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Szykujemy Święta!

Święta w moim domu

    Kiedy pada śnieg, a za oknami jest mróz, to znak, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Szykujemy wtedy choinkę, a mama w kuchni przygotowuje pyszne potrawy na Wigilię.
    24 grudnia to ten dzień, na który czekamy cały rok. Lubicie ten dzień? Bo ja tak. W nocy przychodzi
ktoś do domu, żeby pod choinką zostawić prezenty – to święty Mikołaj. Należy dla niego przygotować
ciasteczka i mleko, a dla reniferów marchewkę, aby mogli się posilić po trudach podróży. Chcecie
zobaczyć Mikołaja? To bardzo trudne, gdyż zawsze wie, kiedy zasypiamy.
     Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wszyscy jesteśmy razem, panuje miła atmosfera. To
najpiękniejszy dzień w roku!

                                                                                                           Zuzanna Mitek

    W domu każdego z nas święta są obchodzone nieco inaczej. W każdej rodzinie panują inne
zwyczaje obchodzenia Bożego Narodzenia. W moim domu Święta są naprawdę niezwykłe! Każdy z
nas ma pewną rolę do spełnienia. Ja z siostrą przygotowujemy przedstawienie świąteczne po
angielsku, tata przebiera się za Mikołaja i rozdaje wszystkim prezenty, a mama rządzi w kuchni. Co
roku Święta organizuje inny członek rodziny. W tym roku zajmuje się tym moja rodzina, ale zawsze
panuje miła i rodzinna atmosfera.  W naszej rodzinie panuje zwyczaj, że w pierwszy dzień Świąt
jedziemy do mojej babci, a drugiego dnia zbieramy się i czytamy świąteczne bajki. Każdy z nas musi
znaleźć książkę związaną z tematyką Bożego Narodzenia lub zimy i ją czyta. Warto dodać, że jest
jeden zwyczaj, którego nigdy nie może zabraknąć podczas Świąt w mojej rodzinie. Jest to zabawa
polegająca na tym, że osoba organizująca Wigilię, musi też napisać wiersz, a następnie go podzielić na
fragmenty i pociąć. Pozostali członkowie rodziny muszą odnaleźć poszczególne fragmenty wiersza i
ułożyć w odpowiedniej kolejności, co często bywa niełatwym zadaniem.    Uwielbiam Święta, a Wy?

                                                                                                                     Hanna Szpilka

Kup Misia

Gwiazdy TVN-u promują misie w pięknych, świątecznych reklamach oraz w programie ,,Dzień dobry
TVN”. Misie można kupić w drogeriach Rossmann i na stronie internetowej allegro.pl. Koszt jednego z
nich wynosi 50 zł. Stroje dla pluszaków projektują znani i cenieni projektanci mody. Maskotki są
zawsze uśmiechnięte i sprawiają, że każda zabawa będzie pełna przygód. Pragnę przypomnieć, że w
tym roku wystartowała już 11 edycja Kup Misia. Ciekawe, jakie misie powstaną w następnym roku.
Zapomniałam dodać, że ja kupiłam  „misiaczkę” o imieniu TOSIA. 
  Zapraszam do kupowania misiów. Miłego pomagania...                      
                                                                                                             Aleksandra Maciak

    W tym roku fundacja TVN Nie Jesteś Sam
uraczyła nas czterema pięknymi misiami. Ich
imiona to: Edek, Jaś, Sonia i Tosia. Te
wspaniałe pluszaki pomogą podopiecznym
fundacji. 
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Jakiś w Wigilię, takiś cały rok

     
   Każdemu z nas Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z pyszną kolacją wigilijną oraz prezentami pod choinką. Lecz czy zawsze tak było? Jak w dawnych
czasach obchodzono Wigilię?
   Staropolskie przysłowie mówi „Jakiś w Wigilię, takiś cały rok”. To właśnie Wigilia była takim dniem w roku, w którym należało zachowywać się w sposób
szczególny oraz przestrzegać pewnych zasad. W dawnych czasach mówiono, że w Wigilię trzeba wstać wcześnie rano i włączyć się w przygotowania do
wieczerzy. Stary zwyczaj mówił również o tym, że w dzień Wigilii nie można było nic nikomu pożyczać. Wierzono bowiem, że pożyczonej rzeczy może
zabraknąć w następnym roku. W tym wyjątkowym dniu, starano się nic nie jeść aż do czasu, gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda. Gwiazda,
rozświetlająca niebo, wskazywała porę rozpoczęcia uroczystej kolacji. Stół wigilijny okryty był białym, lnianym obrusem, pod którym kładziono słomę lub
siano, by upamiętnić miejsce narodzin Pana Jezusa. Kolacja rozpoczynała się od wspólnej modlitwy i dzielenia chlebem, który symbolizował pojednanie i
życzliwość.
  W dawnych czasach na wigilijnym stole znajdowała się nieparzysta liczba potraw. Najczęściej było to 5 lub 7 dań postnych, jednak u bogatych gospodarzy
potraw wigilijnych mogło być nawet 11. W późniejszym czasie przyjęło się zastawianie stołu 12 potrawami wigilijnymi, mającymi upamiętnić 12 Apostołów, z
którymi Pan Jezus spożywał ostatnią wieczerzę. Potrawy wigilijne musiały być darami ziemi, lasów, sadów i wód. Do dnia dzisiejszego na wigilijnym stole
nie może zabraknąć dań ze zbóż, grzybów, owoców, maku, orzechów i ryb. Kolację wigilijną należało jeść w skupieniu i ciszy, wolno, ale do syta, by najadać
się w przyszłym roku. Podczas kolacji nie można było wstawać od stołu. Należało spróbować każdej potrawy, by nie zabrakło jej w następnym roku.
  Do wieczerzy wigilijnej zasiadano całą rodziną, przy czym najważniejsze miejsce przy stole zajmował gospodarz. Liczba osób jedzących wspólnie kolację,
musiała być parzysta, dlatego często na Wigilię zapraszano samotnych sąsiadów. Na stole wigilijnym zostawiano jedno wolne nakrycie dla dusz zmarłych
przodków. Przed zajęciem miejsca przy stole, dmuchano na krzesło, aby nie usiąść na miejscu zajętym przez duszę zmarłego. Po uroczystej kolacji, resztki
jedzenia zostawały na stole, aby dusze zmarłe się najadły, oraz rozpalano ogień na całą noc, aby dusze się ogrzały.
  W Wigilię pamiętano również o zwierzętach. Karmiono je resztkami ze stołu wigilijnego, do których dodawano chleb, a w późniejszych czasach opłatek. W
ten sposób dziękowano zwierzętom za pracę w gospodarstwie. Wierzono również, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem.
  Żadna Wigilia nie mogła się odbyć bez przystrojonego drzewka. Dawno temu nie znano choinki. Ale nad wigilijnym stołem wieszano gałązki jodły lub sosny,
które nazywano podłaźnikami. Najdawniejszą dekoracją podłaźników były jabłka i orzechy. Wierzono, że są one pokarmem dusz, sprowadzają miłość i
szczęście do domu. Dawno temu nie było zwyczaju dawania prezentów. Jedynymi prezentami były orzechy, którymi obdarowywali się zakochani oraz
jabłka, które były podarunkami dla dzieci.
  Po wieczerzy domownicy śpiewali wspólnie kolędy, a późnym wieczorem wyruszali kolędnicy. Obowiązkowo kolędnicy przyjmowali postaci bociana,
symbolizującego nowy rok i nowe życie, kozy, która symbolizowała płodność i niedźwiedzia, który symbolizował siły przyrody. Kolędnicy odwiedzali domy,
życząc ich gospodarzom pomyślności w nowym roku, za co otrzymywali dary jedzenia i drobnych datków pieniężnych.
  Wiele zwyczajów wigilijnych przetrwało do dnia dzisiejszego. Nadal wspólnie z bliskimi dzielimy się opłatkiem oraz zasiadamy przy wigilijnym stole,
pamiętając o osobach, których już wśród nas nie ma. Wigilijne obrzędy i zwyczaje, nadają Świętom Bożego Narodzenia wyjątkowy charakter oraz powodują,
że jest to najpiękniejszy czas w całym roku, na który z niecierpliwością czekamy.

                                                                                                                                                               Maja Smolińska
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Tajemnica świątecznego drzewka Mikołajkowy turniej

               Czy wiecie, że ozdoby które zawieszamy na choince, mają swoje znaczenie?
     Wszystko, czym ozdabiamy nasze drzewka ma specjalne znaczenie w tradycji chrześcijańskiej, ale
ich symbolika wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich.
     Zwyczaj ustawiania w domu na Boże Narodzenie świerkowego lub jodłowego drzewka i ozdabiania
go orzechami, cukierkami, jabłuszkami i mnóstwem woskowych świeczek przejęliśmy od Niemców.
Jak czytamy w „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunta Glogera, stało się to między rokiem 1795 a 1806.
Choinka zastąpiła wcześniejsze wigilijne przybrania – zawieszane pod sufitem. Zielone gałęzie mały
życiodajne moce i cudotwórcze właściwości, chroniły dom i jego mieszkańców od złych mocy i
uroków.
     W dawnej Polsce, zanim na drzewku zaczęły królować szklane bombki, większość ozdób robiły
dzieci.  Łańcuchy klejono z kolorowych bibułek i słomek, złotą farbką malowano szyszki i włoskie
orzechy, z wydmuszek wyczarowywano aniołki i ptaszki, wycinano papierowe gwiazdy. Do
zawieszania na choince przygotowywano także polskim zwyczajem rozmaite smakołyki – oprócz
orzechów, jabłka, figi, cukierki w błyszczących papierkach i pierniki.
     Tradycyjnym staropolskim obyczajem było wykonywanie ozdób świątecznych z opłatków. Podobnie
jak sam opłatek, zwyczaj dzielenia się nim w wigilijny wieczór jest nieznany nigdzie poza Polską.
Choinka – oznacza wieczną zieleń, nadzieję nieba.
Jabłka i orzechy- to symbol zdrowia. Zawijane w sreberka i wieszane na choince miały przynieść
dobrobyt.
Woskowe świece- z czasem  zastąpione przez elektryczne żaróweczki, miały przypominać przyjście
na świat Jezusa Chrystusa.
Gwiazda- błyszcząca na czubku jest jedyną ozdobą choinki, która odwołuje się bezpośrednio do
momentu narodzin Chrystusa. Symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, która ukazała się pasterzom i
mędrcom ze Wschodu i była dla nich drogowskazem do nowo narodzonego króla.
Łańcuch- oznacza więzi rodzinne.
Dzwoneczki- zapowiadają dobre wieści.
Aniołki - zapewnią opiekę nad domem.
Światełka – chronią nas przez złem (także złymi ludźmi).
Jemioła – pod nią należy się pocałować i koniecznie musi zostać do kolejnych świąt by przynieść
szczęście.
     Mam nadzieję, że przystrajając Wasze drzewka bożonarodzeniowe, będziecie pamiętać o tych
symbolach. Życzę Wszystkim  WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
                                                                                                           Aleksandra Maciak

     Mikołajkowy turniej piłkarski odbył się w szkole
7 grudnia. Była to okazja do podszkolenia się w tej
grze, a także szansa na poprawę kondycji
fizycznej. O puchar walczyły najpierw klasy 1-3, a
później 4-6. 
       O dziwo, w turnieju wzięli udział nie tylko
chłopcy! Drużyny dały z siebie 100%. Okazało
się, że "racja silniejszego zawsze lepsza bywa",
ponieważ do finału dotarły tylko szóste klasy. Oto,
co powiedział członek wygranej drużyny Kozy
Śnieżne: "Cieszę się z wygranej, był to trudny i
wyrównany turniej, ale okazaliśmy się lepsi.
Okazuję wielki szacunek drużynom przeciwnym,
które pokazały wielką klasę na turnieju". 
    W turnieju wzięły udział drużyny: 
4A - Ogniste Elfy
4C - FC Renifery,
5A - Mikołaje,
5B - Choinki,
6A - Kozy Śnieżne,
6B - Śnieżne Kule.
     Nie można zapomnieć także o klasach 1-3. Do
finału dotarły klasy trzecie, ale wygrały
Agresywne Renifery, czyli drużyna klasy 3 A.
Poza nimi udział wzięły klasy:
1A - Ogniste Renifery,
1B - Śnieżne Pantery,
2A - Gwiazdy Ligi FC,
2B - FC Śnieg,
3B - Gorące Pingwiny. 

Turniej dostarczył wszystkim niezapomnianych
wrażeń, a na twarzach zwycięzców zagościły
uśmiechy.

                                       Kajetan Dalasiński
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Szlachetna Paczka           Świąteczna krzyżówka

Kochani! W tym roku „Szlachetna Paczka” w naszej szkole została
przygotowana naprawdę sprawnie, zaangażowało się w nią oprócz uczniów
bardzo wielu rodziców i nauczycieli.
Pomogliśmy dwóm rodzinom. Poniżej przytaczamy opis wręczania paczki
jednej z nich przygotowany przez wolontariusza:

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.
W dniu spotkania razem z rodziną była ich babcia - to było święto, którym
chcieli podzielić się z najbliższymi. Obaj chłopcy pomagali wnosić paczki na
trzecie piętro kamienicy. Gdy pierwsze emocje nieco opadły zaczęli
rozpakowywać pudełka. Pierwsze rozpakowane rzeczy były dla mamy. Pani
Ania od razu przymierzała kurtki i poszła sprawdzić w lustrze jak w nich
wygląda. Artur cieszył się że mama otrzymała coś tylko dla niej - "Mamo ale
będziesz miała kawy, i do tego kolorowe ręczniki". Możemy się już brudzić -
to moja specjalność [Dawid]. Obaj mieli radość z otwarcia pudełka z chemią
- żel do kąpieli od razu wpadł w oko Dawidowi. Chłopcy przystąpili do
dalszego rozpakowywania. Spodnie szybko założył Dawid - "już je kocham" i
zaraz przebrał także koszulę i czapkę. Klocki lego i puzzle 3D - to już świat
Artura, którego twarz rozświetlił szeroki uśmiech radości. "Mamo, przybory
do szkoły, różne, tu chyba jest wszystko!", "Patrz Mamuś - bombki na
święta, ale śliczne, nie płacz" mówili jeden przez drugiego. Zestaw słodyczy
zadziwił obu chłopców, Dawidowi szczególnie spodobały się rodzynki, a
Arturowi - duplo i czekolady - jednak mama zaproponowała by nie szaleli i
zostawili trochę na później. Wielkim zaskoczeniem były prezenty
przygotowane dla poszczególnych członków rodziny. Dawid ucałował swoją
piłkę i powiedział, że rano idzie nią grać na boisku. Od razu tez pokazał co
potrafi z nią zrobić - ale mama poprosiła by nie grał w domu, więc przestał.
Artur krzyknął, że jest zachwycony i zaraz zadzwonił do dziadka, któremu
opowiedział o swoim prezencie: o piłce z autografem i z płótnem do
malowania - "takim prawdziwym, pierwszym w zyciu" - będę malował!. Pani
Ania, z niedowierzaniem w głosie, spytała czy może założyć zegarek - "bo
on taki piękny". Natomiast zapach perfum chcieli poznać wszyscy, więc
chłopcy obwąchiwali nadgarstek mamy - babcia zresztą także. Po
rozpakowywaniu prezentów rodzina chciała porozmawiać. Trudno im było
uwierzyć, że nieznane im osoby okazały tyle dobroci.

Niech dobra moc pozostanie z nami nie tylko na święta!
Spokojnych i zdrowych, pięknych i białych Świąt Bożego Narodzenia życzy
wszystkim Samorząd Uczniowski wraz z przewodniczącymi Nell Bińczyk i
Natalią Jurek oraz opiekunami Beatą Chmurską i Jolantą Stępień.

Nell Bińczyk, Gabrysia Zawisna
Hanna Szpilka, Maja Smolińsla, Natalia Sujecka,
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     Laponia zajmuje ogromny obszar i jest najdalej na północ wysuniętym regionem Finlandii. Kraina ta kojarzy nam się głównie ze śniegiem i wioską św.
Mikołaja. Jednak latem śnieg ustępuje miejsca słońcu i łąki zaczynają się zielenić. W Laponii nie zachodzi słońce i można tu wszędzie spotkać  stada
wędrujących reniferów, będących główną przyczyną korków na drogach. Jeśli zejdziemy z głównych tras, otoczą nas dzikie tereny, na których łatwiej
spotkać zwierzęta niż człowieka. Nie dajmy się jednak zwieść, cywilizacja dawno już tu dotarła, o czym świadczy wszędzie działający zasięg telefonii
komórkowej. Cały region Laponii znajduje się pod ochroną UNESCO.
     Największym miastem Laponii jest Rovaniemi, gdzie pośród śniegów znajduje się wioska św. Mikołaja. Według legend to właśnie stąd każdego roku
wyruszają sanie Mikołaja wypełnione po brzegi prezentami dla grzecznych dzieci.
     Wioska św. Mikołaja znajduje się kilka kilometrów na północ od centrum miasta, Jest to prawdziwa atrakcja turystyczna, nie tylko dla dzieci, ale też
dorosłych. Siedzibę Mikołaja można odwiedzić przez cały rok. Znajduje się ona 120 metrów od koła podbiegunowego. W specjalnie przygotowanym biurze,
które mieści się w głównym budynku wioski, goście mają okazję porozmawiać ze św. Mikołajem i zrobić sobie z nim zdjęcie. Na terenie wioski znajduje się
także poczta św. Mikołaja. To tu dochodzą listy od dzieci z całego świata. Do pozostałych atrakcji należy farma psów rasy husky i reniferów. Będąc w
Laponii koniecznie trzeba spróbować jazdy psim zaprzęgiem.
     Laponia to region, który rzadko kojarzy się nam z owocami, ale to właśnie tutaj można znaleźć niezwykłą odmianę malin – moroszki, które są cenione za
unikalny smak. Co roku odbywa się tu festiwal tych żółtopomarańczowych owoców.
     Zachęcam Was do podróży do Laponii!
                                                                                                                                                                   Natalia Sujecka

      
                                         Kącik podróżniczy

Jak powstaje śnieg

     Nadchodzi zima - czas radosnych zabaw na świeżym powietrzu, takich jak lepienie bałwana, wojna na śnieżki czy jazda na
sankach. Do wszystkich tych czynności potrzebny jest śnieg.
  Czy wiecie jak powstaje i skąd się biorą różnorodne kształty płatków śniegu?
  Śnieg składa się z pojedynczych płatków śniegu, które zaczynają powstawać wysoko w chmurach. Potrzebna do tego jest woda
i niska temperatura oraz tak zwane jądro kondensacji, czyli drobinka kurzu albo pyłek kwiatowy, na bazie którego może powstać
płatek. Przy zamienianiu się pary wodnej w lód w ujemnej temperaturze powietrza do jądra przyłączają się kolejne cząsteczki
wody. Dzięki temu procesowi rozmiar płatka śniegu powiększa się.
  Początkowo wszystkie kryształki lodu wyglądają tak samo, jednak poprzez wirowanie w powietrzu zaczynają przyjmować
różnorodne kształty.
  Podobno nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Chociaż są malutkie, to różnią się między sobą niewidocznymi dla nas
cząsteczkami. Naukowcy jednak wyróżniają kilkanaście typów kształtów śnieżynek. Główne z nich to: gwiazdki, graniastosłupy,
płatki śniegu jak kwiat paproci i w kształcie słupków.
  Postarajcie się zaobserwować tej zimy, jak piękny potrafi być śnieg, szczególnie z bliska:)
                                                                                                             Gabrysia Zawisna
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Kocham góry o każdej porze roku i przy każdej pogodzie. Uwielbiam jeździć
w Tatry wiosną, kiedy przykrywają je fioletowe dywany krokusów. Spotkać je
możemy nie tylko w Dolinie Chochołowskiej, lecz także na Polanie
Olczyskiej czy Hali Pisanej. Ale szczególnie pięknie wyglądają na
Kalatówkach! Czy wiecie, że krokus to inaczej szafran spiski? A sama
nazwa "krokus" wywodzi się ponoć z greckiego "kroke", znaczącego "nić"?
Latem uwielbiam z kolei jeździć w Pieniny. Kocham pachnące ziołami,
obfitujące w różnobarwne motyle, pienińskie łąki. Czy wiecie, że można tu
spotkać pięknego motyla, o równie pięknej nazwie (parnasius apollo),
będącego jednym z największych motylki dziennych w Polsce?
Jesienią celem moich górskich wypraw staje się Kotlina Kłodzka. Pięknie się
wówczas przebarwiają lasy bukowe, porastające stoki gór Masywu
Śnieżnika. Polecam wam boską szarlotkę z jagodami i bitą śmietaną w
Schronisku na Hali Pod Śnieżnikiem. 
Kocham góry i w słońcu i w deszczu. Za radość porannego pakowania
plecaka i planowania trasy wycieczki. A najbardziej za to cudowne uczucie
zmęczenia po całodziennej wędrówce!
A zimą, kiedy pogoda niepewna i dzień krótki, wkładam buty narciarskie,
zapinam narty, i w ten sposób obcuję z ICH MAJESTATEM.
Zdradzę wam także, że marzy mi się zdobycie tzw. Korony Gór Polskich
(KGP). Na razie zdobyłam 8 szczytów z KGP.
Idea KGP zrodziła się w 1997 roku na łamach miesięcznika "Poznaj Swój
Kraj". Jej celem była "z jednej strony popularyzacja górskiej turystyki, a z
drugiej odciążenie popularnych szlaków i zachęcenie turystów do
odwiedzania rzadziej uczęszczanych miejsc". Na liście umieszczono 28
wierzchołków, górujących w poszczególnych pasmach naszego kraju.
Walcząc o Koronę, trzeba więc nie tylko wejść na Rysy, ale też odwiedzić
Łysicę w Górach Świętokrzyskich, czy Ślężę. W ciągu 20 lat lista
zdobywców KGP osiągnęła ponad 11 tysięcy nazwisk. A są to wyłącznie
osoby, które komplet wejść udokumentowały w specjalnej książeczce i
mogą pochwalić się specjalną odznaką. Niektórzy rywalizują o najszybsze
zaliczenie wszystkich 28 szczytów. Obecny rekord ustanowiono w 2015
roku i wynosi 76 godzin. 
Powstają różne odmiany Koron i Koronek Gór Polskich. Na przykład
wprowadzony w 2013 roku Diadem Gór Polskich, będący rozszerzoną
wersją KGP i obejmujący aż 80 szczytów. Jest nawet Wielka Korona Tatr, w
której skład wchodzą "tatrzańskie ośmiotysięczniki", czyli 14 szczytów
mogących pochwalić się wysokością przekraczającą 8000 stóp n.p.m. (2348
m).

Nie podoba mi się jednak zdobywanie Korony ani wyłącznie dla odznak, ani
na czas. Uważam, że wypacza to samą ideę obcowania z górami i
delektowania się ich pięknem. 

A zatem do zobaczenia na szlaku!!! 
                                                         
                                                                   Zofia Bogołębska

Korzystałam z "N.p.m. Magazyn turystyki górskiej", Listopad 2016

Korona Gór Polskich

                                          
                                          Góry - moja pasja
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 Składniki na około 14 choinek:
230 g masła
3/4 szklanki cukru pudru
1 szklanka miodu
1 duże jajko
5 szklanek mąki pszennej (odjąć 2 - 4 łyżki dodając w to miejsce kakao*)
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2 łyżki przyprawy korzennej
szczypta soli

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.
Do naczynia przesiać mąkę, kakao*, sodę, przyprawę korzenną, sól, wymieszać i odłożyć.
W misie miksera utrzeć masło z cukrem pudrem, na jasną i puszystą masę. Dodać miód i zmiksować
(jeśli miód jest w postaci stałej, najpierw podgrzać, przestudzić). Dodać jajko i zmiksować, do
połączenia. Dodać przesiane suche składniki, zmiksować lub wyrobić do otrzymania gładkiej,
elastycznej masy.

Z otrzymanej masy uformować kulę, lekko spłaszczyć, owinąć folią spożywczą i schłodzić w lodówce
przez 2 - 4 godziny lub przez całą noc.

Po schłodzeniu odrywać część masy piernikowej i wałkować na grubość około 3 - 4 mm, podsypując
delikatnie mąką. Wykrawać różnej wielkości gwiazdki, kwiatki (jak u mnie) lub okrągłe kształty.

Piec w temperaturze 200ºC przez około 8 minut, najmniejsze kształty około 4 - 5 minut (w zależności
od wielkości foremek). Wyjąć, wystudzić na kratce.

Lukier królewski:
4 białka
4 szklanki cukru pudru
2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

W misie miksera ubić białka, na sztywną pianę. Stopniowo, łyżka po łyżce dodawać cukier puder, cały
czas ubijając. Na sam koniec ubijania dodać ekstrakt z wanilii.

Formować choinki: na każdy upieczony pierniczek, od największego zaczynając kłaść łyżkę lukru
królewskiego (lukru nie żałować, wtedy lepiej wyglądają ;-), rozprowadzając po powierzchni piernika i
przykrywając kolejnym. Z ostatniego, najmniejszego pierniczka zrobić gwiazdę umieszczając ją na
szczycie każdej choinki. Odstawić do całkowitego wyschnięcia lukru. Zapakować na prezenty :-).

Choineczki nie są duże, każda razem z gwiazdką na szczycie ma około 9 cm wysokości (wszystko
zależy od ilości foremek w komplecie).

                                                 Smacznego :-).

Uwaga: pierniczki najlepiej przekładać lukrem po zmięknięciu, nie jest to jednak konieczne: można je
dekorować od razu po wystudzeniu. Opakowane w celofan lub spakowane do metalowych puszek (lub
innych szczelnie zamkniętych pojemników) można przechowywać bardzo długo - nawet do kilku
miesięcy.  
*Niekoniecznie - tylko dla ciemniejszego koloru pierniczków.

                                                                                     Nell Bińczyk

www.mojewypieki.com

www.mojewypieki.com

                                Lukrowane choinki z piernika
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