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Coraz bliżej święta!

Wesołych Świąt 
życzy Redakcja !!!

Redakcja

   Po kolędzie chodzimy, świętości wam życzymy.
Aby nienarodzeni, nie byli odrzuceni.
I niech każda mamusia bardzo kocha tatusia.
I tak jak trzej królowie Bogu każdy odpowie.
Miłości wam tu trzeba, a po śmierci do nieba.
Niech wszystkie dzieci małe rosną na Bożą chwałę.

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia życzy zespół
redakcyjny "Zeszytu w kratkę".

W tym numerze między innymi:
- święta w różnych krajach
- wywiad z Panią Dyrektor
-recencje gier i książek 

AK
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Czy kiedykolwiek zastanawialiście się czym właściwie
jest śnieg?  Dlaczego jest biały? I czy naprawdę nie
ma dwóch takich samych śnieżynek?  Odpowiedzi na
te i inne pytania znajdziecie poniżej…

Ciekawostki o śniegu.

Płatek śniegu

Jak powstaje śnieg?

Rusztowaniem, od którego rozpoczyna się
formowanie kryształków lodu w chmurze są np.
cząsteczki kurzu albo pyłek kwiatowy. Kryształki lodu
powstają wokół nich przez zamrożenie pary wodnej.
Kryształki te rosną w chmurze w temperaturze poniżej
zera, a kiedy są już wystarczająco duże zaczynają
powoli opadać i zlepiać się z innymi tworząc płatki
śniegu. W czasie zimy przy niskich temperaturach
powietrza śnieżynki docierają na powierzchnię ziemi.
Wtedy właśnie widzimy padający śnieg.

Dlaczego śnieg jest biały?

Śnieg to jedna z najbielszych substancji w przyrodzie.
Może odbić nawet 90 procent światła, które na niego
pada. W rzeczywistości kryształki lodu tworzące
śnieżynkę są przezroczyste ale odbicie białego
światła stwarza wrażenie bieli.

Dlaczego śnieg skrzypi pod butami?

W wyniku łamania się drobnych kryształków lodu pod
naciskiem naszych butów, słyszymy skrzypienie
śniegu. Zjawisko to wystąpić może tylko w czasie
mrozu. W zależności od temperatury skrzypienie
może być słyszane jako dźwięk niski lub wysoki.
Wszystko to zależy od twardości kryształów lodu
tworzących śnieżynki co z kolei powiązane jest ściśle
z temperaturą powietrza.

Ze śniegiem za pan brat czyli co o śniegu wiedzą
Inuici?

Inuici (wcześniej nazywani Eskimosami – nazwa ta
obecnie uważana jest przez wiele osób na Grenlandii i
w Kanadzie za obraźliwą), rdzenni mieszkańcy
Arktyki, Grenlandii, Kanady, Alaski i Syberii mają
mnóstwo określeń na rozmaite gatunki śniegu, m.in.
ze względu na puszystość, przejrzystość czy czas,
który upłynął od jego opadnięcia na ziemię. Podobno
potrafią oni nazwać śnieg na 50 różnych sposobów.

Ze śniegiem za pan brat czyli - czy można
zbudować dom ze śniegu?

Tak można – to Igloo czyli „dom ze śniegu” –
konstrukcja mieszkalna budowana ze śnieżnych
bloków. Igloo są najbardziej znane wśród Inuitów z
kanadyjskiej Arktyki i na Grenlandii, gdzie od stuleci
służyły jako tymczasowe schronienie dla myśliwych w
ciągu zimy. Czy też jako sezonowe domy z większą
ilością pomieszczeń zamieszkiwane przez jedną lub
kilka rodzin lub przeznaczone na zgromadzenia
mieszkańców wioski spore hale, w których
organizowano narady, ceremonie, zawody sportowe,
śpiewy i tańce.

Jakie kształty mogą mieć płatki śniegu?

Śnieżynki to najczęściej sześciokątne symetryczne
gwiazdki. Mogą jednakże występować jako
sześciokątne płytki lub lodowe igiełki. Nie ma dwóch
identycznych śnieżynek, każdy płatek śniegu różni się
od innych i ma swój unikalny i niepowtarzalny wzór.

Remigiusz P.

Źródło: "Wszystko, co
chcielibyście wiedzieć o
śniegu" - Agnieszka Labisko;
Wikipedia.pl. Igloo

Winter-Wonderland

VectorStock
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Sporty zimowe.

Zima

Najpopularniejsze sporty zimowe to: narciarstwo,
snowboarding i łyżwiarstwo oraz jazda na sankach. 
Na sankach i na nartach mogą jeździć już najmłodsze
dzieci. Snowboarding to sport dla trochę starszych.Na
łyżwach lubią jeździć zarówno dziewczynki jak i
chłopcy. Sezon na białe szaleństwo przed nami,
dlatego warto przypomnieć sobie o zasadach
bezpieczeństwa, które obowiązują podczas
uprawiania sportów zimowych. Pamiętaj aby na
nartach i snowboardzie jeździć tylko na
wyznaczonych do tego trasach, koniecznie w kasku
na głowie. Na łyżwy idziemy tylko na lodowisko. Nigdy
nie jeździmy i nie wchodzimy na zamarznięte zbiorniki
wodne – jeziora, stawy czy rzeki. Ostrożność
zachowujemy nawet na sankach dbając o
bezpieczeństwo swoje i innych. Osobiście uwielbiam
narty i już nie mogę doczekać się zimy.

Maksymilian P.

Morskie Oko

        Żarciki
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!

          MOJA PASJA- GÓRY

Tatry to najwyższe góry w Polsce. Przez Tatry przebiega
granica polsko – słowacka. Najwyższy szczyty Tatr to
Gerlach(2655m), który znajduje się po stronie
słowackiej. Po stronie polskiej najwyższym szczytem są
Rysy(2499m). W Tatrach jest tam wiele szlaków
turystycznych, malowniczych dolin, jezior i jaskiń.
Można spotkać tam zwinne kozice górskie, świstaki a
nawet niedźwiedzie.
Uwielbiam razem z rodzicami chodzić po tatrzańskich
szlakach. Jeździmy tam bardzo często.

Rebus 1

Vector
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Kącik gier planszowych.
Jesienią i zimą czekają nas długie wieczory. Aby się
nie nudzić, lub chwilę odpocząć od ulubionej lektury i
miło spędzić czas w większym gronie – z rodziną,
kolegami lub koleżankami polecam gry planszowe.
Jednymi z moich ulubionych, które szczerze polecam,
są: 5 Sekund Junior i Labirynt.

5 Sekund Junior (firmy Trefl) to „gra, w której szybko
myślisz i szybko mówisz” i jak sama nazwa wskazuje
masz w niej tylko 5 sekund na odpowiedź na
wylosowane pytanie. Losujesz kartę z pytaniem a
czas odliczasz za pomocą specjalnego spiralnego
czasomierza wypełnionego kuleczkami, które
dodatkowo mogą utrudnić skupienie się na udzieleniu
poprawnej odpowiedzi na kolejne pytania. Jeśli Ci się
udało, przesuwasz swój pionek w stronę mety. Jeśli
się pomyliłeś albo nie udzieliłeś 3 odpowiedzi, pytanie
przechodzi na następnego gracza. Wygrywa ten,
komu uda się najszybciej przejść planszę.

Kącik gier
komputerowych.

Roblox to platforma i gra społecznościowa. Powstała
W 2006 Roku. Jej projektantem był David Baszucki i
Erik Cassel. Pierwsi pracownicy to John Shedletsky i
Matt Dusek. Roblox został stworzony w oparciu o
silniki OGRE oraz ImPlicitNgine.
W Roblox, ponieważ jest to gra sieciowa, można
nawiązywać kontakty z osobami z całego świata.
Można tam również grać w gry stworzone przez
innych graczy, ponieważ korzystając z gotowych
narzędzi takich jak Roblox Studio, każdy może
stworzyć własną grę. Oczywiście, potrzebna jest do
tego znajomość podstaw programowania. Dzięki temu
nie jedna osoba chcąc stworzyć swój własny świat w
Roblox’ie, nauczyła się programować. W Roblox płaci
się walutą o nazwie „Robux”. Kiedyś walutą był „Tix”,
ale został usunięty. Dzięki wprowadzonej walucie,
osoby tworzące własne gry, mogą zarobić wirtualne
pieniądze. We wszystkich grach korzysta się ze
swojej postaci, tzw. Avatara, którego wygląd można w
oryginalny sposób edytować.
Dzięki temu, że cały świat Robloxa, oparty jest na
tysiącach różnych gier, zabawa ta nigdy się nie nudzi.
W sprzedaży dostępne są różnego rodzaju gadżety:
figurki, koszulki, bluzy, czapki, plecaki związane z
Roblox’em, które chętnie kupowane są przez fanów
Robloxowego świata.

Remigiusz P.

1

Labirynth (firmy Ravensburger) to z kolei wciągająca
i ekscytująca gra planszowa dla całej rodziny, w której
polujemy na smoki i duchy oraz skarby, duchy. Gra
polega na poszukiwaniach w labiryncie tajemniczych
przedmiotów i istot. Każdy uczestnik zabawy musi
uważnie przesuwać ścieżki labiryntu – gracze
przesuwają w pionie i poziomie rzędy ścian, aby
dotrzeć do konkretnych punktów. Gracze zmierzając
do różnych miejsc, przesuwając ścieżki labiryntu
utrudniają sobie nawzajem wędrówkę do celu.
Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza odkryje
wszystkie tajemnice i powróci do punktu wyjścia.
Ruchoma plansza zmusza graczy do logicznego
myślenia i przewidywania, doskonale rozwijając
wyobraźnię i dostarczając mnóstwo zabawy.

Maksymilian P.

Gry planszowe

Roblox

Maks
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Boże Narodzenie to najpiękniejsze Święta w całym roku. Jest wielka radość, nadzieja,  kolędy, choinka, prezenty, ale przede wszystkim uroczysta kolacja w gronie

najbliższych. Rozpoczynają się 24 grudnia uroczystą wieczerzą wigilijną i trwają do 26 grudnia. Słowo wigilia oznacza ,,nocne czuwanie”.

 Wieczór ten jest bardzo uroczysty i wyjątkowy. Wszyscy z niecierpliwością czekają na pierwszą gwiazdkę na niebie, która symbolizuje początek obchodzenia Świąt

Bożego Narodzenia. Gdy pojawi się, można zasiąść do stołu, na którym powinny się znaleźć: barszcz z uszkami lub zupa grzybowa, karp w galarecie, smażona ryba,

śledzie (kilka rodzajów) kapusta, pierogi z kapustą i grzybami, kompot z suszu, kluski z makiem, ćwikła, pieczywo. Tych potraw powinno być 12 tak jak 12 było

Apostołów lub 12 miesięcy. Świąteczny stół nakryty jest białym obrusem - kolor biały symbolizuje radość i święta. Pod obrusem powinno znaleźć się sianko, jako

symbol żłóbka, prostoty i skromności. Na wigilijnym stole palimy świece, jako znak zaproszenia Świętej Rodziny oraz troska o domowy ogień. 

Przy stole zgodnie z tradycją zostawia się wolne miejsce dla niespodziewanego gościa, jest to też symboliczne miejsce dla członków rodziny, którzy nie mogą z nami

być tego wieczoru. Kolację rozpoczyna wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem. Łamanie się nim jest wspomnieniem dzielenia się chlebem podczas ostatniej

wieczerzy, jest też symbolem wdzięczności i przebaczenia win. Po uroczystej wieczerzy śpiewamy wspólnie kolędy, podziwiamy piękną choinkę i prezenty pod nią :)

                                                                                                                                                           Czeszka :)

                     Boże Narodzenie w Czechach

Święta Bożego Narodzenia w Czechach wyglądają
inaczej niż u nas. Większość ludzi w Czechach jest
bezwyznaniowa, więc te święta są w większości
domach świętami głównie rodzinnymi. Czeskie słowo
 Boże Narodzenie to Vanoce, czyli „święta noc”.
4 grudnia w święto św. Barbary urywa się gałązkę
czereśni, wstawia do naczynia z wodą i od czasu do
czasu zrasza się wodą. W wigilię powinna zakwitnąć i
„wylądować” na stole jako dekoracja. Nie ma tam
zwyczaju przygotowywania 12 potraw. Tradycyjne
potrawy, których nie powinno zabraknąć podczas
Wigilii to smażony karp, zupa rybna, sałatka
ziemniaczana, kuba - czyli pęczak z grzybami,
czosnkiem i majerankiem zapiekany w piekarniku.

Bardzo często pojawia się na talerzach kotlet
schabowy 
W czasie świąt w domach zajada się malutkie,
różnorodne ciasteczka, które pieczone są przez cały
Adwent, bardzo często spożywa się też różne
suszone owoce, głównie jabłka i banany oraz łuskane
orzechy. Tuż przed świętami w czeskich domach
roznosi się zapach purpury – mieszanka żywicy i kory
z jałowca rozgrzewane na piecach albo palone na
talerzykach. 

Przygotowania w Wigilię trwają od samego rana,
zazwyczaj kobiety krzątają się w kuchni, a mężczyźni
razem z dziećmi odkurzają, stroją choinkę i oglądają
bajki nadawane przez publiczną Czeską telewizję.
Tradycją są takie tytuły jak: „Trzy orzeszki dla
Kopciuszka”, „Pyszna księżniczka” i rosyjska bajka
„Mrazik” w Polsce „Dziadek Mróz”. Tego wieczoru
zawsze jest premiera jakiejś nowej bajki . Czesi
całymi rodzinami odwiedzają w tym dniu cmentarze,
gdzie składają wieńce z szyszek, żołędzi, głogu i
jarzębiny.          

                               Czeszka :)

Praga Libor Svacek
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Choinka

Słynny bożonarodzeniowy angielski pudding

Angielski pudding świąteczny to nie tylko nieodzowna,
bożonarodzeniowa potrawa i forma grudniowego
podarunku. To także jeden z symboli wyspiarskiej
kuchni – uwielbiany za wielowiekową tradycję i
niepowtarzalny smak. Żeby pudding zdatny był do
spożycia na święta – jego przygotowania należy
rozpocząć już w połowie listopada! Podawany na
deser z sosem sherry, masłem z brandy lub słodką
śmietaną stanowi dla Irlandczyków i Anglików
prawdziwy symbol świąt. Poszczególne składniki
mogą się nieznacznie zmieniać w proporcjach –
ważne jest, by deser miał w sobie 13 cząstek
elementarnych. Dodatkowo, każdy członek rodziny
powinien od czasu do czasu mieszać pudding
drewnianą łyżką w kierunku wschód – zachód,
wymawiając przy tym po cichu świąteczne życzenie.
Na koniec, do formy powinno wrzucić się srebrną
monetę. Osoba, która w dniu Bożego Narodzenia
otrzyma kawałek puddingu zawierający srebrniaka –
będzie miała w nadchodzącym roku ogromne
szczęście

                                                                   Malwina

                    
                       Święta w Wielkiej Brytanii

W Boże
Narodzenie,
czyli 25
grudnia,
Anglicy
spożywają
posiłek w
koronach
wykonanych
z papieru.
Jest to
symbol
nawiązujący
do Trzech
Króli. W
przeciwieństwie
do polskiej
wieczerzy,
domownicy
zasiadają

do stołu w
okolicach
godziny
dwunastej w
południe.
Wśród
potraw nie
może
zabraknąć
indyka
nadziewanego
różnymi
warzywami.
Samo
pieczenie
indyka
zajmuje
cztery
godziny!
Towarzyszą

mu także
kiełbasy
zawijane w
boczek. Na
deser
przygotowany
jest słynny
pudding,
który
podawany
jest w
towarzystwie
budyniu lub
brandy.
Śpiewanie
kolęd w
rodzinnym
gronie jest
tam mało

spotykane,
bardziej
popularna
jest tradycja
zanikających
w Polsce
kolędników,
którzy
wędrują od
domu do
domu i
zbierają
datki na
szczytne
cele.
Śpiewanie
kolęd

na ulicach
jest bardzo
powszechne
i przez cały
grudzień w
Anglii
można
spotkać
kolędników
– od
malucha do
starszych
osób.
   
Malwina         
  

Kicia
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Maks: Czy lubi Pani święta Bożego Narodzenia i dlaczego?
Małgorzata Kubas: Kocham Święta Bożego Narodzenia. Dlaczego? Bo tak naprawdę każdy z nas jest przez
całe życie trochę dzieckiem, a dzieci kochają Boże Narodzenie i czekają na pierwszą gwiazdkę oraz prezenty.
Chyba wszyscy, dla których ważne jest wspólne świętowanie, przebywanie z bliskimi i radość dzielenia się
miłością, kochają tak ważne dla nas święta.
Ania: Czy spędza Pani święta w dużym gronie rodzinnym czy tylko  z najbliższymi?
Zawsze staram się spędzać je w jak największym gronie, razem z  moimi najbliższymi, a także moimi braćmi z
rodzinami. Jest to dość duża rodzina.
Maks: Czy czeka Pani na pierwszą gwiazdkę?
Kto z nas nie czeka na pierwszą gwiazdkę? Każdy, prawda? Od najstarszego do najmłodszego - wszyscy na
nią czekamy, bo niesie nam radość i szczęście dzielenia się radością z innymi. Bardzo ważne jest dzielić się z
drugim człowiekiem tą właśnie radością i obdarowywać go nią.
Ania: Czy na Pani wigilijnym stole zawsze jest dwanaście potraw?
Na pewno jest, czasem i więcej! (ooo-ciekawe, dopowiada Ania)
Maks: Jak jest Pani ulubiona potrawa wigilijna? 
Jest to karp w galarecie. (moja też, dopowiada Maks ze śmiechem)
Ania: Czy Pani sama robi uszka do barszczu?
Przyznam, że nie robię takiej potrawy, która wymaga lepienia uszek. Dlatego, że w moim domu nie je się
barszczu tylko zupę rybną i grzybową. 
Maks: Kiedy ubiera się w Pani domu choinkę?
Zazwyczaj na 2 dni przed świętami, ponieważ taką mamy tradycję, że na święta zawsze choinka jest żywa. W
związku z tym, gdyby była bardzo wcześnie ubrana to do świąt pewnie nie miałaby już igieł. 
Maks: Czy w Pani domu śpiewa się kolędy?
Tak, zawsze śpiewamy kolędy po wieczerzy wigilijnej i po wręczeniu prezentów.
Ania: Jaka jest Pani ulubiona kolęda?
“Lulajże Jezuniu” 
Maks: Czy jest jakaś wyjątkowa Wigilia, która szczególnie zapadła Pani w pamięć? Jeśli tak-dlaczego?
Nie ma takiej, bo wszystkie są wyjątkowe i tylko od nas zależy jak na to patrzymy. Dziś dla mnie wyjątkowe są
również te chwile, które spędzałam jako dziecko w domu rodzinnym z najbliższymi. Życzę Wam,  żebyście
doświadczyli ogromnej radości z tego, że jesteście jeszcze dziećmi i spędzacie święta w gronie swoich
najbliższych.
Ania: Czy kupuje Pani prezenty dla najbliższych w ostatniej chwili czy z wyprzedzeniem?
Staram się z wyprzedzeniem, ale zdarzają się też takie prezenty, które robi się w ostatniej chwili. 
Maks: Jaki jest najbardziej wyjątkowy prezent, który dostała Pani pod choinkę?
Wyjątkowe są te podarowane od serca. Najważniejsze jest to, że wszyscy możemy być razem, podzielić się
opłatkiem, że staramy się być dla siebie życzliwi, dobrzy i wzajemnie obdarowywać się szczęściem. To jest ten
najpiękniejszy prezent - być potrzebnym dla drugiego człowieka.
Ania: Czego Pani życzy sobie z okazji Świąt Bożego Narodzenia?
Zdrowia i świętego spokoju. (śmiech) Pragnę, aby Święta były taką wyjątkową chwilą, kiedy w sercu każdego
człowieka narodzi się żywy Pan Jezus. Życzę wszystkim, sobie również, żebyśmy trochę inaczej patrzyli na
świat i w każdym człowieku dostrzegali dobro.
Ania i Maks: Dziękujemy za wywiad.

foto 1

Zapraszamy do przeczytania wywiadu
przeprowadzonego przez Anię i Maksa z naszej
redakcji. 
Wywiad przeprowadzono z panią Dyrektor naszej
szkoły- Panią Małgorzatą Kubas.
Wszystkie pytania-podobnie jak cały nasz numer-
dotyczą świąt Bożego Narodzenia.

AK
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      Feliz Natal - Boże
Narodzenie w Portugalii
Podobnie jak w Polsce, 24 grudnia po zachodzie
słońca ma miejsce kolacja wigilijna, czyli consoada,
po której w rodzinnym gronie biesiaduje się do
późnych godzin nocnych lub idzie się na pasterkę,
zwaną tutaj Missa do Galo, czyli „msza koguta”.
Nazwa ta ma pochodzić od legendy, według której
narodziny Jezusa o północy miało zwiastować pianie
koguta. 
W Wigilię na stole króluje tzw. dorsz wigilijny, który
jest przyrządzany według specjalnej receptury. Jest
on podawany z gotowanymi, czasami pieczonymi
ziemniakami oraz liśćmi kapusty.
W Boże Narodzenie, po tradycyjnym obiedzie, dzieci
otrzymują gwiazdkowe prezenty. Przynosi je albo
Święty Mikołaj, zwany tu Papai Noel, albo Dzieciątko
Jezus, które Mikołajowi pomaga (w rodzinach bardziej
tradycyjnych).
Najważniejszym świątecznym wypiekiem jest Bolo
Rei, czyli „ciasto królewskie”. Jest to drożdżowe
ciasto pełne kandyzowanych owoców, orzechów,
rodzynek, posypane obficie cukrem pudrem. Z jego
powstaniem wiąże się ciekawa legenda, która
opowiada, tłumacząc pochodzenie nazwy ciasta, w
ten sposób, że trzej królowie, którzy wędrowali za
gwiazdą betlejemską do Betlejem, mieli się spierać, o
to, kto z nich powinien ,jako pierwszy wręczyć
podarunek nowonarodzonemu 

Dzieciątku. Rozwiązanie znaleźć miał napotkany w
drodze piekarz, który przygotował ciasto z ukrytym
wewnątrz ziarnem bobu. W czyim kawałku miało się
ono znaleźć, ten będzie pierwszym, który podaruje
swój prezent Jezusowi.    
                                                                          Mati

NATALE- Boże
Narodzenie we Włoszech
Okres świąteczny to okres na przełomie roku
rozpoczyna się 24 grudnia a kończy się 6 stycznia.
Składa się z 4 dni świątecznych: 24.12 la Vigilia
(Wigilia), 25.12
Sposób obchodzenia tych świąt jest mieszanką rytuałów wczesnochrześcijańskich na

terenie Italii jak również bardziej pogańskich na północy Europy, głównie Niemiec.

Włochy są krajem katolickim, a święto Bożego
Narodzenia jest jednym z największych świąt
religijnych w roku w tym kraju. Tradycja nakazuje
żeby spędzać je w gronie rodziny. Istnieje nawet takie
powiedzenie „spędzaj Boże Narodzenie z rodziną a
Wielkanoc z kim chcesz”. Są to święta w czasie
których rodzina się jednoczy, szczególnie przy stole.
Świętowanie rozpoczyna się w wieczór wigilijny,
podczas gdy cała rodzina zbiera się przy stole na
uroczystej kolacji, po kolacji gra się w karty lub
tombolę albo od razu przechodzi do wymiany
prezentów, w niektórych rejonach bywa tak, że
otwieranie otrzymanych prezentów następuje dopiero
po pasterce.

Najbardziej charakterystycznym aspektem świąt
Bożego Narodzenia we Włoszech są bezsprzecznie
szopki. Są one stałym i niezbędnym elementem
wystroju, szczególnie kościołów. Tradycja szopek
pochodzi właśnie z Włoch, rozwijała się pomiędzy
wiekiem XVII a XVIII, szczególnie w Rzymie, Neapolu,
Genui i na Sycylii. Pierwszą szopkę stworzył św.
Franciszek z Asyżu w roku 1223 w miejscowości
Greccio.
                                                                       Mati

Hiszpania

Portugalia

MG

MG
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Twister

Gra  Twister to gra,  która zaplącze cię w supełek.
   
Zawartość gry: mata do gry oraz tarcza obrotowa (z plastikową strzałką i
podstawką)
 
Zasady gry: Rozłóżcie na podłodze matę do gry.
 Gra dla 3 lub więcej graczy.
Jeden z graczy kręci strzałką  i objaśnia pozostałym jakie ruchy mają
wykonać.
Gra dla 2 graczy: Kręćcie strzałką na zmianę.
W długie jesienne wieczory idealna gra zastępująca gimnastykę!
  Polecam!!!

                                                                                              M.Sz.

Zaopiekuj się mną

.
Ciekawą książką jest  Zaopiekuj się mną
„Niedźwiadek polarny.” Opowiada o pewnej
dziewczynce -Sarze, która na ferie świąteczne jedzie
do swojego dziadka. Mama musiała zostać w domu.
Po świętach miała urodzić małego braciszka Sary.
Tata Sary musiał jej pomagać. Gdy dojechała do
dziadka już czuła straszną nudę.
 Pewnego dnia Sara z dziadkiem poszli ulepić igloo.
Kiedy wszystko było gotowe, wzięli jedzenie i położyli
się spać w igloo. Dziadek ulepił jeszcze niedźwiadka
ze śniegu. Dziewczynka zasnęła. Gdy się obudziła,
była w tajemniczej krainie. Spotkała prawdziwego
niedźwiadka. Karmiła go swoją kanapką mówiąc
”Poznaję to miejsce,. To nie może być to...”.
Czy uda jej się wrócić do domu a niedźwiadkowi do
mamy?
Niesamowita książka Holly Webb.
 M.Sz

Tajemnica szpitala

Ciekawą pozycją, jaką ostatnio przeczytałam jest : ,,Tajemnica
szpitala.” Głównymi bohaterami tej książki są: Lasse i Maja. Wszystko
zaczyna się na lodowisku, gdy Sara (mieszkanka miasteczka Valleby)
potyka się i łamie nogę. Jej mąż - Dino-  mdleje. Maja dzwoni na
pogotowie. Gdy dojeżdżają do szpitala okazuje się, że dzieje się tam coś
dziwnego. Wszystkim pacjentom ze złamaniami brakuje cennych rzeczy.
Wiele wskazuje na to, że podejrzanymi są: Rolf Karlsson, który przywozi
pacjentów do gabinetu przyjęć, siostra Elisabeth przygotowująca
pacjentów do  badania i opatrunku oraz  doktor Alf Moberg zakładający
gips pacjentom,  którzy złamali rękę lub nogę. Tymczasem, okazuje się,
że  Sarze zaginęły  złote kolczyki.
 Czy głównym bohaterom uda im się złapać złodzieja? Czy  uda im się
odnaleźć cenne rzeczy?  Wszystkiego dowiecie się po przeczytaniu tej
książki.
Polecam!!!
                                                                                               M.Sz.

M.Sz.

M.Sz.

M.Sz.
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Na koniec kadr z filmu "Kevin sam w domu" i ciekawostki
o Świętach w USA.

Kochani,
to już
koniec tego
numeru.
Mamy
nadzieję,
że  super
się
bawiliście
czytając go.
Czekajcie
na następny
numer!

       Merry Christmas- Boże Narodzenie w Stanach Zjednoczonych

Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych są bardzo ważnym okresem. Domy
są dekorowane w środku i na zewnątrz. W środku nie może zabraknąć pięknie przystrojonej
choinki, na której oprócz bombek, kokard, aniołków, lampek wiesza się także
charakterystyczne czerwono-białe cukrowe laski oraz rozwieszonych nad kominkiem
ozdobnych skarpet. Na zewnątrz domy i drzewa Amerykanie przystrajają światełkami, a na
trawnikach przed domami często można zobaczyć figurki Mikołaja, reniferów i bałwanków.
Świąteczny obiad odbywa się 25 grudnia i nie może zabraknąć na stole indyka – tradycyjnej
amerykańskiej potrawy świątecznej. Dzieci natomiast nie mogą doczekać się świątecznego
poranka, ponieważ to właśnie wtedy pod choinką znajdują prezenty od Mikołaja, który w
Stanach Zjednoczonych nosi imię Santa Claus. W okresie świątecznym można spotkać na
ulicach małych kolędników. Święta Bożego Narodzenia zarówno w Polsce jak i w stanach
Zjednoczonych są najbardziej lubianymi i oczekiwanymi świętami w roku.
                                                                                                                            Remigiusz P.

Kevin Remik


	Coraz bliżej święta!
	Po kolędzie chodzimy, świętości wam życzymy. Aby nienarodzeni, nie byli odrzuceni. I niech każda mamusia bardzo kocha tatusia. I tak jak trzej królowie Bogu każdy odpowie. Miłości wam tu trzeba, a po śmierci do nieba. Niech wszystkie dzieci małe rosną na Bożą chwałę.  Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia życzy zespół redakcyjny "Zeszytu w kratkę".

	Ciekawostki o śniegu.
	MOJA PASJA- GÓRY
	Tatry to najwyższe góry w Polsce. Przez Tatry przebiega granica polsko – słowacka. Najwyższy szczyty Tatr to Gerlach(2655m), który znajduje się po stronie słowackiej. Po stronie polskiej najwyższym szczytem są Rysy(2499m). W Tatrach jest tam wiele szlaków turystycznych, malowniczych dolin, jezior i jaskiń. Można spotkać tam zwinne kozice górskie, świstaki a nawet niedźwiedzie. Uwielbiam razem z rodzicami chodzić po tatrzańskich szlakach. Jeździmy tam bardzo często.

	Sporty zimowe.
	Kącik gier planszowych.
	Kącik gier komputerowych.
	Wieczór ten jest bardzo uroczysty i wyjątkowy. Wszyscy z niecierpliwością czekają na pierwszą gwiazdkę na niebie, która symbolizuje początek obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. Gdy pojawi się, można zasiąść do stołu, na którym powinny się znaleźć: barszcz z uszkami lub zupa grzybowa, karp w galarecie, smażona ryba, śledzie (kilka rodzajów) kapusta, pierogi z kapustą i grzybami, kompot z suszu, kluski z makiem, ćwikła, pieczywo. Tych potraw powinno być 12 tak jak 12 było Apostołów lub 12 miesięcy. Świąteczny stół nakryty jest białym obrusem - kolor biały symbolizuje radość i święta. Pod obrusem powinno znaleźć się sianko, jako symbol żłóbka, prostoty i skromności. Na wigilijnym stole palimy świece, jako znak zaproszenia Świętej Rodziny oraz troska o domowy ogień.
	Przy stole zgodnie z tradycją zostawia się wolne miejsce dla niespodziewanego gościa, jest to też symboliczne miejsce dla członków rodziny, którzy nie mogą z nami być tego wieczoru. Kolację rozpoczyna wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem. Łamanie się nim jest wspomnieniem dzielenia się chlebem podczas ostatniej wieczerzy, jest też symbolem wdzięczności i przebaczenia win. Po uroczystej wieczerzy śpiewamy wspólnie kolędy, podziwiamy piękną choinkę i prezenty pod nią :)


	Święta w Wielkiej Brytanii
	spotykane, bardziej popularna jest tradycja zanikających w Polsce kolędników, którzy wędrują od domu do domu i zbierają datki na szczytne cele. Śpiewanie kolęd
	na ulicach jest bardzo powszechne i przez cały grudzień w Anglii można spotkać kolędników – od malucha do starszych osób.
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