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Boże Narodzenie - CIEKAWOSTKI
Czy wiedzieliście że w Anglii na święta kiedyś jadło się głowę dzika przybraną w laurowy
wieniec?
A może wiedzieliście, że podczas Bożego Narodzenia smakuje się… ,,plum pudding’’, czyli
śliwkowy pudding?
W Szwecji zasiada się do stołu wigilijnego o …piętnastej.
Na święta je się narodowe danie Szwecji, czyli ,,Pokusy Janssona’’ lub ,,Pokusy Karlssona’’.
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Wywiad z Jagodą Kowalewską
•Jak długo uprawiasz już szermierkę?
•Uprawiam szermierkę cztery lata.
•Jak zaczęła się Twoja historia z szermierką ?
•Moja babcia opowIadała mi, jak wygrała mistrzostwa
Polski. Mój brat się zachęcił, ale jest przekrzywiony na
jeden bok i ma mały garb, i dlatego nie może trenować
szermierki. A ja się zachęciłam.
•Na jakim jesteś poziomie z szermierką?
•Jestem ,,MŁODZIK’’, czyli prawie ,,JUNIOR’’. Mój trener
powiedział, że gdybym była starsza, to mogłabym
wystartować w olimpiadzie.
•Czy to trudny sport?
•Do nauczenia się - tak, ale jak już wejdzie się w to i
poczujesz, że to jest sport dla ciebie, to naprawdę jest
łatwiej. Tylko czasami masz momenty, że nic ci nie
wychodzi, ale potem są turnieje i same pierwsze miejsca.
•Czy startowałaś już w jakieś zawodach? A może udało ci
się je wygrać lub zajęć czołowe miejsce?
•TAK!Startowałam w zawodach EUROPEJSKICH.
Zdobyłam wtedy miejsce dwunaste na 256 dziewczynek.
Wygrałam pięć zawodów, a reszta to były drugie i trzecie
miejsca. Czasami się potykałam i nie miałam czołowego
miejsca.
•Czy sprawia Ci przyjemność uprawienie szermierki ?
•Tak, sprawia mi przyjemność. Jest to dla mnie
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odpoczynek od realistycznego świata. Czuję się w tym
bardzo dobrze.
•Czy ktoś z Twojej rodziny uprawia szermierkę?
•Nie, nikt teraz z mojej rodziny tego sportu nie uprawia,
ale moja babcia i mój brat kiedyś uprawiali.
•Ile razy w tygodniu uprawiasz szermierkę?
•Szermierkę uprawiam pięć raz w tygodniu, a czasami to
cały tydzień mam zapełniony treningami.
•Czy masz jakieś marzenia związane z tym sportem ?
•Moim marzeniem jest wyjazd na olimpiadę i mam
nadzieję, że gdybym pojechała, to bym zajęła dobre
miejsce
• Dziękujemy za wywiad!
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LEGO NA PREZENT BOŻONARODZENIOWY
CO POLECAM:
10968 kreatywne klocki LEGO, duże pudełko
31097 Sklep zoologiczny i kawiarenka
43172 Magiczny lodowy pałac Elsy
41340 Dom przyjaźni
60227 Stacja kosmiczna na Księżycu
60215 Remiza strażacka
60209 Rabunek diamentów
60139 Mobilne centrum dowodzenia
60194 Arktyczna terenówka zwiadowcza
70423 Autobus Duchozwalczacz 3000
70837 Błyszczące spa
76130 Odrzutowiec Starka i atak dronów
75935 Starcie z barionyksem: poszukiwanie skarbów
70678 Zamek Zapomnianego Cesarza
75948 Wielka sala w Hogwarcie
75243 Slave I™ – edycja rocznicowa
42 078 MACK Anthem
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,, Mika z kolorowej kamienicy. Część 1: Boże Narodzenie i już!”
Mika od dawna czekała na grudzień. Mika ma 10 lat i ma
chomika Lulu. Jej kolorowa kamienica błyszczała w złocie i wszyscy
mieszkańcy pomagali stylizować budynek. Ale… coś było nie halo.
Był 10 grudnia. Była niedziela i Mika wracała z kościoła. Mama
sprzątała kuchnię. Tata czytał gazetę. Była dziwna cisza, a zwykle w
mieszkaniu było bardzo głośno.
- Mamo, dlaczego jest tak cicho?- przerwała ciszę dziewczynka.
- Ja robię miejsce na choinkę, a tata nie wiem, co robi. Spytaj się go.odpowiedziała mama Mice.
- Tato, co robisz?- spytała się Mika.
- Czytam przepis na pierniki w gazecie. Nie chcę pomyłki jak rok temu,
dlatego szukałem przepisu. Idź posłuchaj tej twojej Mariah Barey, czy jak
ona się tam nazywa. Jedziemy po choinkę, gdy ciocia przyjedzie.
Zostanie z tobą.
24 GRUDNIA
Mika się nudziła. Była dopiero dwunasta, a jadą na Wigilię do babci
dopiero wieczorem. Co mogła zrobić? Już udekorowała chomikowi klatkę,
przesłuchała wszystkie playlisty świąteczne, zrobiła bombki, zrobiła
karneciki do prezentów, NO CO MOGŁA ROBIĆ?! Okazało się, że…
zobaczycie sami!
Mama wchodzi do pokoju dziewczynki, bo chce poprosić Mikę, by się
przebierała, bo za chwilę wychodzą, a tam… MIKA ŚPI! :-)
WIECZÓR WIGILIJNY
Już wszytko zjedzone, teraz brakuje tylko prezentów! Wszyscy w
ciszy, a nagle tą ciszę przerywa cichutki, dźwięk dzwoneczka. NAGLE
POD CHOINKĄ CAŁE STOSY PREZENTÓW!!!!
Po otwarciu prezentów Mika tylko szepnęła: ,, Dzięki, Mikołaju!”

MAM NADZIEJĘ, ŻE PODOBAŁO WAM SIĘ!
JEŚLI CHCECIE, ZROBIĘ WIĘCEJ NA INNE ŚWIĘTA!!

AUTORKA
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POMYSŁY NA LISTY DO ŚW. MIKOŁAJA
Na pewno już chcesz pisać list do świętego Mikołaja! Tylko… jak
fajnie i prosto go wykonać, bez żadnych problemów i kłopotów?
Oto ciekawe wskazówki na proste i fajne wykonanie fantastycznego
listu do Mikołaja, które możesz wykorzystać!

PRZYKŁAD, JAK ZROBIĆ FAJNĄ
KARTECZKĘ DLA ŚW. MIKOŁAJA

Potrzebne Ci będą:
- kolorowe piórka
- ołówek
- kartka papieru A4
- parę pisaków
- klej Magic
ZACZYNAMY!
1. Najpierw narysuj ołówkiem ptaszka z czapką Mikołaja;
w razie czego zmaż nieładne kontury.
2. Pokoloruj pisakami swój rysunek.
3. Klej Magic pomoże Ci w przyklejeniu piórek w wybranych
kolorach.
GOTOWE!
CIEKAWOSTKA:
MOŻESZ NAPISAĆ ,,MERRY XMAS” LUB ,,ŚW. MIKOŁAJ”
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Przepisy na święta.
Pierniczki
(dwa warianty)
Co potrzebne?
1 szklanka miodu;
1 szklanka cukru;
2 całe jajka;
5 szklanek mąki tortowej;
1 łyżeczka goździków
tłuczonych;
1 łyżeczka cynamonu
(sproszkowany);
1 łyżeczka skórki
pomarańczowej (startej);
2 płaskie łyżeczki sody
Jak przygotować?
Cukier rozpuść w miodzie, żeby
nie przypalić, wsypać do tego
wszystkie przyprawy. Mąkę
Zmieszać z sodą i jajkami, powoli
dodawać ciepły miód i długo
mieszać. Ciasto cienko
rozwałkować. Wyciąć w
ulubione wzorki. Piec w 140
stopniach przez 12 minut.
Uwaga!
Piec na papierze do pieczenia ciast, żeby się nie przypaliło.
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Inny przepis na Pierniki
Co potrzebne?
-700g mąki (do 1 kg);
-300g cukru
-300g miodu;
3/4 kostki masła;
2 jajka;
-przyprawa do piernika i
łyżeczka cynamonu;
-2 łyżeczki sody;
-1/3 szklanki mleka;
-1 łyżeczka kakao
Jak przygotować?
Rozpuść
masło, miód,
kakao, przyprawy i cukier.
po przestudzeniu dodać
mąkę jajka i sodę. Następnie
zagnij ciasto , rozwałkuj je,
wytnij w ulubione wzory.
Piecz je w 180 stopniach
przez 8-12 minut.
Przepis na przyprawę piernikową.
Co potrzebne?
-40g laski cynamonowej, przełamaną na pół;
-2 płaskie łyżeczki imbiru, suszonego, mielonego;
-5g gałki muszkatołowej;
-10 ziaren ziela angielskiego;
-10 goździków
-25 nasion kardamonu,
-1 gwiazdka anyżu (tylko ziaren);
-20 ziaren czarnego pieprzu.
Jak zrobić?
Przyprawy wrzuć do miksera i zmiksuj.
Przechowaj w szczelnym pojemniku.
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ŚWIĄTECZNA SONDA
JAKA JEST TWOJA/PANA/PANI ULUBIONA POTRAWA WIGILIJNA?
ODPOWIEDZI DZIECI
PIERNIKI
PIEROGI
KLUSKI Z MAKIEM
ZUPA RYBNA
BARSZCZ
0

3,5

7

10,5

14

ODPOWIEDZI DOROSŁYCH
BARSZCZ Z USZKAMI
PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI
KARP
GRICH Z KAPUSTĄ
0

1,25

2,5

3,75

5

CO JEST DLA PANA/PANI MAGICZNEGO W WIECZORZE
WIGILIJNYM?
RODZINA
ATMOSFERA
SPOKÓJ
0

1,75

3,5

5,25

7
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CZY WOLISZ/WOLI PAN/PANI PREZENTY KUPIONE W SKLEPIE
CZY WYKONANE WŁASNORĘCZNIE?
ODPOWIEDZI DZIECI

KUPIONE

WYKONANE SAMEMU

NIE WIEM
0

4

8

12

16

ODPOWIEDZI DOROSŁYCH

KUPIONE
WYKONANE WŁASNORĘCZNIE
0

2,25

4,5

6,75

9

CZY WIERZYSZ W ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA?

TAK
NIE
NIE WIEM
0

4,5

9

13,5

18
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STOPKA REDAKCYJNA, CZYLI KTO TWORZY GAZETKĘ :)
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