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A co w tym
numerze ,,Echo

Trójki"?

Ho, ho, ho... Witamy Was w grudniowym wydaniu ,,Echa
Trójki"! Już za moment święta! Z tej okazji

przygotowaliśmy dla Was coś niesamowitego! Co?
Przekonajcie się sami!

Zostań dziennikarzem!
Nadal zachęcamy do tego, abyście dołączyli do redakcji! Dzięki temu będziecie mieli
możliwość publikowania swoich artykułów, przemyśleń, a także zdobycia umiejętności
dziennikarskich. Czekają na Was wyzwania, konkursy i oczywiście nagrody! Jeśli zatem
pisanie sprawia Ci przyjemność i chcesz zostać jednym z nas skontaktuj się

z nami poprzez:
-Maila:
gazetka3@vip.onet.pl
-Facebooka:
fb.com/EchoTrojki.SP3
-Stronę www:
echotrojki.wix.com/echotrojki
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CIASTKA PÓŁFRANCUSKIE
Składniki:
550 g mąki
500 g margaryny
4 żółtka
cukier waniliowy
5 łyżek kwaśnej śmietany
białko
gruby cukier lub sól

Sposób przygotowania:
Posiekaj margarynę z mąką. Dodaj cukier waniliowy, kwaśną śmietanę oraz żółtka. Dobrze wymięszaj. Zlep
ciasto w kulę i odstaw do lodówki na 2 godziny. Po tym czasie ciasto rozwałkuj na 2-4mm. Wytnij ciasteczka.
Ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Posmaruj żółtkiem, i w zależności od tego, którą wersję
wolisz, posyp na nie gruboziarnisty cukier lub sól. Piecz w 200 stopniach, aż ciastka staną się złote. Smacznego!

Kacper J.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 12 12/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Echo Trójki

ŚWIĄTECZNY PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE
Składniki:
Cztery filiżanki miłości,
dwie filiżanki lojalności,
trzy filiżanki przebaczenia,
filiżanka przyjaźni.
Dwie łyżeczki czułości,
cztery kwarty wiary,
beczka śmiechu.

Sposób przygotowania:
Miłość połączyć z lojalnością
i starannie zmieszać z wiarą.
Przyprawić dobrocią, czułością i wyrozumiałością.
Dodać przyjaźń i miłość.
Obficie spryskać śmiechem.
Wypiekać w słońcu.
Serwować codziennie w obfitych porcjach!
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KUPON KONKURSOWY GRUDZIEŃ 2017
Najwięcej odpowiedzi: ........... Zgadzasz się z tym?   TAK    NIE   Fajne?   TAK    NIE
Imię: ........................................................................ Nazwisko: .......................................................
Klasa:....................... Wychowawca: .............................................................................
Wypełniony, wydrukowany kupon przekaż jednemu z opiekunów gazetki: p.Katarzyna Chmiel oraz p.Monika
Stojowska. Pod koniec roku spośród poprawnych zgłoszeń rozlosujemy nagrody!

ŚWIĄTECZNY QUIZ
1. Gdzie najchętniej spędzasz Święta Bożego Narodzenia?
a. razem z rodziną
b. w domu
c. obojętne mi to, wszędzie jest wigilia
2. Jaki prezent najbardziej chciałabyś/chciałbyś dostać pod choinkę?
a. cokolwiek dostanę, ucieszę się – dobrze, że nikt o mnie nie zapomniał
b. stertę słodyczy!- jestem wielkim łasuchem!
 c. jakiś wypasiony sprzęt! – najnowszą komórkę albo MP4, może aparat fotograficzny...?
3. Co kojarzy Ci się ze Święta Bożego Narodzenia?
a. narodzenie Chrystusa i wspólne spędzenie czasu...
b. śnieg, choinka i pierwsza gwiazdka na niebie.....
c. prezenty.......!
4. Co jest Twoją ulubioną częścią wigilii?
a. dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń
b. śpiewanie kolęd
c. jedzenie potraw i otwieranie podarunków
5. Co z okazji tych Świąt jest dla Ciebie najważniejsze?
a. narodziny Jezusa, to oczywiste!
b. dobry nastrój, świąteczna zabawa i wspólne przeżycia
c. dekoracje i wolne dni od szkoły....
6. Czy Święta Bożego Narodzenia są Twoimi ulubionymi?
 a. pewnie
 b. zależy od pogody i miejsca
c. nie za bardzo
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „a” -  Brawo! Masz prawdziwego ducha Świąt! Nieważne, jak będzie u Ciebie, czy
u babci, liczy się tylko Jezus, rodzina i dobry nastrój. Trzymaj tak dalej!
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „b” - Choć Święta Bożego Narodzenia Pańskiego kojarzą Ci się również z
prezentami, pamiętasz, co jest najważniejsze. Przecież nie chodzi tu tylko o choinkę i wystrój. Nie zachowujesz
się najgorzej, ale postaraj się zmienić na lepsze.
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „c”  - Stop!- młody człowieku! Co Ty wyrabiasz?! Boże Narodzenie to nie czas
poświęcony prezentom, jedzeniu, wolnym dniom od szkoły i pracy. Najcenniejsza jest miłość, to przecież
cudowny okres! Posłuchaj - zmiana w Twoim życiu jest konieczna.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 12 12/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Echo Trójki

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: - "Chciałbym
narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii
świątecznych".

Przed świętami św. 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.

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! 

- Puk, puk!
- Kto tam?

- Merry.
- Jaka Merry?

- Merry Christmas!

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół
zastawiony, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę.
Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste
miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

Co mówi bombka do bombki? 
Chyba nas powieszą.

Tata pyta Jasia:
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj
przyniósł ci dwa komplety kolejki
elektrycznej?– Bo ja też chcę się bawić,
kiedy jesteś w domu.

Rozmawiają koledzy po pracy: 
- Jak minęły święta? 

- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne
dania. 

- A jakie? 
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi

ruskie i sznycle z kapustą włoską.

http://kawaly.tja.pl/dowcip,co-mowi-bombka-do-bombki-chyba-nas
http://kawaly.tja.pl/dowcip,rozmawiaja-koledzy-po-pracy-jak-minely
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Z racji tego, że zbliżają się święta, chciałabym polecić Wam książkę, którą ostatnio przeczytałam. Nosi Tytuł
,,Opowieść Wigilijna”. Zapewne wiele z Was obejrzało film o tym samym tytule, lecz uprzedzam, film to nie
książka!
Opowieść Wigilijna opowiada o samotnym skąpcu Scroogu. Scroog nienawidził Świąt Bożego Narodzenia, każdą
Wigilię spędzał samotnie w swoim kantorze. Nie wierzył w magię świąt. Dzień przed Bożym Narodzeniem starca
spotykają niesłychane rzeczy, przez co zmienia się całe jego życie.
Bardzo zachęcam Was do przeczytania tej książki! Jest idealna na zimowe wieczory.

Zuzia G.
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W sobotę 2.12.2017 r. w sklepie spożywczym ‘’FRAC’’
przy ulicy Sienkiewicza uczniowie z Klubu Wolontariatu
im. St. Jachowicza i Klubu 8 Wspaniałych pod opieką
nauczycieli brali udział w świątecznej zbiórce
żywności. Zorganizowana ona została przez
Tarnobrzeski Bank Żywności. – Ilość zebranych
produktów przekroczyła nasze oczekiwania –
zebraliśmy 285,39 kg różnorodnego towaru. Klienci
sklepu chętnie wkładali do koszyków wolontariuszy:
mąkę, cukier, ryż, kaszę, olej, konserwy, makarony,
napoje i słodycze, za co jesteśmy im niezmiernie
wdzięczni – mówi koordynatorka akcji w SP 3, pani
Maria Pałkus. – Z zebranych produktów
przygotowaliśmy 17 paczek żywnościowych, które
trafią przed świętami do rodzin potrzebujących
wsparcia.
Akcja udała się dzięki zaangażowaniu wielu osób.
Wzięło w niej udział 13 nauczycieli i pracowników
szkoły oraz 30 uczniów.

Akcja charytatywna „Słodkie wróżby”
Według tradycji w dniu świętego Andrzeja wróżby się
spełniają.Członkowie Klubu Wolontariatu im. St.
Jachowicza przygotowali więc tradycyjne ciasteczka z
wróżbami i rozprowadzali je wśród chętnych do
zabawy uczniów i nauczycieli. Dochód akcji
przeznaczony był na pomoc choremu dziecku.
Wróżby opracowali uczniowie działający w Klubie
Tropicieli. W tym celu wykorzystali znane i mniej znane
związki frazeologiczne.
Akcję koordynowała pani Maria Pałkus.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 12 12/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLEcho Trójki

STOPKA REDAKCYJNA:

Opiekunowie: p.Katarzyna Chmiel, p.Monika
Stojowska

Redaktor Naczelny: Kacper Janczy

Korekta: Zuzanna Chmiel

Redaktorzy: Zuzanna Chmiel, Kacper Janczy,
Zuzanna Garbacz, Amelia Ciba

I Ty możesz zostać reporterem! 

Masz pomysły na ciekawe artykuły i chcesz się
tym podzielić?

Chcesz przeprowadzić wywiad? 
Chciałbyś polecić książkę lub film? 
Uważasz, że masz coś ważnego do

przekazania światu? 

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś
twierdząco, dołącz do nas!

Masz propozycje artykułów? A może jakiś
konkurs? Pisz do nas listy na maila:
gazetka3@vip.onet.pl Najciekawsze
umieścimy właśnie tutaj!

Cześć! Nie wiem, czy wiesz, ale
zajęliśmy III miejsce w jednym z
konkursów na platformie Junior

Media! W nagrodę, nasza
redakcja, otrzymała świetny
tablet marki Lenovo. Chcesz
wygrywać nagrody razem z

nami? Nie ma problemu! Dołącz
do nas! Na pierwszej stronie

masz informacje, jak to zrobić!


	Ho, ho, ho... Witamy Was w grudniowym wydaniu ,,Echa Trójki"! Już za moment święta! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was coś niesamowitego! Co? Przekonajcie się sami!
	Zostań dziennikarzem!
	z nami poprzez: -Maila: gazetka3@vip.onet.pl -Facebooka: fb.com/EchoTrojki.SP3 -Stronę www: echotrojki.wix.com/echotrojki
	CIASTKA PÓŁFRANCUSKIE
	ŚWIĄTECZNY PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE
	ŚWIĄTECZNY QUIZ
	Co mówi bombka do bombki?  Chyba nas powieszą.
	Tata pyta Jasia: – Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej?– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.

	- Puk, puk! - Kto tam? - Merry. - Jaka Merry? - Merry Christmas!
	I Ty możesz zostać reporterem!   Masz pomysły na ciekawe artykuły i chcesz się tym podzielić? Chcesz przeprowadzić wywiad?  Chciałbyś polecić książkę lub film?  Uważasz, że masz coś ważnego do przekazania światu?

	Cześć! Nie wiem, czy wiesz, ale zajęliśmy III miejsce w jednym z konkursów na platformie Junior Media! W nagrodę, nasza redakcja, otrzymała świetny tablet marki Lenovo. Chcesz wygrywać nagrody razem z nami? Nie ma problemu! Dołącz do nas! Na pierwszej stronie masz informacje, jak to zrobić!
	Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, dołącz do nas!

	STOPKA REDAKCYJNA:
	Masz propozycje artykułów? A może jakiś konkurs? Pisz do nas listy na maila: gazetka3@vip.onet.pl Najciekawsze umieścimy właśnie tutaj!



