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Biesiada patriotyczna "Śpiewamy niepodległej"

 15 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3 im. Bohaterów Powiśla
Dąbrowskiego odbyła się Biesiada
Patriotyczna.Uczestniczyli na niej 
uczniowie naszej szkoły,  rodzice i
seniorzy.W klimat patriotycznej Biesiady
wprowadziła nas wystawa okolicznościowa
„Uchwyćmy mijający czas” ukazująca
przedmioty codziennego użytku, których
używali nasi przodkowie. Podczas
Biesiady Patriotycznej „Śpiewamy
Niepodległej” nie mogło zabraknąć pieśni i
piosenek. Uczestnicy Biesiady chętnie
włączyli się w śpiew, który poprowadził
chór złożony z młodzieży gimnazjalnej.
Pokaz mody historycznej uświetnił
wspólne biesiadowanie. Modele w strojach
z minionych epok prezentowali się
znakomicie. Podczas Biesiady nie
zabrakło także tradycyjnego staropolskiego
jadła. Spotkanie upamiętniające Stulecie
Odzyskania Niepodległości było bardzo
ważne dla naszej szkoły.
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Wycieczka do Krakowa

22 listopada 2018r. uczniowie klas
III gimnazjum pojechali do Krakowa
na wycieczkę. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od Muzeum
Lotnictwa, gdzie mogliśmy
podziwiać m.in. helikopter, którym
w czasie pielgrzymek do Polski
podróżował Jan Paweł II oraz
samoloty biorące udział w Bitwie o
Anglię. Na Wawelu obejrzeliśmy
również Komnaty Królewskie.
Udało nam się na krótką chwilę
wejść do Katedry, więc oddaliśmy
hołd naszym wielkim poetom:
Adamowi Mickiewiczowi i
Juliuszowi Słowackiemu. Następnie
przeszliśmy przez Rynek i
dotarliśmy do Kamienicy
Szołajskich, żeby zobaczyć
pamiątki zgromadzone po polskiej
noblistce, czyli „Szufladę
Szymborskiej”. Na trasie naszej
wędrówki nie mogło zabraknąć
pierwszego budynku najstarszej
polskiej uczelni, czyli Collegium
Maius.
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Zabawa i dyskoteka andrzejkowa

29 listopada uczniowie młodszych
klas wzięli udział w zabawie
andrzejkowej. W programie nie
zabrakło tradycyjnych wróżb
andrzejkowych i wesołej zabawy.
Dzieci tańczyły i świetnie się
bawiły.Później, odbyła się
dyskoteka szkolna dla klas III
gimnazjum
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Zabawa mikołajkowa

W czwartek - 6 grudnia w naszej
szkole odbyła się zabawa
Mikołajkowa. Chłopcy z klas IV, V i
III gimnazjum urządzili turniej piłki
nożnej oraz grali w ping ponga.
Dziewczyny z równoległych klas
robiły kartki świąteczne oraz piekły
pyszne ciasteczka. Do każdej z
klas w naszej szkole Święty Mikołaj
przyszedł osobiście .
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Świąteczne pierniki

SKŁADNIKI (około 30 sztuk)

2 szklanki mąki pszennej

2 łyżki miodu

3/4 szklanki cukru

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej (najłatwiej
gotowej lub DOMOWEJ)

1 łyżka masła

1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do
posmarowania)

około 1/3 szklanki ciepłego mleka

Przygotowanie

Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący
miód i wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle siekając,
dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie
masło i jedno jajko.Dolewając stopniowo (po 1 łyżce)
mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie średnio twarde i
gęste, przypominające ciasto kruche (możemy nie
wykorzystać całego mleka). Dokładnie wyrabiać ręką,
aż będzie gładkie, przez około 10 minut.Na posypanej
mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o
grubości max. 1/2 cm. Foremkami wykrajać pierniczki.
Smarować roztrzepanym jajkiem i układać na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około 2
cm od siebie.Piec w piekarniku nagrzanym do 180
stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 15
minut, w zależności od grubości
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1. Według starej tradycji, zwierzęta przemawiają w
Wigilię ludzkim głosem. To dlatego dzielono się
opłatkiem także z nimi.

2. W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 dni! W tym
czasie Grecy spotykają się ze znajomymi i rodziną w
pubach, restauracjach, a przy tym zasypują
mnóstwem prezentów
3.Pierwowzorem dzisiejszego Świętego Mikołaja był
biskup Miry (dzisiejszej Turcji), który rozdał swój
majątek ubogim. Znany jest także z legendy o trzech
młodych damach, które znalazły mężów, dzięki
posagowi dostarczonemu dyskretnie przez Mikołaja.
4.Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z
Asyżu, w 1224 roku. Miała ona wymiar czysto
edukacyjny; przy jej pomocy, Franciszek wyjaśniał
wiernym sedno Bożego Narodzenia.

5.Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy.
Tego dnia ozdabiają oni groby bliskich kwiatami,
gwiazdami betlejemskimi, ale także koszyczkami ze
specjalnymi, bożonarodzeniowymi ciasteczkami

9 ciekawostek o Bożym Narodzeniu

6.Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich,
zaadoptowanych przez Kościół, w okresie
średniowiecza. Pierwotnie kolacja była ucztą ofiarną
składaną w darze mieszkańcom zaświatów, czyli
duchom.

7.Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300
języków i dialektów.

8.Zwyczaj całowania pod jemiołą pojawił się dopiero w
XIX wieku. Dużo wcześniej, bo w czasach celtyckich,
jemiole przypisywano magiczne właściwości: potrafiła
leczyć, chronić, a nawet zwiększać płodność.

9.Boże Narodzenie w Indiach to czas kupowania
nowych ubrań, strojenia domów, ulic i wszystkiego, co
tylko da się mniej lub bardziej finezyjnie udekorować,
we wszystkie kolory tęczy
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