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Magia
    Świąt

Święta Bożego Narodzenia to
magia spokoju, ciepła i troski.

Jest to niezwykły czas, spędzany
w murach rodzinnego domu, za

co kochamy je najbardziej.
Jednym z uroczych jak i

najbardziej charakterystycznych
elementów jest ubieranie choinki
wśród najbliższych nam osób. W

święta wspaniałym dla mnie
„składnikiem” jest również

miłość, gdzie w tym dniu nie
powinno jej zabraknąć. Święta
poniekąd są dla nas czasem na

zmiany w naszym życiu i spędźmy
je w jak najpiękniejszym dla nas

świetle.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 19 12/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dwójeczka

To już 14 Spotkanie Mikołajkowe z wychowankami Ośrodka w
Zuzeli w Małkińskiej Dwójce.
6 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka
Chopina odbyły się kolejne Mikołajki, dla dzieci z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. Na to spotkanie zostały
też zaproszone dzieci z naszej gminy, które nie chodzą do
ośrodka w Zuzeli . Łącznie zostało rozdanych 46 paczek.

                                                                                                   
Mnóstwo dzieci przyjechało do naszej szkoły, aby ten
wyjątkowy dzień spędzić razem z nami, pobawić się,
potańczyć, poczuć się normalnie.

Specjalnie na tę okazję uczniowie gimnazjum przygotowali i
wystawili baśń ,, Księżniczka na ziarnku grochu” oraz
zaśpiewali kilka świątecznych piosenek, aby wprowadzić
wszystkich w świąteczny nastrój.
Następnie odbyła się rzecz, na którą wszyscy najbardziej
czekali , a mianowicie na Mikołaja, w tym wypadku dwóch
Mikołajów, za których przebrali się Kuba Romanowski z kl.IIIb
i Dawid Fedorowicz z kl. IIIa. oraz na prezenty. Prezenty
przygotowali państwo Małgorzata i Krzysztof Ferenc. Każdy
wychowanek ośrodka dostał torbę wypchaną po same brzegi
prezentami oraz maskotkę. Maskotki zbierali uczniowie
naszej szkoły.

Po występach wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany
wcześniej poczęstunek.                                                                     
               
Wydaje mi się, że był to niezapomniany wieczór dla obu stron.
Mamy nadzieję, że ta tradycja przetrwa jeszcze przez wiele
lat. Pierwsze spotkanie z wychowankami odbyło się w 2003
roku.
------------------------------------------------------------------------------------
                                     Marysia Suchcicka redaktor „Dwójeczki”
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Pomoc w naszej szkole - Loteria dla lenki

W dniach 4 i 5 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyła się loteria pluszaków. Zorganizowali ją
uczniowie klasy IV i dziennikarze „Dwójeczki” specjalnie dla Lenki Michalik, która choruje na
białaczkę.

Na przerwach pomiędzy lekcjami społeczność szkolna mogła wybierać, a następnie kupować
miśki. Wybór był ogromny, ponieważ pluszaki były przeróżne od małych niedźwiadków po
olbrzymie króliki. Każdy był jedyny w swoim rodzaju. Nawet nasi nauczyciele przyłączyli się
do tej akcji. Loteria była wspaniałym pomysłem ,jednak jej cel był najważniejszy – pomoc
małej dziewczynce z naszej miejscowości, która potrzebuje pieniędzy na dalsze leczenie i
rehabilitację. W sumie wspólnymi siłami wraz z L.O Kopernik w Ostrowi Mazowieckiej i Szkołą
Podstawową w Andrzejewie zebraliśmy ponad 350 pluszaków. Natomiast cały utarg po loterii
wynosi 2000 zł. Oczywiście zebrane pieniądze zostały przekazane na konta fundacji „Zdążyć
z pomocą” dla Lenki Michalak.

Na koniec chcielibyśmy jeszcze raz wszystkim zaangażowanym w tę akcję serdecznie
podziękować za pomoc i okazane serce dla Lenki. Wierzymy, że nasza pomoc sprawi, że
dziewczynka szybciej wygra walkę z chorobą.

                                                                                                                                                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                      Alicja Nowacka redakcja | „Dwójeczka”
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Polskie tradycje bożonarodzeniowe - Jakie i skąd?

  Skoro wszyscy znamy takie symbole i tradycje jak dzielenie się opłatkiem, czekanie z Wigilią do pierwszej gwiazdki,
czy strojenie choinki oraz wiele innych, powinniśmy także wiedzieć skąd się takie zachowania wywodzą.

Pierwsza Gwiazdka
Jest ona symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, była widoczna przy narodzinach Jezusa. Dzięki niej pasterze, Trzej Królowie
mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela. Chrześcijanie widzieli w niej bardzo ważny znak, dlatego w każdą
rocznicę tego zdarzenia oczekiwali jej i dopiero wtedy zasiadali do stołu. Zostało to utrzymane do dziś, dlatego właśnie,
gdy ona zabłyśnie możemy, według tradycji, siąść przy Wigilii i podzielić się opłatkiem.

Opłatek
Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa oblatum i znaczy ,,dar ofiarny”. Jest to nic innego, jak cienki kawałek
wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma
korzenie w pogańskich tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów chrześcijańskich, a dziś dzielimy się
opłatkiem przed wieczerzą wigilijną, składamy sobie życzenia

Sianko wigilijne
Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście
miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu.
Choinka
Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z czasem
zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do innych
chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie
wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie symbolizowały
biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i
narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej
gwiazdki.

 Pasterka-Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa.
Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. jest najważniejszym momentem w czasie Świąt Bożego Narodzenia.             
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                                              Gotowanie: 
             Natalia Majewska poleca - Przepis na świąteczne przekąski
| ERNIK
Składniki:
2 całe jajka
1 szklanka cukru
3 łyżki wybranego dżemu
2 szklanki mąki tortowej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka kakao
1 łyżeczka cunamonu
1/2 szklanka oliwy
1 szklanka zimnego mleka
Wykonanie:
2 całe jaja utrzeć z 1 szklanką cukru, dodać 3 łyżeczki dżemu roztartego, 2 szklanki mąki
tortowej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżeczka kakao, 1 łyżeczka cynamonu. Następnie
dodać 1/2 szklanki oliwy i 1 szklankę zimnego mleka. Wszystkie składniki dokładnie
zmiksować i wylać do wcześniej wyłożonej papierem do pieczenia blachy. Wstawić do
piekarnika.
Smacznego!
 
SZYSZKI RYŻOWE
Składniki:
1/2 szklanki mleka
1 kostka masła
1 szklanka cukru
aromat rumowy
3 łyżki kakao
2 i 1/2 szklanki mleka w proszku
4 paczki ryżu preparowanego
Wykonanie: W dużym garnku rozpuścić masło, wsypać cukier, kakao i dokładnie wymieszać.
Następnie zalać mlekiem i zagotować. Po przechłodzeniu dodać aromat, mleko w proszku i
ryż. Delikatnie wymieszać (aby nie uszkodzić ziaren ryżu)na jednolita masę. Uformować
kształtne szyszki, maczając ręce w zimnej wodzie (wówczas masa nie będzie przystawać do
dłoni). Uformowane szyszki pozostawić do wyschnięcia.
Przepis na 25 szyszek. | Smacznego!
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Święta Bożego Narodzenia są
moimi ulubionymi świętami
 ponieważ spotykamy się
wszyscy całą rodziną,
wszyscy się ze sobą godzą i
w szczególny sposób
spędzają ten czas. Uwielbiam
gdy razem modlimy się przed
posiłkiem a potem zasiadamy
do tych pysznych potraw
wigilijnych, dzielimy się
opłatkiem składając sobie
życzenia, śpiewamy kolędy
oraz jesteśmy wszyscy
razem.
A najbardziej lubię tę
atmosferę przed świętami
gdy ubieramy choinkę,
robimy porządki, ozdabiamy
cały dom, pieczemy ciasta i
pierniczki (a w domu pachnie
tymi wszystkimi
słodkościami),
przygotowujemy stół wigilijny
lub kupujemy i pakujemy
prezenty dla całej rodziny.

Wesołych świąt życzy Dwójeczka!
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	Mnóstwo dzieci przyjechało do naszej szkoły, aby ten wyjątkowy dzień spędzić razem z nami, pobawić się, potańczyć, poczuć się normalnie.
	Specjalnie na tę okazję uczniowie gimnazjum przygotowali i wystawili baśń ,, Księżniczka na ziarnku grochu” oraz zaśpiewali kilka świątecznych piosenek, aby wprowadzić wszystkich w świąteczny nastrój. Następnie odbyła się rzecz, na którą wszyscy najbardziej czekali , a mianowicie na Mikołaja, w tym wypadku dwóch Mikołajów, za których przebrali się Kuba Romanowski z kl.IIIb i Dawid Fedorowicz z kl. IIIa. oraz na prezenty. Prezenty przygotowali państwo Małgorzata i Krzysztof Ferenc. Każdy wychowanek ośrodka dostał torbę wypchaną po same brzegi prezentami oraz maskotkę. Maskotki zbierali uczniowie naszej szkoły.
	Po występach wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany wcześniej poczęstunek.
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	Na koniec chcielibyśmy jeszcze raz wszystkim zaangażowanym w tę akcję serdecznie podziękować za pomoc i okazane serce dla Lenki. Wierzymy, że nasza pomoc sprawi, że dziewczynka szybciej wygra walkę z chorobą.
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	Gotowanie:               Natalia Majewska poleca - Przepis na świąteczne przekąski
	| ERNIK Składniki: 2 całe jajka 1 szklanka cukru 3 łyżki wybranego dżemu 2 szklanki mąki tortowej 1 łyżeczka proszku do pieczenia 1 łyżeczka kakao 1 łyżeczka cunamonu 1/2 szklanka oliwy 1 szklanka zimnego mleka Wykonanie: 2 całe jaja utrzeć z 1 szklanką cukru, dodać 3 łyżeczki dżemu roztartego, 2 szklanki mąki tortowej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżeczka kakao, 1 łyżeczka cynamonu. Następnie dodać 1/2 szklanki oliwy i 1 szklankę zimnego mleka. Wszystkie składniki dokładnie zmiksować i wylać do wcześniej wyłożonej papierem do pieczenia blachy. Wstawić do piekarnika. Smacznego!   SZYSZKI RYŻOWE Składniki: 1/2 szklanki mleka 1 kostka masła 1 szklanka cukru aromat rumowy 3 łyżki kakao 2 i 1/2 szklanki mleka w proszku 4 paczki ryżu preparowanego Wykonanie: W dużym garnku rozpuścić masło, wsypać cukier, kakao i dokładnie wymieszać. Następnie zalać mlekiem i zagotować. Po przechłodzeniu dodać aromat, mleko w proszku i ryż. Delikatnie wymieszać (aby nie uszkodzić ziaren ryżu)na jednolita masę. Uformować kształtne szyszki, maczając ręce w zimnej wodzie (wówczas masa nie będzie przystawać do dłoni). Uformowane szyszki pozostawić do wyschnięcia. Przepis na 25 szyszek. | Smacznego!
	Święta Bożego Narodzenia są moimi ulubionymi świętami  ponieważ spotykamy się wszyscy całą rodziną, wszyscy się ze sobą godzą i w szczególny sposób spędzają ten czas. Uwielbiam gdy razem modlimy się przed posiłkiem a potem zasiadamy do tych pysznych potraw wigilijnych, dzielimy się opłatkiem składając sobie życzenia, śpiewamy kolędy oraz jesteśmy wszyscy razem.
	A najbardziej lubię tę atmosferę przed świętami gdy ubieramy choinkę, robimy porządki, ozdabiamy cały dom, pieczemy ciasta i pierniczki (a w domu pachnie tymi wszystkimi słodkościami), przygotowujemy stół wigilijny lub kupujemy i pakujemy prezenty dla całej rodziny.
	Wesołych świąt życzy Dwójeczka!



