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Wesołych Świąt otulonych
śniegiem i ciepłem rodzinnym
oraz wiele szczęścia w
Nowym Roku -
życzy zespół redakcyjny.

                                                WESOŁYCH ŚWIĄT
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                                             FRANEK POLECA

Dla miłośników historii Polski i nie tylko! 

Polecam Wam świetną grę, dzięki której uzyskacie wiele ważnych informacji
na temat wydarzeń z historii Polsce.
  

Zabawa gwarantowana; szóstka z historii również!

. .
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Prezentuję Wam ciąg dalszy mojej listy najwspanialszych lektur!

 Miejsce 4
„Dzieciaki świata”
Autor: Martyna Wojciechowska
Ta książka mówi o dzieciach z różnych zakątków świata, np. z Zatoki Ha-long
lub Indii. Opisuje ona jak w innych krajach żyją dzieci.
Z czego  cieszą się mieszkańcy w Afryce?? Czym się bawią dzieci w
Tajlandii?? Co jedzą w Etiopii?? Tego i wiele innych ciekawostek dowiecie
się z tej książki. 
Lektura ma bardzo dużo pięknych zdjęć z całego świata. 
Serdecznie polecam.
                                                                               Arkadiusz Gomułka, klasa 4 a

.

                                                          
                                               KĄCIK CZYTELNICZY ARKA G.

.
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                                          KĄCIK ZOOLOGICZNY

Takson po
raz
pierwszy
opisany
przez K.
Linneusza w
1758 pod
nazwą Cervus
tarandus.
Jako
miejsce
typowe

 autor
wskazał
„Habitat in
Alpibus
Europae
et Asiae
maxime
septentrionalibus”, zidentyfikowane
przez o.
Thomasa jako
Laponia w
Szwecji. Jedyny

przedstawiciel
rodzaju renifer (Rangifer)
utworzonego
przez C.H.
Smitha w
1827 roku.
Rubrykę
opracowały:
Zofia
Ciechanowska,
Zuzanna

Swat,
klasa 4b

. .
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                                                KĄCIK SPORTOWY

Kick boxing
Jest to sport bardzo interesujący. Pochodzi z Japonii.

Japońska forma kick-boxingu powstała przez połączenie technik boksu
tajskiego i karate. Rozwinęła się w drugiej połowie lat 60., gdy promotor
bokserski Osamu Noguchi, zainspirowany walkami, które widział w Tajlandii,
chciał zaszczepić boks tajski w Japonii. W tym celu sprowadzono z Tajlandii
trzech tajskich bokserów, aby walczyli przeciwko trzem karatekom ze szkoły
Oyamy (którą później nazwano Kyokushin). Japończycy wygrali wówczas 2 z
3 walk. Przy okazji Noguchi i Kenji Kurosaki (obaj instruktorzy Kyokushin)
przestudiowali boks tajski i opracowali nowy sport, łączący obie sztuki walki,
który Noguchi nazwał "kick-boxingiem". 
              
                   Rubrykę opracowali: Maja Kowalska i Szymon Kobiałka, klasa 4 c

. .
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                                              KĄCIK KULINARNY

Wszystkie składniki wsypać do naczynia, wymieszać i wyrobić do otrzymania gładkiego ciasta (można mikserem). Ciasto może być klejące, ale nie
dodawać mąki.
Ciasto rozwałkować na grubość 4 mm (nie cieniej), podsypując je małą ilością mąki - tylko tyle, by ciasto nie kleiło się do stolnicy.
Wykrawać różne kształty pierniczków. Układać je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w niewielkich odstępach. Piec w temperaturze
180ºC przez około 8 - 10 minut (długość pieczenia zależy od wielkości pierniczków, mniejsze pieczemy nawet krócej). Wyjąć, wystudzić na kratce.
Dowolnie udekorować.
Pierniczki z powyższego przepisu pozostają miękkie przez wiele tygodni. Może się jednak zdarzyć, że pierniczki stwardnieją, a wtedy, czytaj
dalej...
Co zrobić, by pierniczki zmiękły?
Może się zdarzyć, że pierniczki z nieznanych nam przyczyn po kilku dniach stwardnieją... (powoduje to dodatek miodu). By zmiękły, potrzebują
pochłonąć odpowiednią dawkę wilgoci ,np. z powietrza lub owoców. Wtedy będą rozpływały się w ustach! Ułóż pierniczki (jeszcze przed
lukrowaniem) na kratce i przenieś do pomieszczenia o wysokiej wilgotności, uchyl okno podczas deszczu ;-) Jeśli u Ciebie w domu jest dość
sucho, schowaj pierniczki do szczelnej puszki z kawałkami obranych jabłek lub kromką chleba. Jabłka wymieniaj co parę dni, by nie zaczęły
pleśnieć. Pierniczki będą chłonęły wilgoć z owoców.

* Miód o stałej konsystencji podgrzewamy w garnuszku.

Smacznego :-).

Rubrykę opracowały: Aleksandra Przydatek, Malwina Łakomiec, Weronika Pasiek, klasa 4 c

.

                            PRZEPIS NA PYSZNE PIERNIKI

Składniki na około 55 pierniczków:
•300 g mąki pszennej
•100 g mąki żytniej pełnoziarnistej
•2 duże jajka
•130 g cukru pudru
•100 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego
•100 g łagodnego miodu np. akacjowego*
•1 łyżka przyprawy do piernika
•1 łyżka kakao
•1 łyżeczka sody oczyszczonej

.
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Kącik opracowała: Julia
Jarzębak, kl. IV c

"Magiczna zima Muminków" to opowieść o
wyjątkowym czasie w Dolinie Muminków.
Głównym bohaterem jest Muminek, który tej zimy
postanawia nie zasypiać, jak to mają w zwyczaju
od pokoleń Muminki. Chce dowiedzieć się, jak
wygląda świat, gdy cała rodzina śpi. Tej zimy
odkryje, co to śnieg i mróz oraz nauczy się wiele
o zimowej Dolinie Muminków. Z największą
niecierpliwością Muminek będzie jednak czekał
na tajemniczego gościa, Gwiazdkę, która już
niedługo odwiedzi Dom Muminków.

.

"Mikołaj i spółka"
Te święta miały być jak
każde inne – wesołe,
ciepłe i oczywiście pełne
prezentów
wysypujących się spod
choinki. Nagle jednak
okazało się, że może nie
być ich wcale! Nikt nie
chciałby znaleźć się w
stroju Świętego
Mikołaja, który tuż przed
Wigilią dowiaduje się, że
wszystkie jego elfy
zachorowały i nie
pomogą mu zapakować
nawet połówki
najmniejszego z
prezentów.
Najsłynniejszy brodacz
świata musi czym
prędzej wezwać zaprzęg
najdzielniejszych
reniferów, chwycić lejce
i pomknąć magicznymi

.

                           KĄCIK FILMOWY

"Pierwsza gwiazdka"
Mały, odważny osiołek o imieniu Bo tęskni za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim młynie.
Pewnego dnia zbiera się na odwagę i ucieka na wolność, by spełnić swe marzenia. Po drodze spotyka
uroczą owieczkę Ruth, która przypadkowo odłączyła się od swej trzody oraz gołębia o wielkich
aspiracjach. Wszyscy oni wspólnie z zabawnymi wielbłądami oraz kilkoma nieco ekscentrycznymi
zwierzętami podążają za gwiazdą. Wkrótce staną się niespodziewanymi bohaterami najwspanialszej
historii – opowieści o pierwszych świętach Bożego Narodzenia. 

.

.

"Zimowe przygody Jill i Joe"
Dwie lokatorki przyjmują do swojego domu
przyjezdną rodzinę. Okazuje się jednak, że nie
wszyscy jej członkowie mają wobec dziewczynek
dobre intencje.

.

.

.

.

http://www.filmweb.pl/film/Magiczna+zima+Mumink%C3%B3w-2017-795607
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                                                   KĄCIK KULINARNY

Składniki:  Czas : ok. 1 godz.
babeczki:

2 szklanki mąki
2/3 szklanki cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka mleka
80 g oleju
2 jajka
ok. 2/3 szklanki suchego maku
troszkę skórki pomarańczowej

krem:
200 g twarożku
100 g białej czekolady

·  Krok 1: Najpierw do miski wsypuję składniki suche, a potem mokre. Mieszam wszystko łyżką
Krok 2: Nakładam ciasto do foremki wyłożonej papilotkami. Ciasto powinno sięgać do 2/3 wysokości. Wstawiam do nagrzanego
do 180°C piekarnika i piekę ok. 25 minut. Zostawiam do wystudzenia.
.·  Krok 3: Twarożek mieszam z roztopioną czekoladą.
·  Krok 4: Każdą babeczkę smaruję, z paluszków robię rogi. Dorabiam oczka i nosek. Wstawiam do lodówki.

Rubrykę opracowały: Julia Szymańska, Zofia Ciechanowska

.
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                       HUMOR ŚWIĄTECZNY

Rubrykę opracowały: P.
Gadaj, M.Kowalska, kl.4b

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!

Fąfara  zostaje
przyłapany,gdy ścina w
lesie choinkę.
- Co, tniemy choineczkę
na święta, bo nie łaska
kupić u gajowego?
- Tak - odpowiada.
- W takim razie zetnij pan
i dla mnie!

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

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.

.
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Były wspomnienia, śmiech, ale również łzy wzruszenia... Tak obchodziliśmy
120-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego w
Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w Kościele Najświętszego Serca
Jezusowego. Po nabożeństwie, w
asyście pocztu sztandarowego
przemaszerowano do szkoły.  
  Część oficjalną rozpoczął dyrektor
szkoły - Pan Mariusz Szczerbiński, który
powitał przybyłych gości, nauczycieli,
pracowników, rodziców, uczniów,
absolwentów oraz przyjaciół szkoły. 

W tym dniu obecnością zaszczyciło nas
wielu znamienitych gości: Pan Jarosław
Górczyński - Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, Pani Marzena
Dębniak - Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, Pani Irena
Renduda Dudek - Przewodnicząca Rady
Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pan
Jan B. Malinowski - Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta, Pan Andrzej Kaniewski -
Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Pan Roman Wieczorek
- Przewodniczący Rady Osiedla
„Ludwików”, ksiądz Józef Grochala -
Proboszcz Parafii pw. Najświętszego
Serca Jezusowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Ważną chwilą uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej pracownikom oraz
uczniom „Tym, którzy tworzyli historię Szkoły, przekazywali i zdobywali w niej wiedzę…". To ukłon w
stronę tych, którzy sercem, talentem i pracą przyczyniali się do rozwoju placówki.
  W dalszej części uroczystości Pani wicedyrektor Jolanta Dziedzic zaprezentowała krótki film, który
przedstawiał historię szkoły. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów
PSP nr 3 pod opieką pań: Iwony Wszoły, Doroty Lach, Anny Pronobis 
i Małgorzaty Łojek.
Po zakończeniu części artystycznej zaproszeni goście, emerytowani nauczyciele, absolwenci szkoły
ze wzruszeniem opowiadali o swoich najciekawszych i najzabawniejszych przeżyciach. W czasie
przemówień nie zabrakło życzeń, kwiatów, upominków 
i ciepłych słów, które wprowadziły bardzo miłą atmosferę. 

Pan Prezydent Jarosław Górczyński przekazał
uczniom wyjątkowy prezent. Dziękując za występ
oraz gratulując Jubileuszu zarządził, że grudzień
będzie miesiącem bez sprawdzianów.

Składamy serdeczne podziękowania osobom,
które świętowały z nami Jubileusz. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie
okazane gesty sympatii.
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SUCHAR CODZIENNY - WERSJA ŚWIĄTECZNA

Rubrykę opracowały: Katarzyna Libuda, Paulina
Podgórska, Nicola Luzak, klasa IV a

Co powiedziała choinka
do świątecznych
lampek?
Dzięki wam dostaję
kolorów.

Jak nazwać zmęczonego
Świętego Mikołaja?
Śnięty Mikołaj.

Dlaczego bałwan polewa
się zimną wodą na
mrozie?
Chce być jeszcze
bardziej cool.Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta:

- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych Świąt!
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