
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. ks.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Bystry 9A
11-500, GiżyckoWydanie specjalne
11/16

Byliście grzeczni?
Czekamy na Ciebie Mikołaju!
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Znasz
ŁAZANKI?

.
Podobno jak
spróbujemy
każdej z
dwunastu
potraw,
przyniesie to
nam szczęście
w każdym
miesiącu
nadchodzącego
Nowego Roku.

Barszcz 
Buraki
symbolizowały
długie życie,
urodę i
powodzenie. Z
tego powodu, to
barszcz otwierał
kolację wigilijną.
Miał być dobrą
wróżbą na
przyszły rok. W
niektórych
regionach Polski
podawana jest
zupa grzybowa,
zamiast

barszczu
czerwonego.
Dawniej grzyby
kojarzone były z
siłą i zdrowiem.
Kolejną
staropolską
potrawą
jest kapusta z
grochem. Kiszona
kapusta jest
bardzo zdrowa,
to  źródło
witamin i soli
mineralnych.
 Posiada też
właściwości
antyrakowe.
Wigilia to kolacja
postna, dlatego
zamiast mięsa
podaje się ryby,
które
symbolizują
Jezusa i
odradzanie się
do życia. Olga
Gryszko

Kolejną potrawą
pełną symboliki,
bez której nie
wyobrażamy
sobie wigilijnego
stołu, to pierogi
z kapustą
i grzybami. 

Według tradycji
grzyby
posiadały
magiczną moc.
Kompot z
suszu 
Gruszki
zapewniają

długowieczność
jabłka miłość i
zdrowie,
natomiast
suszone śliwki
odpędzają złe
moce. 
Olga Gryszko

.

Miejsce dla wędrowca

googleNajważniejsze

    Kluski z      
 makiem 

Tradycyjna
potrawa na
Podlasiu,

Podkarpaciu,
Mazowszu oraz
w Wielkopolsce.

Skład:
kluski, mak,

miód, bakalie.
Może

wypróbujecie?

Symbolika wigilijnych potraw 
           ⚛    ***   ⚛   ***  ⚛       

google

google

google
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Nie wszędzie
kolacja wigilijna

We Francji, w
przeciwieństwie
do innych
krajów, nie ma
Wigilii. Francuzi
biorą jedynie
udział we mszy,
a 25 grudnia
siadają do
wspólnego

obiadu. W ten
dzień jedzą
indyka
nadziewanego
kasztanami i piją
dużo szampana
(dzieci nie).Z.K.

W Danii na
Wigilię podaje
się słodki ryż z
cynamonem i
pieczoną gęś z
jabłkami.
Tradycyjnym
daniem jest
budyń z ryżem,
w którym
gospodyni

ukrywa migdał.
Kto go znajdzie,
ten dostaje
świnkę z
marcepanu,
która zapewnia
szczęście przez
cały rok.

Google

W Szwecji
święta Bożego
Narodzenia
rozpoczynają
się w pierwszą
niedzielę
adwentu.
Tradycyjna

szwedzka uczta
składa się z
iutfisk, czyli
rozmoczonej
suszonej ryby.
Potem podaje
się galaretkę
wieprzową,

głowiznę i chleb,
a na deser
pierniczki. Nie
stawia się
wolnego
nakrycia na
stole, ale za to
odwiedza

się samotnych.
Szwedzi nie
śpiewają kolęd,
lecz tańczą
wokół choinki.
Zuzia Kujawa

Czekamy

.

Zrób to sam

Czy wiesz, że...
- BELGIA -Co kraj, to obyczaj

               ✴  ✴  ✴  ✴  ✴  ✴

 Skandynawia�⚛

✴✴✴✴

W Belgii są
organizowane
przedświąteczne
jarmarki, na
których można
kupić ozdoby
choinkowe,
różne rodzaje
ciasta i
ciasteczek. Z.K

...

google

.

.

.
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  Poradnik dla
rodziców

          Wigilijna opowieść
   ✴     ✴    ✴     ✴     ✴       ✴              

 
Pewnego śnieżnego dnia w domu Mikołaja przy produkcji prezentów zdarzyła się niezwykła przygoda. Elf
 Piotruś był bardzo psotny i lubił robić psikusy  innym. Czasami przyrządzał  wybuchowe torty oraz prezenty.
Jego żart wymknął się jednak spod kontroli i psikus wpadł do worka Siwobrodego. Ten prezent otrzymał pewien
niegrzeczny chłopak o imieniu Zbyszek, który  marzył o helikopterze  na pilota. Gdy nakrył do stołu i postawił
wszystkie potrawy, stał się cud. Jego zwierzątko, które bardzo szanował, zaczęło o północy  mówić ludzkim
głosem. Powiedziało chłopakowi, że musi się poprawić i zacząć dobrze traktować bliskich oraz rówieśników.
Zbyszek wziął te słowa do serca, Następnie zaczął rozpakowywać prezenty. Dostał piękną książkę i lśniący
samochodzik. Pod choinką został jeszcze jeden prezent podpisany jego imieniem. Chłopak z uśmiechem na
twarzy zaczął go entuzjastycznie rozpakowywać. Po chwili mina zrobiła się smutna, bo zobaczył jedynie dwa
cukierki… oczekiwał czegoś więcej. Pierwszego dnia świąt niespodziewanie chłopak usłyszał  gruby i basowy
głos Mikołaja. Gość wręczył mu niezwykły helikopter, o którym  bardzo dawno marzył .Uszczęśliwiony uściskał
miłego pana, ale miał jeszcze jedno marzenie, chciał roznosić z nim  prezenty. Gwiazdor zgodził się. Weszli
razem do sań i odfrunęli. Zbyszek rzucał prezenty i trafiał do kominów. Uszczęśliwiony wrócił na ziemię, gdzie
czekali na niego rodzice. Opowiedział im swoją niezwykłą przygodę i oczywiście obiecał poprawę.
                                                                                                                                Bartłomiej Kamiński

O czym marzą
dzieci?

M.P..

Nie wiecie, co
kupić swojemu
dziecku na
Gwiazdkę?
Redakcja ułatwi
Wam to trudne
zadanie...
08.12.2016r. w
klasach I-III
przeprowadzono
ankietę na 
temat świąt i
wymarzonych
prezentów
gwiazdkowych.
 
W ankiecie
wzięło udział 11
dziewczynek i
13 chłopców.
Wymarzonymi
prezentami są
m.in.
Chłopcy: 

5 uczestników -
zestawy lego,
2 uczestników-
paczki klocków,
2 uczestników-
konsole
playstation.
Dziewczęta:
4 uczestniczki -
koniki,
6 uczestniczek-
lalki Barbie.
Bartek K.

M.P.M.P.
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Dzieci listy piszą Adresy
 Mikołaja

To opowieść o
bogatym
skąpcu
Scroogeu, który
nie obchodził
świąt, z nikim
się nie dzielił.
Przed Wigilią
nawiedzają go
trzy duchy. Czy
Scrooge się
zmieni?
Polecam- K.Z.

.

też czekam

Wigilijne ciekawostki   

Grudzień to
czas pisania
listów do
Mikołaja. Dzieci
mogą z pomocą
rodziców
wysyłać również
listy na polski
adres Świętego
Mikołaja. W
Srebrnej Górze
(gmina
Stoszowice) od
wielu lat działa
Biuro Świętego
Mikołaja. Nic w

tym dziwnego,
ponieważ tuż
obok znajduje
się wieś
Mikołajów, w
której bardzo
lubi przebywać
sam Święty
Mikołaj. Piszcie,
warto. � K.Z.

Biuro Listów do
Świętego
Mikołaja Polska
Wioska
Świętego
Mikołaja
Przystanek
Mikołajów 
57-215 Srebrna
Góra

Santa Claus
Arctic Circle
96930
Rovaniemi
Finlandia
www.santaclaus

������

Książka na
święta

 Opowieść
wigilijna
Charles
Dickens

Pierniczki
2 szklanki mąki
tortowej,
2 jajka, 
1/2 szklanki
cukru pudru, 1
łyż. miodu,
2 łyż.
przyprawy
korzennej,
1 łyż .sody
oczyszczonej,
25 g drożdży,
60 g masła.
Przygotowanie
Mąkę, cukier
puder, sodę,
przyprawę
wymieszaj.
Podgrzej miód  i
dodaj drożdże.
 Do składników
dodaj jajka.
Wyrabiaj na
ciasto.. Piecz
około 8 min. w
temp. 190 s.

google

google
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    Prawdziwa historia o ...

k.b

                       DRZEWKO
       ⚛ BOŻONARODZENIOWE ⚛

Święty Mikołaj
nie latał saniami
zaprzęgniętymi
w renifery. Nie
miał też
czerwonego
stroju i czapki.
Był biskupem
Miry i
przedstawia się
go w infule na
głowie i
pastorałem w
ręku. W
rocznicę

jego śmierci, 6
XII, obchodzimy
mikołajki - dzień
obdarowywania
się prezentami.
Biskup ten to
pierwowzór
współczesnej
postaci
rozdającej
prezenty, nie
tylko dzieciom.
Dorośli też mają
marzenia...K.B.

Święty

       Mikołaj

Tęsknicie już?

Tradycja
choinek
narodziła się w
Alzacji, gdzie
wstawiano drzewka
i ubierano je
ozdobami z
papieru i
jabłkami.
Zwyczaj
przynoszenia
żywego drzewa
do domu ma
swe korzenie w
praktykowanym

dawniej
stawianiu w
czasie adwentu 
przystrojonego
drzewka w
przedsionku
kościoła.
Podłaźniczka i
choinka
związana jest z
ludowym kultem
wiecznie 
zielonego
drzewka.

Google
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ROZRYWKA IDEALNA NA
ŚWIĘTA

Ozdobna bombka
na choinkę

Kule do kąpieli
dla mamy, cioci...

HUMOR

.

Mama Jasia
gotuje potrawy
wigilijne. Nagle
Jasio krzyczy:
- Mamo,
choinka się pali!
- Nie mówi się
„pali”, tylko 
„świeci”. Jasiu
po chwili:
- Mamo, firanka
się świeci!

Konkurs kl.1-3
Długość kota z
ogonem wynosi
50 cm. Ile waży
kilogram sierści
kota?

Konkurs kl. 4-6
Gdzie znajdują
się rzeki bez
wody?

Rzeczy do
wykonania
szklanej
przezroczystej
bombki
·dwa
kolory kredek
świecowych,  
·suszarka do
włosów.
Sposób
przygotowania:
Z bombki wyjmij
zawieszkę. Do
środka włóż 3/4
białej kredki

i dmuchaj w kulę
suszarką,
jednocześnie
ruszaj nią tak,
by
rozpuszczona
kredka ją
pomazała.
Powtórz
wszystkie
czynności, lecz
zamiast białej
kredki użyj
innego koloru.
Gotowe! Oliwka

.

Coś ciepłego i
słodkiego... na

zimowe wieczory...

Materiały:
·  słoik,
·  klej,
·  sól lub cukier,
·  taśma malarska.
Sposób przygotowania:
Z taśmy malarskiej wytnij dowolny
kształt, np. gwiazdkę, choinkę.
Następnie naklej go na słoik. W
kolejnych krokach smaruj słój
klejem i posypuj solą. Na koniec
odklej szablon. Możesz ozdobić
słoik wstążką. Do środka włóż
zapalony podgrzewacz.
Gotowe!!!

Składniki:
-200g sody
oczyszczonej,
-100g kwasku
cytrynowego,
- ok. 30g oliwy, 
- olejek
zapachowy.
Sposób
przygotowania:
Do miski wsyp
suche składniki.
Dodaj oliwę oraz
olejki
zapachowe.

Zamieszaj.
Masa powinna
mieć
konsystencję
mokrego piasku.
Jeżeli będzie za
sucha, wlej
więcej oliwy.
Włóż mieszankę
do foremek i
zostaw do
wyschnięcia.
Oliwka O.

pixabay google
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Z nami Boże Narodzenie będzie
weselsze �

KONKURS

..

.

.
Redaktor nacz.- Oliwia Owczarek,
Sekretarz redakcji - Zuzanna
Kujawa, Okładka - Kacper
Borowiak, Redaktorzy: Fabian
Gajgał, Olga Gryszko, Bartłomiej
Kamiński, Krzesimir Zagraba 
red.-redakcjabystrzak@gmail.com

.

Zachęcamy
Was do wzięcia
udziału w
konkursie na
oryginalny
lampion.
Waszym
zadaniem jest
wykonanie
lampionu
(instrukcję jego
zrobienia
znajdziecie na
stronie 7) i
dostarczenie go
do naszej

redakcji. Termin
do 20/12/2017r.
Nagrody są
przyznawane od
1. do 3. miejsca.
Warto!!!

(Wyniki
konkursu w
kolejnym
wydaniu
gazetki.)

pixabay

red.

..
a.k.
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Miłej zabawy
google
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Pomyliłem drogę?
google
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