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ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...

Można by rzec, że w tym roku zima o nas
zapomniała… nie ma przymrozków, ewentualnie
pojawiający się szron o poranku, brak śniegu, ale
czy nie kochamy jej właśnie takiej mroźnej? 

Zima jest przepiękną porą roku, śnieg przykrywa
wszystko biała kołderką, a w chłodne dni z
przyjemnością można napić się rozgrzewającego
napoju z naszymi ulubionymi składnikami. 

Chyba jednak najbardziej wyczekujemy świąt
Bożego Narodzenia i wcześniej obchodzonego
06.12 Dnia św. Mikołaja. To te dwa święta
sprawiają, że zima staje się magiczna…

www.juwentur.com

www.przyslijprzepis.pl
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TRADYCJE W WIELKIEJ BRYTANII

Christmas Stocking czyli świąteczna
skarpeta, jest to zwyczaj wieszania
(najczęściej przy kominku lub łóżku)
specjalnej skarpetki, do której św. Mikołaj
(w Anglii tzw. Father Christmas) wrzuca
drobne upominki - oczywiście tylko dla
grzecznych dzieci.

Christmas Cracker czyli świąteczny
"krakers" jest specjalną tubą,
zapakowaną w taki sposób, że
przypomina cukierek. Jednak nie służy do
jedzenia. Po otwarciu znajdziemy tam
drobny upominek. Oczywiście im droższy
krakers, tym lepszy prezent. Przy
otwieraniu krakers wydaje charakterysty-
czny odgłos.

Wishbone to kość indyka, która kształtem
przypomina literę Y. Osoba, która po
przełamaniu będzie trzymała największą
część kości, ma prawo do pomyślenia
jednego życzenia. 

Święta  Bożego Narodzenia na całym
świecie  są czarodziejskie, wszyscy
czekamy z niecierpliwością na pierwszy
śnieg, zapach choinki, prezenty i
pyszności, którymi będziemy się mogli
zajadać.

Zastanówmy się jednak jak taka tradycja
wygląda na świecie? Na początek
magiczne święta w Wielkiej Brytanii.

Misletoe czyli jemioła określana jest
rośliną pokoju. Świąteczny zwyczaj
pocałunku pod jemiołą, który ma
przynieść szczęście na cały rok -
wywodzi się właśnie z Anglii!

Candy cane czyli laska cukrowa-bardzo
popularna w Zjednoczonym Królestwie.
Ma czerwono-biały kolor i miętowy smak,
jednak obecnie dostaniemy ją w różnych
wariantach kolorystycznych i smako-
wych. Często zawiesza się ją jako ozdobę
na gałązkach choinki.

http://www.history.com

http://www.telegraph.co.uk
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TRADYCJE W WIELKIEJ BRYTANII
W wielkiej Brytanii nie ma tradycji
świętowania wigilii. Christmas Day
obchodzony 25-ego grudnia jest
najważniejszych dniem świątecznym dla
mieszkańców Anglii. To właśnie wtedy
spożywa się coś w rodzaju naszej wigilii,
która tutaj określana jest mianem
Christmas Dinner. Brytyjczycy do stołu
zasiadają zazwyczaj w godzinach
popołudniowych, na ich stołach goszczą:

pieczony indyk (podawany z
nadzieniem bakaliowym),
ziemniaki, tradycyjnie pieczone, ale
zdarzają się również gotowane lub
puree,
warzywa - najczęściej brukselka i
marchewka,
sos z żurawiny lub porzeczki,
świąteczne babeczki tzw. mince pies,
Christmas Pudding - który składa się
z brandy, jaj, masła, przypraw
korzennych, bakalii, suszonych
moreli.

Obchodzony 26 grudnia Boxing Day jest
dniem wolnym od pracy. Spędza się go
zazwyczaj z rodziną, grając w gry
planszowe lub oglądając sport w telewizji.
Dawniej 26 grudnia był dniem, kiedy
bogaci wspomagali biednych darowizną.
Obecnie właściciele większych firm,
przygotowują i wręczają drobne upominki
swoim pracownikom. W szkołach
organizowane są zbiórki przedmiotów,
które następnie zostają wysłane do
najbardziej potrzebujących osób.

MERRY CHRISTMAS!
www.happynewyear2015.mercenie.com

www.hanmerarms.co.uk
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H A N D  M A D E ...

                        CHRISTMAS CRACKERS

Christmas Cracker to świąteczny
upominek zapakowany w tubę,
przypominający cukierka. W środku
znajdują się drobne upominki, słodycze,
czasem pieniądze lub napisane przez
obdarowującego wierszyki.

Upominek taki to tradycyjny element
przyjęcia świątecznego, otwierany
poprzez pociągnięcie za końce,
zwyczajowo przez dwie osoby. Powinien
otworzyć się z trzaskiem, stąd jego nazwa
/w języku angielskim słowo "crack"
oznacza trzask/.

Obecnie można kupić gotowe "crackers" 
w sklepie, jednak najmilszą niespo-
dziankę stanowią te zrobione
własnoręcznie, pięknie opakowane w
błyszczący papier. Może wymaga to nieco
więcej wysiłku, ale efekt też będzie o
wiele bardziej ciekawy.

Christmas cracker powinien znaleźć się
przy każdym nakryciu stołu, tak, aby
dostał go każdy uczestnik świątecznej
uczty.

https://honiebuk.wordpress.com

http://www.squawkfox.com

www.pinterest.com/chrisatkinson61



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 12 12/2015 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL TeamNews

Gingerbread

P I E K I E L N Y  K Ę S E K

...czyli PIERNICZKI

Święta Bożego Narodzenia nie byłyby
świętami, gdyby nie pierniczki. Wszyscy
je kochamy! A więc... do dzieła. Będziecie
potrzebować:

2 szklanki mąki
2 łyżki miodu
3/4 szklanki drobnego cukru
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
pół torebki przyprawy piernikowej
1 łyżka miękkiego masła
1 jajko
 około 100 ml ciepłego mleka
dodatkowo1 jajko do posmarowania

Mąkę rozmieszać z rozpuszczonym
miodem, kolejno dodawać składniki.
Masło posiekać z innymi składnikami
nożem. Należy dodać tyle mleka, aby
utworzyć zwięzłe ciasto, wyrabiać przez
kilka minut.

Rozwałkować ciasto na stolnicy,
foremkami wykrawać różne kształty.
Smarować rozmąconym jajkiem i układać
pierniczki na blaszce posmarowanej
masłem bądź na papierze do pieczenia.

Rozgrzać piekarnik do 180 stopni, piec
pierniczki przez około 10 minut.

Dekorować po przestygnięciu. 
Tu wszystko zależy od waszej fantazji ;)))

SMACZNEGO!!!

www.glorioustreats.com

www.food.com
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G A D Ż E T ...
CZAS NA PREZENTY

Jakie cechy powinien posiadać prezent
idealny? Powinien być przemyślany,
wybrany starannie, właśnie dla tej jedynej
osoby. Nie musi być drogi, musi być
dany "od serca". 

No właśnie, otóż przedstawiony obok
prezent idealny - robot BB 8 nie spełnia
tylko jednego z wymienionych warunków.
Niestety kosztuje niemało, no ale poza
tym ma same zalety :)))

Dla wszystkich miłośników Gwiezdnych
Wojen to prezent idealny, spodoba się
ośmiolatkowi i osiemdziesięciolatkowi,
dziewczynie, jak i chłopakowi, po prostu
fanowi gwiezdnej sagi Star Wars!

Mały robocik BB 8 sterowany jest
telefonem komórkowym, a więc tak, jak
lubicie. Jeżeli chcecie zabłysnąć wśród
znajomych, bez trudu to zrobicie. Weźcie
BB 8 na imprezę - zainteresowanie macie
zagwarantowane.

BB 8 jest w zasadzie zabawką, oprócz
uroczego wyglądu potrafi  jednak całkiem
sporo: 

patroluje teren (zasięg do 30 metrów),
zapisuje i wyświetla holograficzne
wiadomości,
reaguje na głos i komendy,
ma oryginalny design. 

A poza tym - świetnie nadaje się na
prezent!

disney-allforfans.blogspot.com

www.mirror.co.uk
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P O D R Ó Ż E  K S Z T A Ł C Ą
PARYŻ  listopad 2015

Nasza wycieczka zaczęła się 6 listopada zbiórką na parkingu przed Carrefourem.
Rozpoczęliśmy długą i męczącą podróż, ale po dotarciu na miejsce naszym oczom
ukazała się wieża Eiffel, co zrekompensowało nam wszelkie trudy. Udaliśmy się wraz z
przewodnikiem do parku Luksemburskiego, zwiedziliśmy wiele niezwykłych miejsc
zabytków i muzeów. Około godziny 18.00 udaliśmy się na obiadokolację do restauracji
“Flunch”. Jedzenie było dobre. Wieczorem dojechaliśmy do Domu Polskiej Misji
Katolickiej, gdzie nocowaliśmy. Ośrodek przypadł nam do gustu. Wszyscy byli na tyle
zmęczeni, że od razu udaliśmy się do swoich pokoi i zapadliśmy w głęboki sen.
Przez kolejne dni zwiedzaliśmy najpopularniejsze muzea, budowle i parki. Były to na
przykład: ogród Tuileries, Luwr, Versal, Łuk Triumfalny, Plac Concorde i wiele, wiele
innych. Jednak najbardziej podobało nam się, gdy udaliśmy się na wieże Eiffel
wieczorem. Na samym szczycie zrobiliśmy wiele zjawiskowych, pamiątkowych zdjęć,
ponieważ mogliśmy zobaczyć piękny zachód słońca. Najbardziej oczekiwaną atrakcją
był EuroDisneyLand, do którego udaliśmy się w ostatni dzień naszej wycieczki. Od
samego rana szaleliśmy na rożnego typu atrakcjach. Największe wrażenie wywarły na
nas parady, w których brały udział postaci z bajek Disneya. Bardzo żałowaliśmy, że
musimy już wracać, ale mimo to mieliśmy nadzieje, że kiedyś tu wrócimy. 
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Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y

Grudniowe atrakcje

Grudzień to ulubiony miesiąc uczniów. Przede wszystkim jest krótszy niż przeciętny
miesiąc, szybciej się kończy, przepada także trochę zajęć, to przecież wtenczas
wychowawcy zabierają uczniów na różne atrakcyjne wyjścia klasowe: do manufaktury
czekolady na czekoladowe warsztaty /można zrobić różne smakowitości, a potem je
zjeść/, do fabryki cukierków, wytwórni szklanych ozdób choinkowych, do kina i na
bilard, do kręgielni i teatru. Same atrakcji i jak tu nie kochać grudnia!

Czasami zdarzają się także nieco poważniejsze wydarzenia szkolne. Na przykład klasy
pierwsze i drugie gimnazjum zaproszone zostały do udziału w projekcie pt. "Edukacja
Oknem na Świat". Projekt ten organizowany został przez Państwa Margo i Adama
Koniuszewskich - założycieli fundacji "Bridge". Miał na celu przybliżyć młodzieży
tematykę globalnych zjawisk i wyzwań: środowiskowych, społecznych i kulturowych,
z jednoczesnym zrozumieniem ich wpływu na polskie realia. Pierwszym filarem
projektu była gala wraz z projekcją filmu dokumentalnego "Trashed". 

Gala odbyła się w dniu 9 grudnia w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie.
Mieliśmy okazję zapoznać się z tym ciekawym budynkiem użyteczności publicznej,
wierząc, że jako mieszkańcy naszego pięknego miasta będziemy mogli często z niego
korzystać. To tu odbywa się bowiem wiele koncertów, pokazów, uroczystości.
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S P O R T I V O ...

Agnieszka Radwańska 

Agnieszka Radwańska was born on 6th
March 1989 in Cracow, Poland and still
lives there. She weighs 56 kilos and is
172 cm tall. She has won WTA Finals,
Tokyo, Montreal, Auckland, Sydney, Seul,
Dubaj and Miami tournaments.

Her best success in winning WTA Finals.
She is a very famous tennis player. One
of the best in the world. She has a sister
named Urszula who plays tennis
professionally, too. It's a very active
family.

Her first trainer was her own father who
has always been very strict and
demanding for her. He was the creator of
her international success.

Agnieszka Radwańska urodziła się 6
marca 1989 roku w Krakowie, Polsce i
nadal tam mieszka. Waży 56 kilogramów i
ma 172 centymetry wzrostu. Jest
zwyciężczynią turniejów WTA Finals,
turniejów w Tokyo, Montrealu, Auckland,
Sydney, Seulu i Dubaju.

Jej największym sukcesem życiowym jest
wygrana w turnieju WTA Finals. Jest
bardzo znaną tenisistką. Jedną z
najlepszych na świecie. Ma siostrę o
imieniu Urszula, która jest także
profesjonalną tenisistką. To bardzo
aktywna rodzina!
Jej pierwszym trenerem był jej tata, który
był dla niej zawsze surowy i wymagający.
Był też twórcą jej międzynarodowego
sukcesu.

Vocabulary/Słowniczek:
tournament  - turniej,
weigh - ważyć,
demanding - wymagający
strict - surowy

www.media2.pl

www.sport.se.pl
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S T R E F A  U C Z N I A

Przysłowia 
o nauce:

"Czego się za młodu
nauczysz, na starość

jakbyś znalazł."

"Uczymy się nie dla
szkoły, lecz dla życia." 

"Jaki uczeń, taki
obywatel." 

"Nauka skarb drogi, kto ją
ma, nie ubogi."

"Czego Jaś się nie nauczy,
tego Jan nie będzie umiał."

Przedstawimy dzisiaj sylwetkę ucznia klasy IV a Szkoły
Podstawowej  Nr 135 - Wojtka Pietrasa. Zapamiętajcie to
nazwisko! Wojtek odniósł do tej pory szereg sukcesów. 

Wasz kolega zdobył między innymi:
wyróżnienie w międzynarodowym konkursie "Kangur
Matematyczny" (2014 i 2015 r.), 
nagrodę w Ogólnopolskim konkursie Nauk
Przyrodniczych "Świetlik" w 2014/15 r., 
II miejsce w Międzyszkolnych Mistrzostwach
Dzielnicy X w piłce nożnej w 2015 r. 
i wiele innych. 

GRATULUJEMY!!!

R e d a k c j a
  TeamNews

Katarzyna Barnaś, II A
Julia Czort, II A
Karolina Drzewińska, II A
Aleksandra Guzik, II A
Karolina Krysik, II A
p. Renata Marona
p. Karina Sikora"Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, 

z których największym jest szacunek"
                                                                                    
                                                                                     Daniel Defoe


