ziemię. Tutaj
pozbawiony zostaje wszystkich
swoich boskich atrybutów i jako dr
Donald Blake ma nauczyć się
pokory i posłuszeństwa. O swojej
przeszłości przypomina sobie
dopiero, kiedy przez przypadek
znajduje Mjollnira. Tak rozpoczyna
się jego walka o bezpieczeństwo
ludzkości.

Warto wspomnieć, że 25
października 2017 roku swoją
premierę w Polsce będzie miała
trzecia część cyklu filmów o
Thorze od Marvela.
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Czy wiesz, że...

La Toussaint – tak we Francji nazywa się Wszystkich Świętych. Podobnie jak my, Francuzi odwiedzają
groby bliskich, kładą kwiaty, ale nie zapalają zniczy. 
W Japonii święto, podczas którego wspomina się zmarłych, nazywa się Bon. W zależności od regionu
przypada w połowie lipca lub sierpnia. W tym czasie według wiary Japończyków dusze zmarłych powracają
na Ziemię. Na progach domów ustawiane są latarnie tzw. „mukaebi”, czyli „ognie powitalne”. W wielu
miastach na ulicach i przed świątyniami odbywają się rytualne tańce Bon-Odori.
Dia de los Muertos to bardzo barwne i radosne święto zmarłych w Meksyku. Przygotowania zaczynają się
już kilka tygodni wcześniej. Buduje się powitalne ołtarze, na których stawia się zdjęcie zmarłego, kwiaty,
jedzenie i kadzidła. Rodziny odwiedzają również groby zmarłych bliskich, a w niektórych miejscach również
na tych grobach biesiadują, często przez całą noc. 
Na Filipinach 1 listopada jest wolnym od pracy dniem, w którym rodziny udają się na cmentarze. Często
ustawiają przy grobach namioty, a same groby dekorują kolorowymi ozdobami. Podobnie jak Meksykanie,
świętują przez całą noc. 
W Stanach Zjednoczonych obchodzi się Halloween. Zwyczaj ten pochodzi od Celtów i został przeniesiony
przez irlandzkich emigrantów na kontynent amerykański. Symbolem jest wydrążona dynia ze świeczką w
środku. Głównie dzieci i młodzież tego dnia przebierają się w maski i kostiumy duchów lub wampirów.
Tradycją stało się chodzenie od domu do domu z pytaniem „Cukierek albo psikus?”.

 Dzień Polaka - to Święto Narodowe w
Argentynie.
 Środek Polski znajduje się we wsi Piątek.
 Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają
jedno oko koloru zielonego, a drugie niebieskie.
Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać do tyłu.
W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż
ludzi.
W mieście Antolia w Turcji nagrywano film
,,Gwiezdne wojny''. Do dziś jest tam rozstawione
miasteczko filmowe.
Polonezköy to polska wieś w Turcji. Tradycyjnie
na wójta wybiera się Polaka.
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TOP 10 HITÓW

1. Dua Lipa - New Rules 
2. Louis Tomlinson - Just

Like You 
3. Maroon 5, SZA - What

Lovers Do 
4. Taco Hemingway -

Nostalgia 
5. Camila Cabello, Young

Thug - Havana 
6. Post Malone, 21 Savage -

Rockstar 
7. Sam Smith - Too Good At

Goodbyes 
8. Demi Lovato - Sorry Not

Sorry 9. Macklemore, Skylar
Grey - Glorious 

10. Calvin Harris, Pharrell
Williams, Katy Perry - Feels

Przepis na jabłkowe różyczki 

Ciasto: 
cukier puder-150 g 
margaryna Kasia -180 g 
mąka-350 g 
1 jajko 
1 żółtko jajka 

Nadzienie: 
jabłka-1.5 kg 
cynamon-2 łyżeczki 
woda-125 ml 
sok z 1 cytryny

Krok 1 Do mąki dodaj cukier puder,
Kasię, całe jajko i żółtko. Wyrób
ciasto. 

Krok 2 Umyj i obierz jabłka. Usuń
gniazda nasienne, a następnie
pokrój jabłka w cienkie plasterki. 

Krok 3 Wodę i sok z cytryny wlej
do garnka. Dodaj plasterki jabłek i
podgrzewaj przez ok. 3-5 minut
(woda nie powinna się zagotować -
jabłka należy jedynie zmiękczyć,
żeby dało się modelować ich
kształt). 

Krok 4 Rozwałkuj ciasto, przy
pomocy szklanki wytnij w nim
kółka, a następnie umieść je w
tacce do muffinów wysmarowanej
Kasią. Ułóż plasterki jabłek tak,
żeby utworzyły kształt róży.
Rozpocznij kształtowanie różyczki
od zewnętrznej warstwy. Plasterki
jabłek układaj na cieście w
otworach foremki, formując z nich
małe falki, aż do środka babeczki.
Kolejne kręgi jabłek powinny
utworzyć kształt różyczki. 

Krok 5 Piecz w temp. 200°C 
przez 40-50 minut. Odstaw do
wystygnięcia, a następnie posyp
cynamonem i cukrem pudrem.
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