Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Bolesława Chrobrego
ul. Niska 9
27-400, Ostrowiec Świętokrzyski

Numer 9 04/19

WWW.JUNIORMEDIA.PL

ORGANIZATOR
PROJEKTU

.

.

Gazetkę opracowali
uczniowie klasy Vb i Vc pod
kierunkiem pani Karoliny
Kamińskiej - Grabki

Zdrowych
serdecznych
Świąt
spotkań w
Wielkanocnych,
gronie
.
.
pełnych wiary rodziny.
i miłości.
Życzy zespół
Radosnego
redakcyjny
nastroju,

PARTNER

od opieką
pani Karoliny
Kamińskiej Grabki.
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KĄCIK GIER
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Scrabble – gra w układanie słów, wymyślona przez Alfreda Buttsa w 1931 roku.
Obecnie jedna z najpopularniejszych gier słownych na świecie.
Prawa autorskie do nazwy Scrabble posiada
firma Mattel oraz Hasbro (w USA i Kanadzie).
Rubrykę opracował: Franciszek Długosz, klasa V b
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WIELKANOCNY BIAŁY BARSZCZ

.

.

wywar mięsny - 1 l
wędzone żeberka - 200 g
śmietanka 30% - 1 szklanka
pszenny zakwas - 2
szklanki
czosnek - 4 ząbki
biała kiełbasa - 4-6 kawałków
1 cebula
boczek wędzony - 200 g
jajka - 4-6
garść majeranku
1 duża łyżka chrzanu
sól i pieprz do smaku

Wywar mięsny gotować przez godzinę z wędzonymi żeberkami. Do wywaru dodać zakwas i czosnek ; gotować kolejną godzinę.
Do śmietanki wlać kilka łyżek wrzącej zupy, zamieszać i połączyć z zupą. Doprawić chrzanem. Cebulę i boczek pokroić w
kosteczkę. Do barszczu włożyć białą kiełbasę i gotować 10 minut. Wyjąć kiełbasę i pokroić w plasterki. Na patelni rozgrzać
boczek, dorzucić cebulę i podsmażyć na złoto. Pod koniec dodać majeranek. Cebulę z boczkiem dodać do zupy. Odstawić do
następnego dnia. Podawać z dodatkiem kiełbasy i jajka na twardo.

Smacznego!
Malwina Łakomiec i Weronika Pasiek, klasa Vc
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ODYSEUSZ
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Odyseusz– w mitologii greckiej król Itaki; bohater "Odysei" Homera.
Odyseusz uchodził za syna herosa Laertesa i jego małżonki Antyklei. Według mitu był najprzebieglejszym z królów biorących
udział w wojnie trojańskiej, autorem podstępu, dzięki któremu Grecy wygrali wojnę – konia trojańskiego. W podróży powrotnej do
Itaki przeżył wiele przygód. Do końca pozostał wierny swej żonie Penelopie, choć zakochana w nim nimfa Kalipso (córka Atlasa)
oferowała mu nieśmiertelność. Obok Heraklesa i Tezeusza jest najbardziej znanym bohaterem greckich mitów i legend. Synem
Odyseusza był Telemach. Gdy Helena Trojańska została porwana i królowie greccy szykowali się do wspólnej wyprawy na
Troję, przyłączył się do nich także Odyseusz. Z żalem opuścił swą żonę i narodzonego właśnie syna Telemacha.
Na wojnie spędził 10 lat, by w końcu dzięki podstępowi zapewnić greckim najeźdźcom zwycięstwo. W innej wersji mitu nie
wymyślił fortelu sam, a podpowiedziała mu go Atena. Z jego inicjatywy zbudowano wielkiego drewnianego konia, w środku
którego ukryli się najmężniejsi wojownicy. Reszta armii, pozorując odwrót, odpłynęła na niewielką odległość od miasta.
Trojanie, znajdując spalony obóz i gigantycznego konia, uznali go za dar dla bogów i pomimo nielicznych protestów wciągnięto
do miasta. Tego wieczoru hucznie świętowano. Nocą, gdy większość mieszkańców Ilionu spała, z konia wyszli żołnierze.
Otworzyli bramy miasta i wpuścili resztę wojsk, która w tym czasie zdążyła powrócić pod Troję. Rozpoczął się pogrom
mieszkańców.
Rubrykę opracowały: Julia Szymańska, Aleksandra Przydatek, klasa Vc
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KĄCIK CZYTELNICZY

.
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Chciałam Wam polecić książkę Lucy Maud Montgomery ,,Ania z Zielonego
Wzgórza”.
Ania Shirley to osierocona dziewczynka, która wychowywana jest przez
rodzeństwo Marylę i Mateusza Cuthbertów. Akcja powieści toczy się w Avonlea,
gdzie mieszka Ania. Tam dziewczynka dorasta, uczy się, chodzi do szkoły, a
przy tym wszystkim przeżywa mnóstwo przygód.
Zachęcam do lektury.
Julia Łuba, klasa Vb
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KĄCIK GWIAZD
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Daniel Jacob Radcliffe ur. 23 lipca 1989 roku w Fulham. Jako młody chłopak
brał udział w małych szkolnych produkcjach aktorskich. Wkrótce otrzymał
swoją pierwszą rolę młodego Davida Copperfielda w telewizyjnym filmie "David
Copperfield". Kilka lat później zagrał jako Mark Pendel w "Krawcu z Panamy" u
boku Jamie Lee Curtis, która w rozmowie z matką Daniela wyznała, że
nadawałby się on do roli Harrego Pottera. W tym samym roku Ch.Columbus
obsadził Radcliffa w tej roli i na ekrany weszła I część przygód "Harry Potter i
Kamień Filozoficzny". Po tym wydarzeniu zaczął być rozpoznawany na całym
świecie.
Rubrykę opracowały: Alicja Surowiec, Marika Motyka, klasa Vc
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KĄCIK FILMOWY

"Jak wytresować
smoka 3"

nagrodami, w tym
nominacjami do
Oscara®) przyciągnęły
Witamy (ponownie!) w do kin tłumy fanów (w
krainie wikingów i
każdym wieku) i
dzikich smoków!
zarobiły ponad 1,1
Kolejne szalone
miliarda dolarów!
przygody Czkawki,
Nocnej Furii,
Szczerbatka i innych
postaci z przebojowej
serii filmów
animowanych „Jak
wytresować
smoka”.Dwie pierwsze
części serii (obsypane
"Lego® Przygoda 2"

.

.

"Corgi,
psiak
Królowej"

Rex to nieziemsko
rozpuszczony śliczny
mały corgi, ulubiony
piesek brytyjskiej

królowej. Mieszka w
Pałacu Buckingham
pławiąc się w
królewskich
luksusach. Jednak
pewnego dnia na
skutek szalonego
zbiegu okoliczności,
Rex traci swoją
pozycję w pałacu

i trafia do
londyńskiego
schroniska. Otoczony
przez gromadę
twardych
czworonogów musi
nauczyć się, co to
znaczy być
zwyczajnym psem.
Próbując odnaleźć

drogę do domu, Rex
odkryje, że
prawdziwych
przyjaciół nie poznaje
się po pięknej sierści,
ale po tym, że w
potrzebie potrafią
wyciągnąć do ciebie
pomocną łapę.

Minęło pięć lat od
czasu, kiedy wszystko
było czadowe.
Mieszkańcy Klocburga
stoją w obliczu
nowego, ogromnego
zagrożenia.
Pochodzący z
kosmosu najeźdźcy
LEGO DUPLO®
niszczą wszystko w tak
szybkim tempie, że nikt
nie nadąża z
odbudowywaniem. Aby
ich pokonać i
przywrócić spokój w

świecie LEGO®,
Emmet, Lucy, Batman
wraz z przyjaciółmi
wyruszą w podróż do
odległych,
nieodkrytych światów,
w tym do dziwacznej
galaktyki, w której
wszystko jest
musicalem. Podróż ta
będzie sprawdzianem
ich odwagi,
kreatywności i
umiejętności Master
Builderskich, a
ponadto ukaże, jak
bardzo są wyjątkowi.

Rubrykę opracowała:
Z. Ciechanowska, kl. V b
"Chłopiec z burzy"

.

.

chłopca z jednym z
pelikanów. Mozolna
Kilkuletni Michael
nauka latania, walka z
mieszka z tatą w małej kłusownikami
chatce nad brzegiem
polującymi na
oceanu. Pewnego dnia nadmorskie ptaki. W
podczas zabawy na
końcu jednak
plaży znajduje trzy
przychodzi moment,
osierocone malutkie
gdy pelikan dorasta, a
pelikany. Tak zaczyna chłopiec musi opuścić
się niezwykle
domek na plaży. Czy
wzruszająca, pełna
ich przyjaźń jest w
humoru i przygód
stanie przetrwać?
opowieść o przyjaźni
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Przychodzi facet do
sklepu i mówi:
- Poproszę okulary.
- Do czego?
- Do widzenia.
- Do widzenia.

HUMOR

Mama pyta Jasia:
- Brałeś prysznic?
- Jak coś zginie, to
zawsze na mnie.
Mały Jasio pyta
mamy:
- Mamo, po co się
malujesz?
- Żeby ładnie

wyglądać.
- A kiedy to zacznie
działać?

- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się
zapytać jak długo
schnie farba!

Zajączek wchodzi do
baru i mówi:
- Kto mi pomalował
rower na zielono?!
Cisza. Wstaje
niedźwiedź i mówi:

Zając przychodzi do
cukierni. Widzi
marchewkowe ciasto.
- Ile kosztuje

kazał im to zjeść.
Polak zjadł bez
problemu.
Niemiec natomiast je,
płacze i śmieje się
jednocześnie..
- Czemu płaczesz Polak, Czech i Niemiec
spytał diabeł
spotkali diabla.
- Bo muszę zjeść dziką
Kazał im przynieść
różę, to boli!
jakąś roślinkę.
- A czemu się
Polak przyniósł
śmiejesz?
tulipana, Niemiec dziką
- Bo Czech idzie z
różę, a Czecha jeszcze
kaktusem!
nie ma...
Diabeł nie czekając
Nauczyciel na lekcji
języka polskiego mówi
do Jasia:
- Jasiu, odmień w
czasie teraźniejszym
czasownik gonić.
- Ja gonię, ty gonisz...,
my gonimy, wy
gonicie...
- A oni? - pyta
nauczyciel.
- Oni uciekają, panie
profesorze.
Nauczyciel pyta się
Jasia:
-Jakie kwiaty
najbardziej lubisz?
- Róże.
- Proszę, napisz to

1 kg ciasta?
- 50 zł.
- A ile okruszki?
- Okruszki są za
darmo.
- To poproszę 2 kg
okruszków.

na tablicy.
- Chyba jednak wolę
maki - mówi Jasio.
Ojciec do syna:
- Jak tam postępy w
szkole?
- W porządku. Kontrakt
z piątą klasą
przedłużony na
następny rok.

Rubrykę opracowały:
M.Kowalska,Z.Swat,kl.Vb

.

Po klasówce z
matematyki
rozmawiają dwaj
koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu
powie, że ściągaliśmy
od siebie.

.

.

.

.

.

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama?
- Nie, z zagrożeniem.

- Nie rozumiem, jak
jeden człowiek może
robić tyle błędów? dziwi się polonistka,
oddając pracę
domową uczniowi.
- Wcale nie jeden odpowiada uczeń Pomagali mi mama i
tata.

