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Tradycje wigilijne w Polsce

Wigilia Bożego Narodzenia to czas bardzo szczególny dla Polaków. Większość z nas ten wieczór spędzi z rodziną przy wspólnym stole, śpiewając kolędy i
kultywując polską tradycję.
Choć święta Bożego Narodzenia związane są z obrządkiem religijnym, z wigilijną kolacją wiąże się też wiele świeckich tradycji, które na stałe wpisały się w
polską kulturę.

Na wigilijnym stole powinno znaleźć dwanaście potraw. Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Te najbardziej tradycyjne,
znane w całej Polsce to: barszcz z uszkami, karp smażony i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, kluski z makiem,
cukrem i miodem, makiełki czy kompot z suszonych owoców.
Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny być postne, czyli bezmięsne. Na stole zostawia się również dodatkowe nakrycie. Jest ono
symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. 
Zwyczaj wkładania siana pod obrus wywodzi natomiast jeszcze z czasów pogańskich. Ma związek z pradawnym świętem agrarnym. Wigilię pod obrusem
umieszczano siano lub w rogu izby ustawiano snopek siana.

Kolejną tradycją jest odczytywanie fragmentu ewangelii Św. Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa: 
„... Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby
się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze
i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła...”
Czysto polską tradycją jest opłatek. Nigdzie poza naszym krajem i niektórymi regionami Litwy nie ma zwyczaju dzielenia się opłatkiem przy składaniu
życzeń.

Polską tradycją są również kolędy. Te najbardziej znane to "Wśród nocnej ciszy”, „Cichą noc" (mimo, że nie jest to polska kolęda), "Bóg się rodzi", "Lulajże
Jezuniu", "Przybieżeli do Betlejem", czy "Oj maluśki, maluśki", "Dzisiaj w Betlejem", "W żłobie leży", "Gdy się Chrystus rodzi" oraz "Jezus Malusieńki".
Zgodnie z polską tradycją sygnałem do rozpoczęcia wigilijnej kolacji jest pierwsza gwiazdka. W tym roku pierwsze świecące obiekty będzie można
zobaczyć już około godziny 16.00 – oczywiście jeśli chmury nie zasłonią nieba. 
Astronomowie jako „pierwszą gwiazdkę” typują Wegę, najjaśniejsza gwiazdę konstelacji Lutni. Będzie ona widoczna wysoko nad zachodnim horyzontem już
przed godziną 16.00.

Dla większości Polaków sygnałem do rozpoczęcia kolacji będzie jednak... pojawienie się Jowisza. Ta planeta jest najjaśniejszym obiektem na grudniowym
niebie. Jowisz będzie widoczny godzinę po zachodzie słońca nad południowym horyzontem. 

                                                                                                                               Wiiktoria Karp
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Boże Narodzenie w Japonii

Japończycy pomimo tego, że posiadają niezliczoną ilość własnych świąt i festiwali, uwielbiają przyswajać sobie święta, które docierają do nich z zagranicy.
Pomimo że chrześcijanie stanowią tu niecały jeden procent, święta Bożego Narodzenia zawitały w Japonii.
  Boże Narodzenie przyjęło się w Japonii tak jak wiele innych zachodnich zwyczajów. Raczej niewielu Japończyków rozumie, o co w tym tak właściwie
chodzi i większość z nich nie podejrzewa pewnie nawet, że cała ta impreza jest z okazji urodzin Jezusa, ale symbole tego święta stają się im z roku na rok
coraz bliższe. Dlatego już od dawna w sklepach możemy oglądać choinki i słuchać „Last Christmas”. W mieście znajdziemy też dekoracje, w których
nikomu nie przeszkadza, że postacie mikołajowych reniferów przeplatają się na przykład... z żabami.
W wielu japońskich miastach organizowane są też bożonarodzeniowe jarmarki.  Nie znajdziemy tam jednak typowych świątecznych dla nas potraw.
Zazwyczaj można tam się najeść pizzy, kurczaka i grillowanej kiełbasy. Można tam usłyszeć ,,Last christmas" na żywo, ale niestety Michael George nie
potrafił sobie poradzić z japońską wymową, więc usłyszymy tą piosenkę tylko w wykonaniu lokalnych gwiazd.
Nie wszyscy świętują w tym kraju Boże Narodzenie. Żaden dzień nie jest również wolny od pracy czy szkoły, poza 23 grudnia, ale to tylko zbieg
okoliczności, ponieważ przypadają wtedy urodziny Cesarza. Wiele dzieci wierzy w Świętego Mikołaja, ale nie jest tam za bardzo popularne ubieranie
choinek. Prezenty dostaje się w specjalnie przygotowanych skarpetach.
Poza zachodnim tradycjami Japończycy wymyślili sobie swoje własne. Jedną z nich jest świąteczne ciasto – kurismasu keeki. Jego rodzaj właściwie nie ma
znaczenia, ważne jest to, żeby było bardzo słodkie i pięknie wyglądało. W dobrym tonie jest ozdobienie go truskawkami. Ponieważ Japończycy rzadko
parają się pieczeniem ciast samodzielnie, można je kupić w większości sklepów sprzedających jedzenie. Ciasto musi znaleźć się w każdej rodzinie
obchodzącej Boże Narodzenie, więc aby mieć pewność, że go dla nas nie zabraknie, najlepiej je wcześniej zamówić. Cena w przeliczeniu to około 100 zł.
Inną świąteczną tradycją, której nie znajdziemy nigdzie indziej, jest zwyczaj zajadania się w Wigilię… kurczakami. Najlepiej tymi z KFC. KFC w Japonii ma
specjalne świąteczne menu. W jego skład wchodzi kubełek kawałków kurczaka, sałatka oraz ciasto czekoladowe. W wersji premium możemy dostać
złocistego kurczaka upieczonego w całości, a dodatkowo zamówić szampana! Zjedzenie kurczaka z KFC dla wielu Japończyków  jest nieodłącznym
elementem Świąt, dlatego, aby uniknąć oczekiwania w długiej kolejce, które zwykle tworzą się w tym dniu w fastfoodzie, można złożyć swoje zamówienie
wcześniej, a w świąteczny dzień je tylko odebrać. O wcześniejszym złożeniu zamówienia przypomina pułkownik Sanders, czyli założyciel i twarz KFC,
przywdziewający z tej okazji wyjątkowy, mikołajowy strój.
Jak Japończycy wpadli na to, że Wigilia to idealny dzień na jedzenie kurczaków? Trudno powiedzieć. Najpopularniejszą tezą jest ta, że wszystko trwa już od
około 1974 roku, kiedy to KFC podczas  jednej kampanii reklamowej przekonała Japończyków, że właśnie tak robią ludzie na Zachodzie. Niektórzy dopatrują
się tu porównań  z indykami, które przez Amerykanów spożywane są podczas ich najważniejszych świąt.
Boże Narodzenie poza rodzinami z dziećmi i wielbicielami kurczaków jest najbardziej popularne wśród zakochanych par – Wigilia stała się wręcz drugimi
Walentynkami! Przed Wigilią każdy chce znaleźć sobie parę. Jeśli już ma się swoją drugą połówkę, w wigilijny wieczór najczęściej zabiera się ją na kolację
do restauracji, gdzie na zakochanych często czekają w tym dniu różne niespodzianki. Trzeba jednak wcześniej zarezerwować stolik, bo najlepsze lokale
przeżywają tego dnia prawdziwe oblężenie. Wigilia jest też uważana za idealny moment na oświadczyny, chociażby pod kryształowym żyrandolem.
Wszelkie ozdoby i dekoracje bożonarodzeniowe znikają zaraz po niej, żeby zrobić miejsce dla dekoracji na Nowy Rok, który dla Japończyków jest dużo
ważniejszym świętem.
Ciekawostka: Kurismasu keeki to również określenie pewnej grupy dziewczyn w Japonii. Nazwa wzięła się oczywiście od wspomnianego wyżej ciasta. Tak
jak ciasto świąteczne po 25 grudnia traci swoją świeżość, tak kobiety po 25 roku życia przestają być atrakcyjnymi kandydatkami na żony. Tutejsze
powiedzenie „Nikt nie chce kurismasu keeki po 25” nabiera, więc podwójnego znaczenia.

                                                                                                                            Monika Kominek
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Weihnachtsmarkt

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, o czym przypominają nam zyskujące coraz większą popularność w naszym kraju jarmarki
świąteczne. Tradycja organizowania takich jarmarków przywędrowała do nas z krajów niemieckojęzycznych.
Pierwsze jarmarki bożonarodzeniowe odbywały się w Niemczech od końca XIV w., w Austrii nawet od końca XIII w. Warto przypomnieć, że tradycja
ubierania choinki także zrodziła się w Niemczech. Tak więc kraj ten jawi nam się jako kolebka pięknych, bajecznych tradycji świątecznych. Typowy
Weihnachtsmarkt odbywa się na ulicach lub placach w centrach miast i miasteczek. Na pięknie udekorowanych straganach możemy zaopatrzyć się w
ozdoby świąteczne, wyroby rękodzielnicze i lokalne smakołyki. Jarmarkom towarzyszą występy artystyczne, prezentacje szopek bożonarodzeniowych.  Na
niektórych jarmarkach są liczne atrakcje rozrywkowe, karuzele, teatrzyki, prezentacje różnych cechów rzemieślniczych. Do najbardziej znanych jarmarków
niemieckich należą te w Norymberdze, Lipsku, czy Dreźnie.
Tym, co mnie najbardziej zachwyciło podczas mojej tegorocznej wizyty na jarmarku w Dreźnie, to cudowna atmosfera oraz zewsząd bijąca radość
oczekiwania na świąteczne dni. W samym Dreźnie jest kilkanaście różnych jarmarków, położonych w miarę blisko siebie, więc przemieszczenie się między
nimi  jest dużą frajdą. Najstarszym z nich jest Dresdner Striezelmarkt, czyli słynny Jarmark Struclowy. Po raz pierwszy odbył się on w roku 1434, a jego
nazwa powstała już w średniowieczu i nawiązuje do pysznego świątecznego wypieku, znanego też pod nazwą Dresdner Christstollen.  Jest to ciasto
drożdżowe z licznymi bakaliami i przyprawami.  Ze względu na swój charakterystyczny kształt drezdeńskie strucle zwane są „Jezuskami w pieluszkach”. 
Na Weihnachtsmarkt można posilić się różnymi ponczami, bratwurstami, a na deser spróbować pyszności z czekolady, marcepanu, czy też pieczonych
kasztanów. Wielką radość sprawiało mi wybieranie drewnianych, ręcznie wyrabianych figurek na choinkę. Będą stanowiły miłą pamiątkę adwentowego
weekendu spędzonego w Saksonii.

                                                                                                                                          Zofia Bogołębska
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Czas na film!

W świecie książki

Harry Potter i komnata tajemnic to już druga powieść z cyklu o nastoletnich czarodziejach, autorstwa
J.K.Rowling. Opowiada o  niezwykłej ukrytej komnacie, do której wejście znaleźć może tylko potomek
jednego z założycieli Hogwartu �– Salazara Slitheryna .
„Przechodząc obok drzwi do salonu, Harry zobaczył wuja Vernona i Dudleya w smokingach, białych
koszulach i muszkach. Był już na górze, kiedy rozległ się dzwonek, a u stóp schodów pojawiła się
czerwona ze złości twarz wuja Vernona.
- Pamiętaj, chłopcze... niech no tylko coś usłyszę... Harry wszedł na palcach do swojej sypialni,
zamknął drzwi i odwrócił się, żeby rzucić się na łóżko. Kłopot w tym, że na łóżku ktoś już siedział.”
  Oto fragment pierwszego rozdziału książki . Mam nadzieję, że zachęciłam was do przeczytania tej
niezwykłej książki.

A oto kilka ciekawostek :
1.Lista książek, które są potrzebne na drugim roku zawierała pozycję Lockharta „Wędrówki z
wilkołakami”, natomiast później, podczas lekcji, wspomniał on o książce „Weekend z wilkołakiem”. Błąd
został jednak bardzo szybko naprawiony.
2.Kiedy Harry przegląda wspomnienie z pamiętnika Toma Riddle'a, ten mówi do Hagrida, że rodzice
zmarłej dziewczyny będą tu jutro. Rodzice Marty byli mugolami. Mugole jednak nie mogą dostać się do
Hogwartu. Błąd ten wyjaśniany jest jednak przez możliwość podjęcia drogi wyjątku dla takiej sytuacji.
3.14 lutego 1993 roku uczniowie mieli zajęcia, jednak w świecie rzeczywistym jest to niedziela.
4.Gdy Harry leży w skrzydle szpitalnym, napisane jest, że przez okno w dormitorium przelewa się
słońce.

                                                                                                   Maria Makuch

„Strażnicy marzeń” to film, który wzbudza radość i śmiech, zarówno u dzieci, jak i rodziców. Opowiada
on o czterech strażnikach, którzy chronią dzieci przed niebezpieczeństwem, którym jest CIEMNOŚĆ.
Nad ciemnością panuje Mrok – Czarny Pan, który chce zmienić sny dzieci w koszmary. Strażnicy
potrzebują pomocy, więc Księżyc, ich dowódca, wybiera nowego strażnika, którym zostaje Jack Mróz.
Jack najpierw nie chce być jednym z nich, ale North i Święty Mikołaj go przekonują. Mówią mu, że
dzieci chcą, by Jack był nowym strażnikiem. Wszystkie dzieci, które w nich wierzą, mogą ich
zobaczyć, dla innych są niewidzialni.
Serdecznie Was zachęcam do obejrzenia tego filmu! Będzie idealną propozycją na świąteczne
popołudnie, a przy okazji dowiecie się kolejnych ciekawostek…

                                                                     Luca Lombardi



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 10 01/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWieści Dziwnej Treści

Przegląd sportowy

Zapraszam  na pierwsze w historii wiadomości sportowe w gazetce szkolnej. W tym numerze zajmiemy się 3 dyscyplinami sportowymi. Mam nadzieję, że
zaprezentowane wiadomości ze świata sportu Was zainteresują. Zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami.

PIŁKA NOŻNA
Ważnym wydarzeniem była ostatnia kolejka rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów. Uwagę wszystkich kibiców szczególnie przyciągnęły spotkania Liverpoolu
ze Spartakiem  Moskwa, Realu z Borussią Dortmund  oraz  Bayernu Monachium z Paris Saint Germain.
Spotkanie Liverpoolu ze Spartakiem zakończyło się bardzo nietypowym wynikiem jak dla tego sczebla  rozgrywek sportowych.
Drużyna Jurgena Kloppa (Liverpool) zdeklasowała drużynę z Moskwy pokonując przeciwnika 7:0.
Mecz Realu z Borussią miał szczególne znaczenie dla kibiców z Dortmundu, a zwłaszcza dla trenera Petera Bosza. Bardzo słabe wyniki tegoroczne 
Borussii tak w Lidze Mistrzów, jak i w Bundeslidze, nie nastrajały sympatyków tej drużyny optymistycznie przed spotkaniem w Madrycie. Mecz zakończył
się wynikiem 3:2 dla Realu , co w konsekwencji oznaczało zwolnienie trenera z zajmowanego stanowiska.
Spotkanie na Alianz Arenie było bogate w gwiazdy futbolu. Zmierzyli się ze sobą James, Lewandowski i Thiago z Neymarem,Cavanim i Mbappe. Zwycięzcą
tej potyczki okazał się zespół Bayernu. Bawarczycy byli lepsi przez cały mecz i zasłużenie wygrali 3:1. W meczu tym jedną z bramek strzelił Robert
Lewandowski, dla którego było to 52 trafienie w tym roku.
Ciekawie prezentują się rozgrywki w najlepszych ligach świata.
W hiszpańskiej La Liga zespoły toczą ciekawą batalię o mistrzostwo kraju. Na czele rozgrywek znajduje się zespół Barcelony. Jego największy rywal - Real
Madryt po słabym początku sezonu zaczyna wreszcie odnosić sukcesy. W chwili obecnej zajmuje 3 miejsce ze stratą 8 punktów. W ostatnim  meczu
rozgromili oni zespół z Sevilli 5:0.
U naszych  zachodnich sąsiadów liderem Bundesligi pozostaje Bayern Monachium. W ostatnim meczu Bawarczycy pokonali na wyjeździe Eintracht
Frankfurt 1:0. O ile supremacja Bayernu nad zespołami z Lipska-8 pkt czy Schalke-9 pkt, była powszechnie oczekiwana , o tyle słabe wyniki Borussii
Dortmund (7 miejsce w lidze) są dużym zaskoczeniem.
Informacja dla kibiców Widzewa Łódź. Klub zatrudnił byłego króla strzelców ekstraklasy, byłego zawodnika Podbeskidzia Bielsko-Biała Słoweńca Roberta
Demjana.

HOKEJ NA LODZIE (NHL)
Rozgrywki najlepszej hokejowej ligi świata (NHL) nie zwalniają tempa. Wyrównaną walkę o prymat w Konferencji Zachodniej toczą zespoły z  Los Angeles,
Saint Louis i Nashville. W Konferencji Wschodniej zdecydowanym liderem jest drużyna Lightining z Tampa Bay.
Dużym zaskoczeniem jest postawa drużyn  z ojczyzny hokeja - Kanady. Najlepiej spisuje się drużyna MapleLeafs z Toronto zajmująca w tabeli ogólnej 7
miejsce, natomiast najgorszy zespół z Kanady – Ottawa Senators dopiero15 miejsce w swojej Konerferencji.

SKOKI NARCIARSKIE
Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych , sporty zimowe coraz częściej goszczą  na ekranach naszych telewizorów. Polskich kibiców
interesują wydarzenia na skoczniach narciarskich. Skoczkowie rozpoczęli sezon zawodami w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza. Wyniki polskich
skoczków napawają coraz większym optymizmem. Notujemy coraz lepsze indywidualne występy naszych reprezentantów . W konkurencji drużynowej
podczas zawodów w Titisse-Neustadt nasi zawodnicy  zajęli 2 miejsce ustępując znakomitym od początku sezonu Norwegom zaledwie o 0,8 punktu.

PIŁKA RĘCZNA KOBIET
Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych rozgrywane w Niemczech nie zakończyły się sukcesem naszych reprezentantek. Pomimo bardzo dobrego początku 
i wygraną z drużyną Szwecji, kolejne mecze zakończyły się porażkami naszych  reprezentantek. W  konsekwencji przyszło im walczyć o miejsca 17-20, co
było rozczarowaniem dla polskich kibiców.

Z ostatniej chwili:
Decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego reprezentacja Rosji została wykluczona z igrzysk olimpijskich w Pjongczangu.
Jest to efekt afery dopingowej w sporcie rosyjskim.

                                                                                                                                                             Filip Bednarek
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III Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie

Dnia 29.11 odbyły się III Mistrzostwa Szkoły ZNP w badmintonie. Jak co roku zawody te zgromadziły rzeszę uczestników oraz wiernych kibiców. Najpierw
rozgrywały się zawody indywidualne, a później konkurencje  w deblu. Miłym akcentem były również zawody z udziałem rodziców. Bardzo trudno było

wygrać - każdy chciał zająć pierwsze miejsce. Na koniec każdy uczestnik dostał drobną nagrodę, dyplom, a najlepsi również medale.
Już nie mogę doczekać się kolejnych Mistrzostw. 

Zwycięzcy Dziewczyny Chłopcy

Klasy 1-3 1.Adela Jagusiak
2.Julia Błaszczyk
3.Ala Karcz

1.Jakub Krupowczyk
2.Antek Pietrasik
3.Radek Grendas

Klasy 4-6 1.Ola Karcz

2.Wiktoria Karp
3.Monika Weber

1.Kacper Branderburg

2.Krzyś Grendas
3.Filip Styczyński

Gimnazjum 1.Oliwia Raszewska 2.Bartosz Rząsa

                                                                                                                                                Wiktoria Karp

Wyniki sondy

Redakcja  „Wieści dziwnej treści” zapytała uczniów, jaka jest wasza
ulubiona potrawa

Oto odpowiedzi!
29 głosów na pierogi  
20 głosów na barszcz
16 głosów na zupę grzybową  
12 głosów na karpia
10 głosów na pierniki  
7 głosów na opłatek
6  głosów na rybę  
4 głosy na ciasto

                                          Wiktoria Karp

Zapytaliśmy Was też o Wasze marzenia.
Oto odpowiedzi!
8 głosów na zwierzaka  
7 głosów na brak szkoły
2 głosy na prawdziwe pokemony  
2 głosy na spadające słodycze z nieba
2 głosy na nieskończone granie na telefonie 
2 głosy na zostanie piłkarzem
Po 1 głos na zostanie: pilotem, królową, sławną osobą,
1 głos na prawdziwe jednorożce  
1 głos na spotkanie się ze sławną osobą

Najorginalniejsze odpowiedzi:
-spadające słodycze z nieba
-brak kartkówek z historii
-więcej książek w bibliotece szkolnej
- manga w prawdziwym życiu

             Monika Kominek, Julia Zakrzewska
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Makowiec

Składniki: 

Ciasto:
100 g masła 
130 ml mleka (ciepłego) 
400 g mąki 
1 opak. drożdży suszonych 
4 łyżki cukru 
1 opak. cukru wanilinowego 
4 szt. żółtek 
1 szczypta soli 

Masa makowa:
350 g maku 
1 łyżka masła (miękkiego) 
150 g orzechów włoskich (posiekanych) 
3 łyżki miodu 
150 g cukru 
1 opak. cukru ze skórką pomarańczową 
3 łyżeczki ekstraktu naturalnego Migdał
4 szt. białka 
1 szczypta soli 

Do dekoracji:
50 g skórki pomarańczowej 
2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:
Masło rozpuść i odstaw do lekkiego przestudzenia. Mleko podgrzej. Mąkę przesiej do miski, wsyp
drożdże i dokładnie wymieszaj. Dodaj cukier, cukier wanilinowy, żółtka, sól, ciepłe mleko i spirytus.
Zagnieć ciasto. Następnie dodaj rozpuszczone masło i zagniataj do momentu, gdy masło się wchłonie.
Z ciasta uformuj kulę, włóż ją do miski, przykryj ściereczką i odstaw do wyrośnięcia (aż podwoi swoją
objętość).
Mak wsyp do miski, zalej wrzątkiem tak, aby woda była 1 cm wyżej niż warstwa maku, odstaw do
przestygnięcia. Następnie mak odsącz przez gazę i zmiel do dwa razy, dodając do niego miękkie
masło, orzechy, miód i cukier oraz cukier pomarańczowy i ekstrakt. Całość dokładnie wymieszaj.
Następnie ubij białka ze szczyptą soli na sztywną pianę i dodaj do masy makowej.
Wyrośnięte ciasto wyłóż na stolnicę posypaną mąką. Podziel je na dwie części. Pierwszą część
rozwałkuj na kształt prostokąta o grubości ok. 3-4 mm (ciasto nie powinno być szersze niż papier do
pieczenia). Na ciasto wyłóż równomiernie masę makową, zostawiając ok. 3 cm wolnego miejsca
z każdej strony. Całość zawiń tak, żeby łączenie ciasta znalazło się pod spodem makowca. Końce
zawiń pod spód. Makowiec ułóż na papierze do pieczenia. Ciasto dwukrotnie zawiń w papier. W ten
sam sposób postąp z drugą częścią ciasta.
Pieczenie:
Makowce ułóż na blasze i odłóż na ok. 30 minut do wyrośnięcia. Następnie wstaw do piekarnika. Piecz
ok. 35 - 40 minut w temp. 180°C.

Upieczone makowce wyjmij z piekarnika i ostudź. Przed podaniem posyp skórką pomarańczową
i cukrem pudrem. Smacznego!

                                                                      Lena Kubczyńska

ZAGADKA:

Jesteś uwięziony w miejscu z 5 pokojami. By się wydostać, musisz wybrać
jeden z nich:
W 1 pokoju całą szerokość zajmuje basen z piraniami.
W 2 pokoju znajduje się szalony klaun, który ciebie oczekuje.
W 3 pokoju nad basenem znajdują się przewody wysokiego napięcia.
4 pokój jest cały w płomieniach.
5 pokój znajduje się na 10 piętrze i jest w  nim tylko okno. Żadnej drabiny,
żadnego sznura.
Który pokój wybierzesz, by przeżyć?

Odpowiedź do zagadki z poprzedniego numeru:
Złodziejem był szeregowy 1, ponieważ flaga Japonii jest cała biała z
czerwoną kropką na środku, więc nie może wisieć do góry nogami.

Źródło: YouTube.com

                                                              Monika Kominek
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