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Skąd się wziął Święty Mikołaj? 5 najlepszych prezentów
pod choinkę

Andrzejki

Ponad sto lat temu, w 1823 roku, w Stanach Zjednoczonych pewien
poeta napisał „Noc wigilijną”. Jej bohaterem był święty Mikołaj (po
angielsku „Santa Claus”). Latał zaprzęgiem reniferów i wrzucał
prezenty przez komin.
Druga legenda (a jest ich całkiem sporo) głosi, że pewien człowiek,
który popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu
publicznego. Gdy św. Mikołaj dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez
komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do butów córek, które
dały ja tam do wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym
użyciu były kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików
lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków nie używano, św.
Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę śpiącego dziecka.
Jak wiecie, w każdej legendzie jest ziarenko prawdy, więc to tylko od
was zależy, w którą z tych historii wierzycie. A może znacie ich jeszcze
więcej, albo sami wymyśleliście jakąś teorię?

Zastanawialiście się kiedyś, co kupić na Gwiazdkę mamie,
tacie, czy komukolwiek innemu? Jeżeli tak, w tym artykule
znajdziecie odpowiedź!
Święta to nie tylko czas dla rodziny, ale i czas prezentów (z
czego najbardziej cieszą się młodsze dzieci). Niestety
zdarza się, że jakiś prezent okaże się nietrafiony i co za tym
idzie, stracimy pieniądze. Dzisiaj przygotowałam dla was
pięciopunktową listę najlepszych (według mnie) prezentów.

1. Karta/bon podarunkowy – kupując coś takiego mamy
pewność, że dana osoba kupi sobie coś co naprawdę
jej się spodoba. Na taką kartę można przelać 50
złotych, 100 złotych; w każdym razie tyle, ile chcecie.

2. Album – nie chodzi mi tutaj o zwykły, pusty album, tylko
o wypełniony wspólnymi zdjęciami. Dla dziadka, babci,
albo dla ich obu będzie to świetny prezent, w który
włożycie dużo serca, a to jest najważniejsze.

3. Zestaw SPA – według mnie jest to naprawdę genialny
pomysł. Chociażby w Rossmanie skompletujcie kilka
kuli do kąpieli, maseczkę na twarz, jakąś gąbkę i
własnoręcznie zrobione mydełko. Ja robiąc taki prezent
dla mamy dodałam jeszcze świeczki, a za całość
zapłaciłam około 35 złotych.

4. Dobierz coś wedle jej/jego zainteresowania – tak! Jeżeli
twoje rodzeństwo, kolega, albo koleżanka interesuje się
rysunkiem, kup jakieś dobrej jakości kredki. Jeżeli lubi
sport, kup nową piłkę albo ochraniacze. Jeżeli
fotografię, świetnie sprawdzi się książka fotograficzna.
To właśnie takie prezenty są najbardziej trafione!

5. Tematyczny T-shirt albo kubek – mam tu na myśli
kubki z napisem „najlepszy brat na świecie”, albo
„babcia to najlepsza kucharka pod słońcem”. Takiego
typu fartuszki, koszulki czy wyżej wymienione kubki
znajdziecie między innymi w Emipku i w Internecie.

Mam nadzieje, że moje rady przypadły Wam do gustu oraz
choć trochę was zainspirowały. Większość z tamtych
pomysłów wykorzystałam albo dostałam i serdecznie je
wam polecam.

W piątek 30.11.2018 w naszej szkole odbyła się dyskoteka
andrzejkowa dla klas 4-6. Po powitaniu wszystkich na sali
gimnastycznej rozległa się muzyka. W tym roku Dj-ami był Kuba
Dziech i Paweł Brzóska. Wszyscy tańczyli i moim zdaniem muzyka
była bardzo fajna. Dla ciągle głodnych i spragnionych był otwarty
sklepik w którym można było kupić wodę, sok albo chrupki. Podczas
przerw od tańców odbywały się różne konkursy z nagrodami. Był też
salon wróżb. Można było sobie wywróżyć jaką będzie się mieć
przyszłość itd. Myślę że wszystkim dzieciom dyskoteka się podobała.
Mikołaj Brzęczek 5B
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Jak ciekawie zapakować prezent? Jak przygotować się do zimy?

Mikołajki w naszej szkole

Nadchodzą święta, czyli czas spotykania się z rodziną
oraz otwierania prezentów. Jednak jeśli będziemy dawać
komuś z rodziny albo koledze prezent, to warto go
zapakować w jakiś ciekawy sposób.
Pierwszy pomysł będzie prosty, ale i bardzo ciekawy.

Potrzebne będą:
- biało-czerwone słomki,
- gwiazdki filcowe,
- dwustronna taśma,
- sznurek.
Sposób przygotowania:
1. Przycinamy gwiazdki.
2. Przycięte gwiazdki wkładamy do słomek.
3. Owijamy paczkę cienkim sznurkiem.
4. Tniemy słomki w pół i za pomocą dwustronnej taśmy
tworzymy nich gwiazdkę.
5. Przyklejamy na wierzchu filcową gwiazdkę tak, by
zakryć łączenia.
6. Przypinamy mini spinaczem.

Druga propozycja jest w rustykalnym stylu.
Potrzebne nam będą:
- farby plakatowe koloru białego,
- ołówek z gumką,
- sznurek,
- gałązka iglaka,
- dwie małe szyszki,
- śnieg w sprayu.
Sposób wykonania:
1. Za pomocą ołówka i białej farbki tworzymy mniejsze i
większe kropki.
2. Owijamy paczkę sznurkiem.
3. Oprószone sztucznym śniegiem szyszki i gałązkę
przyklejamy za pomocą taśmy dwustronnej.
4. Przypinamy spinacz.
Grzegorz Grabka

Zima jest bardzo ciężka dla naszego zdrowia. Jednak by móc się w jakiś
sposób cieszyć tym okresem trzeba się odpowiednio przygotować.
Hartowanie organizmu
Przed wieloma rodzajami infekcji chroni nas układ immunologiczny
(czyli odpornościowy). Lepiej nie zostawiać wszystkiego przypadkowi i
w dobry sposób wesprzeć jego funkcjonowanie. Najprostszym
sposobem na hartowanie swojego organizmu jest zimna woda.
Wystarczy, że będziemy codziennie brać zimną kąpiel. Możemy również
zanurzyć nasze ręce w zimnej wodzie, ale w obu przypadkach lepiej się
po tym rozgrzać np. wykonując ćwiczenia ruchowe.
Odpowiednia dieta
Odpowiednia dieta jest bardzo ważna dla zdrowia, zwłaszcza w zimie.
Powinniśmy jeść produkty jak najmniej przetworzone. Podstawą
powinny być pokarmy z pełnych ziaren i z dużą zawartością białka.
Kategorycznie powinniśmy unikać tłuszczu i cukru.
Odpowiedni strój zimowy
W okresie zimowym zdecydowanie niezbędna jest odpowiednia odzież.
Musimy nosić kurtki, rękawiczki oraz czapki. Jeśli będziemy
wykonywać różne aktywności fizyczne powinniśmy się zaopatrzyć w
kominiarkę fizyczną.
Grzegorz Grabka

W czwartek 6.12.2018 obchodziliśmy
mikołajki. W naszej szkole nie zabrakło
atrakcji, które były związane z tym świętem. Z
tej okazji każdy uczeń klas 4-6 mógł wykreślić
ocenę z kartkówki, odpowiedzi ustnej albo
NP. Po salach lekcyjnych w trakcie lekcji
chodził także św. Mikołaj który rozdawał
cukierki i czekoladki. Mikołajowi towarzyszyły
także anioły i diabły. Diabły smarowały nas
węglem. Ale było śmiesznie!
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Film na zimowy wieczór – Alvin i
wiewiórki

O tym skąd się wzięły kolędy

„Alvin i wiewiórki” to idealny film na zimowy wieczór. Produkcja ta
sprawi, że niejednemu widzowi pojawi się banan na twarzy.
Ale o czym jest sam film? Opowiada on o trzech wiewiórkach – Alvinie,
Szymonie i Teodorze, które potrafią mówić w ludzkim języku, a na
dodatek mają wrodzony dar do śpiewania. Braci spotyka Dave, który
stara się wykorzystać ich talent, jak i również zapewnić im opiekę. Ale
jak to się skończy? Dowiecie się oglądając film sami.
„Alvin i wiewiórki” to naprawdę zabawna komedia familijna. Jest on
jednak skierowany do młodszej publiki, starsi widzowie też powinni tam
znaleźć coś dla siebie. W filmie pojawia się wiele piosenek
wykonywanych przez naszych trzech bohaterów. Są one bardzo
atrakcyjne dla ucha i przyjemnie się je słucha. Poza tym nasze
wiewiórki są bardzo sympatycznymi bohaterami, a ich ojcowska relacja
z Dave’em jest bardzo ciekawa, momentami bardzo przejmująca i
emocjonalna.
Podsumowując „Alvin i wiewiórki” to komedia godna obejrzenia przez
dzieci, jak i starszych. Podczas tego filmu możemy naprawdę miło
spędzić rodzinny seans.
Warto również wspomnieć, że film ten posiada 3 kolejne części., które
również są godne polecenia.
Grzegorz Grabka

Kolędy kto ich nie zna! Towarzyszą nam od maleńkości.
Moja mama śpiewała mi je do snu. Ponoć najlepiej przy
nich zasypiałem. Najczęściej jednak śpiewamy je w
okresie Świąt Bożego Narodzenia. Po kolacji wigilijnej
wszyscy nucimy kolędy. Nie ma wykrętów, czy ktoś potrafi
czy nie. Tradycja to tradycja i może dlatego są to pieśni,
które najlepiej umiem. Zawsze będą mi się kojarzyć z
domem rodzinnym, ciepłem, magią świąt, poczuciem
bezpieczeństwa.
Kolędy to nic innego jak pieśni o tematyce religijnej. Jej
źródła tkwią w pogańskiej tradycji noworocznych
obrzędów wzajemnego odwiedzania się, któremu
towarzyszyła pieśń o charakterze życzenia. Słowo kolęda
wywodzi się od łacińskiego słowa  „calendae”, które w
starożytnym Rzymie oznaczało początek
miesiąca. Pierwotnie kolęda oznaczała upominek
darowany przez Nowy Rok. Kościół słowem kolęda
określał daninę pobieraną przez duchowieństwo w okresie
Świąt Bożego Narodzenia. Nazwa kolęda na określenie
bożonarodzeniowych pieśni pojawiła się dopiero w XVI
wieku. Wcześniej stosowano nazwy piosenka, pieśń,
rotuła. Najstarsze z polskich kolęd powstały w XV wieku.
Są to tłumaczenia lub przeróbki tekstów łacińskich bądź
czeskich. Wiele kolęd to twórczość anonimowa.
Obecnie wyraz kolęda  ma wiele znaczeń: określa
świąteczny prezent, chodzenie po domach z szopką, czyli
jasełkami oraz wizyty duszpasterskie. Kolędy kojarzą nam
się z narodzinami Jezusa w stajence, z Mikołajem lub
aniołkiem z prezentami, lecz tak naprawdę mają zupełnie
inne znaczenie. Mają one pokazać nam  jak narodziny
Pana Nieba ( Jezusa ) były widziane oczami zwykłych ludzi
takich jak Ty i Ja.

PIERNICZKI

SKŁADNIKI:
1 KG. MĄKI KRUPCZATKI
½ KG . MIODU
2 MARGARYNY
½ SZKLANKI CUKRU
2 ŻÓŁTKA
2 PRZYPRAWY DO PIERNIKA
1 ŁYŻECZKA CYNAMONU
5 LYŻECZEK KAKAO
2 ŁYŻECZKI SODY
Wszystko razem zarobić i dać na 1 godzinę do lodówki.
Wałkować ciasto ,tak aby woreczek foliowy był na cieście i
wykrawać foremkami. Piec w 180 stopniach, aż się
zarumienią.
Białka wykorzystać do zrobienia lukru ( 1 białko ubić
dodając pół szklanki cukru pudru, trochę soku z cytryny).
Smacznego :)
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TRADYCJA PIECZENIA
PIERNIKÓW I PIERNICZKÓW

O tym jak spędzić zimą czas wolny

Czy lubicie zapach pierników? Ja uwielbiam! Zawsze kojarzy mi się ze
zbliżającymi Świętami Bożego Narodzenia. Zapach korzennych
przypraw, które dodaje się do ciasta tworzy niesamowity świąteczny
klimat i cudowną atmosferę. A czy wiecie skąd wzięła się tradycja
pieczenia pierników?
Otóż okazuje się, że już w średniowieczu wypiekano bochenki chleba
miodowego z dodatkiem przypraw. Nazwa piernik pochodzi od słowa
„pierny” czyli pieprzny, gdyż do ciasta dodawano dużą ilość pieprzu.
Podawano je do wódki, ale także wykorzystywano je w medycynie jako
środek leczniczy pobudzający trawienie i jako lek na przeziębienie.
Pierniki były synonimem dobrobytu
i luksusu. A wszystko za sprawą dalekowschodnich przypraw:
cynamonu, kardamonu, goździków, imbiru, gałki muszkatołowej, które
trafiały na rynek polski drogą morską. Były bardzo drogie i tylko
nieliczni mogli sobie na nie pozwolić. Za kolebkę pierników uważa się
miasto Toruń , gdyż jako jedne z pierwszych miast miało dostęp do
korzennych przypraw. Pierwotnie piernik był wypiekany na zaczynie,
który dojrzewał latami. Ciasto zyskiwało na smaku dzięki leżakowaniu
podczas, którego następował proces fermentacji miodu. Podobno, gdy
na świat przychodziła córka wyrabiano ciasto, które było wypiekane w
chwili jej ślubu.
Obecnie pierniki i pierniczki goszczą w każdym domu niezależnie od
zamożności. Ile ludzi tyle przepisów, ale podstawowy skład to mąka,
miód i przyprawy korzenne. Według rożnych przepisów dodaje się
również: jajka, mleko, cukier, tłuszcz. Są takie przepisy, które mówią że
pierniczki świąteczne należy wypiekać, co najmniej miesiąc wcześniej,
aby zmiękły i nawilgły. Ja podaję wam sprawdzony przepis na pyszne
pierniczki mojej mamy. Można je jeść zaraz po upieczeniu . Można
również przyozdobić nimi choinkę, albo obdarować przyjaciół, bliskich,
znajomych. Jedna uwaga! Jeśli będziecie piec pierniczki z myślą o
powieszeniu ich na choince nie zapomnijcie
o zrobieniu dziurki przed włożeniem do piekarnika, aby można było
przewlec przez nie sznurek. Oczywiście, aby cieszyły oko i nasze kubki
smakowe polukrujcie je pięknie białym, bądź barwionym lukrem. Niech
zapach pierników i radość ich tworzenia w połączeniu z zapachem
choinki stworzą niesamowity świąteczny nastrój, który napełni nasze
serca pokojem, miłością.

Pierwszym, chyba najczęściej wykorzystywanym zajęciem
jest lepienie bałwana. Chyba każdy z nas, przynajmniej raz
w swoim życiu ulepił tego śnieżno-białego stworka, z
marchewką zamiast nosa i garnkiem na głowie. Mimo
tego, że kule ze śniegu są nie raz bardzo ciężkie, to efekt
końcowy i możliwość zobaczenia na twarzy bałwanka
uśmiechu z kamyków jest wyjątkowa. Jednak dość dużą
wadą tej zabawy jest to, iż jak nie ma śniegu na zewnątrz,
to również nie będzie bałwana, ale w zimę na szczęście 
nie trudno o śnieg i wasz nowy przyjaciel już nie może się
doczekać aż w końcu go zbudujecie!
Kolejną, dość znaną zabawą jest tzw. „ walka na śnieżki".
Gdy masz sporo przyjaciół możesz w raz z nimi rzucać się
puchowymi pociskami! Jednak pamiętaj aby nie rzucić w
kogoś lodem zamiast śniegiem, bo skutki mogą być
naprawdę bolesne! Gdy patrzy się, czym się rzuca to ta
zabawa jest jedną z lepszych zabaw.
Trzecią zabawą, też chyba przez wszystkich znaną jest
zjeżdżanie na sankach z górki. Genialna zabawa, dzięki
której możecie mieć usprawiedliwienie na pytanie
rodziców „ Dlaczego ty jesteś cały w śniegu?!". Zabawa ta
jest świetnym spożytkowaniem swojej energii, na czymś
innym niż komputer.
Czwartym, ostatnim zabijaczem czasu nie jest zabawa,
lecz jest to równie dobre zajęcie jak wcześniejsze.
Mianowicie jest to czytanie książki przy ciepłym kominku
lub kaloryferze. Jest to świetny sposób na zapełnienie
swojego czasu. Siedząc przy kominku grzejemy się  i nie
musimy przejmować się ujemnymi temperaturami na
zewnątrz. Jako osoba obeznana z książkami, proponuję
kultowe książki takie jak " Harry Potter" czy " Hobbit"
gdyż są to lektury, które wciągną was tak, że na pewno nie
jeden dzień spędzicie na przeczytaniu tych i wielu innych
fantastycznych dzieł.
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	W okresie zimowym zdecydowanie niezbędna jest odpowiednia odzież. Musimy nosić kurtki, rękawiczki oraz czapki. Jeśli będziemy wykonywać różne aktywności fizyczne powinniśmy się zaopatrzyć w kominiarkę fizyczną.

	3. Owijamy paczkę cienkim sznurkiem.
	4. Tniemy słomki w pół i za pomocą dwustronnej taśmy tworzymy nich gwiazdkę.
	Grzegorz Grabka

	5. Przyklejamy na wierzchu filcową gwiazdkę tak, by zakryć łączenia.
	6. Przypinamy mini spinaczem.
	Druga propozycja jest w rustykalnym stylu.
	Potrzebne nam będą:
	- farby plakatowe koloru białego,

	Mikołajki w naszej szkole
	- ołówek z gumką,
	- sznurek,
	- gałązka iglaka,
	- dwie małe szyszki,
	- śnieg w sprayu.
	W czwartek 6.12.2018 obchodziliśmy mikołajki. W naszej szkole nie zabrakło atrakcji, które były związane z tym świętem. Z tej okazji każdy uczeń klas 4-6 mógł wykreślić ocenę z kartkówki, odpowiedzi ustnej albo NP. Po salach lekcyjnych w trakcie lekcji chodził także św. Mikołaj który rozdawał cukierki i czekoladki. Mikołajowi towarzyszyły także anioły i diabły. Diabły smarowały nas węglem. Ale było śmiesznie!
	Sposób wykonania:
	1. Za pomocą ołówka i białej farbki tworzymy mniejsze i większe kropki.
	2. Owijamy paczkę sznurkiem.
	3. Oprószone sztucznym śniegiem szyszki i gałązkę przyklejamy za pomocą taśmy dwustronnej.
	4. Przypinamy spinacz.
	Grzegorz Grabka


	Film na zimowy wieczór – Alvin i wiewiórki
	O tym skąd się wzięły kolędy
	„Alvin i wiewiórki” to idealny film na zimowy wieczór. Produkcja ta sprawi, że niejednemu widzowi pojawi się banan na twarzy.
	Kolędy kto ich nie zna! Towarzyszą nam od maleńkości. Moja mama śpiewała mi je do snu. Ponoć najlepiej przy nich zasypiałem. Najczęściej jednak śpiewamy je w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Po kolacji wigilijnej wszyscy nucimy kolędy. Nie ma wykrętów, czy ktoś potrafi czy nie. Tradycja to tradycja i może dlatego są to pieśni, które najlepiej umiem. Zawsze będą mi się kojarzyć z domem rodzinnym, ciepłem, magią świąt, poczuciem bezpieczeństwa.
	Ale o czym jest sam film? Opowiada on o trzech wiewiórkach – Alvinie, Szymonie i Teodorze, które potrafią mówić w ludzkim języku, a na dodatek mają wrodzony dar do śpiewania. Braci spotyka Dave, który stara się wykorzystać ich talent, jak i również zapewnić im opiekę. Ale jak to się skończy? Dowiecie się oglądając film sami.
	„Alvin i wiewiórki” to naprawdę zabawna komedia familijna. Jest on jednak skierowany do młodszej publiki, starsi widzowie też powinni tam znaleźć coś dla siebie. W filmie pojawia się wiele piosenek wykonywanych przez naszych trzech bohaterów. Są one bardzo atrakcyjne dla ucha i przyjemnie się je słucha. Poza tym nasze wiewiórki są bardzo sympatycznymi bohaterami, a ich ojcowska relacja z Dave’em jest bardzo ciekawa, momentami bardzo przejmująca i emocjonalna.

	Kolędy to nic innego jak pieśni o tematyce religijnej. Jej źródła tkwią w pogańskiej tradycji noworocznych obrzędów wzajemnego odwiedzania się, któremu towarzyszyła pieśń o charakterze życzenia. Słowo kolęda wywodzi się od łacińskiego słowa  „calendae”, które w starożytnym Rzymie oznaczało początek miesiąca. Pierwotnie kolęda oznaczała upominek darowany przez Nowy Rok. Kościół słowem kolęda określał daninę pobieraną przez duchowieństwo w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Nazwa kolęda na określenie bożonarodzeniowych pieśni pojawiła się dopiero w XVI wieku. Wcześniej stosowano nazwy piosenka, pieśń, rotuła. Najstarsze z polskich kolęd powstały w XV wieku. Są to tłumaczenia lub przeróbki tekstów łacińskich bądź czeskich. Wiele kolęd to twórczość anonimowa.
	Podsumowując „Alvin i wiewiórki” to komedia godna obejrzenia przez dzieci, jak i starszych. Podczas tego filmu możemy naprawdę miło spędzić rodzinny seans.
	Warto również wspomnieć, że film ten posiada 3 kolejne części., które również są godne polecenia.
	Grzegorz Grabka


	PIERNICZKI
	Obecnie wyraz kolęda  ma wiele znaczeń: określa świąteczny prezent, chodzenie po domach z szopką, czyli jasełkami oraz wizyty duszpasterskie. Kolędy kojarzą nam się z narodzinami Jezusa w stajence, z Mikołajem lub aniołkiem z prezentami, lecz tak naprawdę mają zupełnie inne znaczenie. Mają one pokazać nam  jak narodziny Pana Nieba ( Jezusa ) były widziane oczami zwykłych ludzi takich jak Ty i Ja.
	SKŁADNIKI:
	1 KG. MĄKI KRUPCZATKI
	½ KG . MIODU
	2 MARGARYNY
	½ SZKLANKI CUKRU
	2 ŻÓŁTKA
	2 PRZYPRAWY DO PIERNIKA
	1 ŁYŻECZKA CYNAMONU
	5 LYŻECZEK KAKAO
	2 ŁYŻECZKI SODY
	Wszystko razem zarobić i dać na 1 godzinę do lodówki. Wałkować ciasto ,tak aby woreczek foliowy był na cieście i wykrawać foremkami. Piec w 180 stopniach, aż się zarumienią.
	Białka wykorzystać do zrobienia lukru ( 1 białko ubić dodając pół szklanki cukru pudru, trochę soku z cytryny). Smacznego :)

	TRADYCJA PIECZENIA PIERNIKÓW I PIERNICZKÓW
	O tym jak spędzić zimą czas wolny
	Czy lubicie zapach pierników? Ja uwielbiam! Zawsze kojarzy mi się ze zbliżającymi Świętami Bożego Narodzenia. Zapach korzennych przypraw, które dodaje się do ciasta tworzy niesamowity świąteczny klimat i cudowną atmosferę. A czy wiecie skąd wzięła się tradycja pieczenia pierników?
	Pierwszym, chyba najczęściej wykorzystywanym zajęciem jest lepienie bałwana. Chyba każdy z nas, przynajmniej raz w swoim życiu ulepił tego śnieżno-białego stworka, z marchewką zamiast nosa i garnkiem na głowie. Mimo tego, że kule ze śniegu są nie raz bardzo ciężkie, to efekt końcowy i możliwość zobaczenia na twarzy bałwanka uśmiechu z kamyków jest wyjątkowa. Jednak dość dużą wadą tej zabawy jest to, iż jak nie ma śniegu na zewnątrz, to również nie będzie bałwana, ale w zimę na szczęście  nie trudno o śnieg i wasz nowy przyjaciel już nie może się doczekać aż w końcu go zbudujecie!
	Otóż okazuje się, że już w średniowieczu wypiekano bochenki chleba miodowego z dodatkiem przypraw. Nazwa piernik pochodzi od słowa „pierny” czyli pieprzny, gdyż do ciasta dodawano dużą ilość pieprzu. Podawano je do wódki, ale także wykorzystywano je w medycynie jako środek leczniczy pobudzający trawienie i jako lek na przeziębienie. Pierniki były synonimem dobrobytu
	i luksusu. A wszystko za sprawą dalekowschodnich przypraw: cynamonu, kardamonu, goździków, imbiru, gałki muszkatołowej, które trafiały na rynek polski drogą morską. Były bardzo drogie i tylko nieliczni mogli sobie na nie pozwolić. Za kolebkę pierników uważa się miasto Toruń , gdyż jako jedne z pierwszych miast miało dostęp do korzennych przypraw. Pierwotnie piernik był wypiekany na zaczynie, który dojrzewał latami. Ciasto zyskiwało na smaku dzięki leżakowaniu podczas, którego następował proces fermentacji miodu. Podobno, gdy na świat przychodziła córka wyrabiano ciasto, które było wypiekane w chwili jej ślubu.

	Kolejną, dość znaną zabawą jest tzw. „ walka na śnieżki". Gdy masz sporo przyjaciół możesz w raz z nimi rzucać się puchowymi pociskami! Jednak pamiętaj aby nie rzucić w kogoś lodem zamiast śniegiem, bo skutki mogą być naprawdę bolesne! Gdy patrzy się, czym się rzuca to ta zabawa jest jedną z lepszych zabaw.
	Trzecią zabawą, też chyba przez wszystkich znaną jest zjeżdżanie na sankach z górki. Genialna zabawa, dzięki której możecie mieć usprawiedliwienie na pytanie rodziców „ Dlaczego ty jesteś cały w śniegu?!". Zabawa ta jest świetnym spożytkowaniem swojej energii, na czymś innym niż komputer.
	Obecnie pierniki i pierniczki goszczą w każdym domu niezależnie od zamożności. Ile ludzi tyle przepisów, ale podstawowy skład to mąka, miód i przyprawy korzenne. Według rożnych przepisów dodaje się również: jajka, mleko, cukier, tłuszcz. Są takie przepisy, które mówią że pierniczki świąteczne należy wypiekać, co najmniej miesiąc wcześniej, aby zmiękły i nawilgły. Ja podaję wam sprawdzony przepis na pyszne pierniczki mojej mamy. Można je jeść zaraz po upieczeniu . Można również przyozdobić nimi choinkę, albo obdarować przyjaciół, bliskich, znajomych. Jedna uwaga! Jeśli będziecie piec pierniczki z myślą o powieszeniu ich na choince nie zapomnijcie

	Czwartym, ostatnim zabijaczem czasu nie jest zabawa, lecz jest to równie dobre zajęcie jak wcześniejsze. Mianowicie jest to czytanie książki przy ciepłym kominku lub kaloryferze. Jest to świetny sposób na zapełnienie swojego czasu. Siedząc przy kominku grzejemy się  i nie musimy przejmować się ujemnymi temperaturami na zewnątrz. Jako osoba obeznana z książkami, proponuję kultowe książki takie jak " Harry Potter" czy " Hobbit" gdyż są to lektury, które wciągną was tak, że na pewno nie jeden dzień spędzicie na przeczytaniu tych i wielu innych fantastycznych dzieł.
	o zrobieniu dziurki przed włożeniem do piekarnika, aby można było przewlec przez nie sznurek. Oczywiście, aby cieszyły oko i nasze kubki smakowe polukrujcie je pięknie białym, bądź barwionym lukrem. Niech zapach pierników i radość ich tworzenia w połączeniu z zapachem choinki stworzą niesamowity świąteczny nastrój, który napełni nasze serca pokojem, miłością.



