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Pewnie zastanawialiście się jak brzmią Święta Bożego
Narodzenia w innych językach. Przedstawię teraz kilka
najciekawszych przykładów:
~Rosyjski~рождество
~Hiszpański~Navidad
~Filipiński~Pasko
~Łaciński~Class
~Chiński~���
~Arabski~ داليملا ديع 
~Turecki~Noel
~Duński~jul
~Chorwacki~Božić
~Ukraiński~Різдво
Jest jeszcze wiele ciekawych przykładów słowa Boże 
Narodzenie, ale te są jedynymi z najciekawszym.

12 potraw Wigilijnych
      Zapewne wiele osób zastanawiało się, dlaczego 12 potraw?
Wstępnie wywodziło to się z 12 miesięcy w roku. Potem jednak
stwierdzono,  że jest tak przez 12 apostołów, którzy zasiedli do
ostatniej wieczerzy. W zależności od tego, z jakiego rejonu
pochodzą korzenie rodziny można spotkać różne potrawy, a
najczęściej jest to barszcz czerwony, lub zupa grzybowa, pierogi
z kapustą i z grzybami, kluski z makiem, makowiec, pierniczki,
sernik, ryba po grecku, ryba smażona, sałatka warzywna,
czasem może i kapusta z grochem... potraw tych jest o wiele,
wiele więcej, ale istnieje przesąd, że należy spróbować każdego z
12 dań na stole, by w przyszłym roku w żadnym miesiącu w
domu niczego nie zabrakło. Na stole muszą znaleźć się dary
przyrody z czterech źródeł: pola, lasu, sadu i wody.

https://styl.fm/newsy/121293.aranzujemy-swieteczny-stol-poradnik-na-wigilie-2013-roku
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Jak przetrwać zimę- czyli zimowe must
have!

Gorąca czekolada… czyli szczęście w płynie,kupiona
lub zrobiona w domu (np. z przepisu wyżej) ciepła,
słodka i pyszna! Idealnie się sprawdzi przy wieczornej
lekturze lub filmie.

Swetry i sweterki… wygodne, przyjemne, ciepłe i
modne! Dobrze się sprawdzą na spacerze ale także w
domu.

Książka… gdy na dworze jest zimno nie bardzo mamy
ochotę gdziekolwiek wychodzić, a wtedy zostaje tylko
siedzenie w domu i zastanawianie się co robić aby się
nie nudzić… mi wtedy z pomocą przychodzi książka.
Ale jaka? Myślę, ze idealna na zimę będzie książka w
taki nastroju, taka jak np. „W śnieżną noc”.

Koc… może nas ogrzać, ozdobić wnętrze ale także
może wyglądać bardzo ciekawie i być ogonem syreny!

Świeczki… nadają nastrój ale także pięknie pachną i
są ciekawą ozdobą.

              Przepis na gorącą czekoladę!!!

Składniki:
·  250 ml mleka,
·  100 ml śmietanki,
·  50 g gorzkiej czekolady,
·  1/2 łyżeczki cynamonu,
·  1/8 łyżeczki soli,

Sposób przygotowania:
 1.Mleko ze śmietanką wlej do małego garnka i
podgrzej, nie doprowadzając do wrzenia.                     
2. Do gorącego mleka ze śmietanką dorzuć połamaną
na małe kawałki czekoladę i cynamon. Wymieszaj.     
                                                                3. Zdejmij z
ognia i mieszaj całość do uzyskania jednolitego płynu.
Przelej do kubków i pij jak najszybciej! 
Do wersji standardowej (czyli tej, którą wam
przedstawiłam) można dodać startą skórkę
pomarańczy. Dlaczego? Ponieważ skórka
pomarańczy jest podobna do skórek innych warzyw i
owoców pod jednym względem – znajdziesz w niej
wiele cennych składników odżywczych. Przyspieszą
Twój uśpiony metabolizm i pomogą przy wzdęciach,
zgadze, nudnościach i czkawce.     Zuzia

Gorąca czekolada z startą skórką pomaranczy
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DIY NA SERWETNIKI  
Sposób 1
Potrzebne materiały:
  -pasek filcu (czerwonego) 2cm x 6cm
  -mała choinka (zielona) o wysokości ok. 3cm
  -igła i nitka
  -mocny klej
Wykonanie*
  Pasek zielonego filcu zszyj zieloną nitką na jego
krótszych końcach. Po zszyciu przyklej mocnym
klejem choinkę i gotowe.

Sposób 2
Potrzebne materiały:
  -zielona kartka papieru
  -nożyczki
  -rzeczy do ozdoby
  -klej
Wykonanie:
  Z kartki wycinamy choinkę oraz pasek 2cm x 6cm.
Choinkę dekorujemy według uznania, a następnie
pasek sklejamy tak, ze mniej więcej jeden z krótszych
końców "dotyka" połowę choinki, a drugi koniec się z
nim styka, Gotowe!!!
Uwaga! - można użyć innych kolorów i materiałów
*Potrzebna pomoc rodzica, jeśli jesteś w kl.1-3

M.J.

Jak powstał bałwan?
      Są przypuszczenia że już nawet w
czasach prehistorycznych nasi
przodkowie lepili bałwany na własne
podobieństwo. Żadnych bezpośrednich
dowodów nie ma z dość oczywistych
powodów. Bałwany popłynęły wraz z
wodą...

      Pierwszy malowany bałwanek w
dziejach pojawia się w datowanym na rok
1380 manuskrypcie. To bałwanek wydany
na męki. Usadzony na ruszcie tuż nad
garnkiem pełnym rozżarzonych do
czerwoności węgielków. Dlaczego? Tego
nie wiadomo. Rękopis pochodzi z czasów
inkwizycji, a bałwanki choć ze śniegu
mogły mieć więcej na sumieniu niż
wiedźmy...
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KINOMANIAK- „Before I fall” 

Jest to film tego roku, reżyserii Ry Russo-Young i
ze świetną aktorką, Zoey Deutch w roli głównej.
Film opowiada historię dziewczyny, Samanth’y
Kingston.. popularna, ładna, lubiana, z mnóstwem
wspaniałych przyjaciół i kochającą rodziną.
Jednego dnia dziewczynie przyśnił się sen, w
którym ona razem z przyjaciółkami zginęła, ale czy
to na pewno był sen?
 Na ten film trafiłam przez przypadek i muszę
przyznać, że nie zawiódł mnie
pod żadnym względem. Momentami
humorystyczny, czasem doprowadzający do łez ale
co najważniejsze, dający dużo do myślenia.
Reżyser świetnie pokazał , że jedna, niby nic nie
znacząca decyzja może bardzo wpłynąć na całe
nasze życia, ale także żeby cieszyć się życiem i
wykorzystywać każdy dzień w 100%.
Jest t naprawdę dobry film, idealnie się sprawdzi w
chłodny zimowy wieczór 

                                                              H.L

Świąteczne kawały...
Kawał pierwszy:
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy.
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: - Święty
Mikołaju, dziękuję ci za prezent. - Głupstwo -
odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co
dziękować. - Wiem, ale mama mi kazała. 
Kawał drugi:
Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry
przychodzi mały Jasio i mówi: - Panie doktorze, z
moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma
dniami przebrał się za starego dziadka i twierdził, że
nazywa się św. Mikołaj! 
Kawał trzeci:
Przedszkolak pyta kolegę: - Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę. - Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! -
To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę! - W jaki sposób? - Tata mi daje, żebym
przestał trąbić!
Kawał czwarty:
Rozmawiają koledzy po pracy:
-Posłuchaj żona na święta zrobiła same zagraniczne
potrawy.
-Serio? Jakie ?
-Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku i pierogi
ruskie.
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