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Święta Bożego Narodzenia

Wspaniałych i
pełnych radości
świąt Bożego
Narodzenia a w
nowym roku wielu
sukcesów i
spełnienia
wszystkich
marzeń i planów
życzy Redakcja.

                    Cześć!!!!!!
Macie w rękach świąteczne wydanie
naszego pisemka. Znajdziecie w nim
garść informacji o Mikołaju, zwyczajach,
bożonarodzeniowych, choince.
Oczywiście zachęcamy też do czytania
innych numerów gazetki . Miłej lektury.



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Wydanie specjalne 01/2020 | Strona 2 
www.juniormedia.plWydanie

Świąteczne

                   Wycieczka do Muzeum Piernika

3 grudnia klasa 4a wraz z wychowawcą i opiekunami
wybrała się do żywego Muzeum Piernika w Toruniu.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach
wypiekania pierników. Każdy mógł zabrać ze sobą
własnoręcznie wykonane pierniki. Podczas spotkania
pod okiem Mistrza Piernikarskiego oraz Wiedźmy
Korzennej uczestnicy poznali wszelkie rytuały
związane z wypiekiem pierników

Alina Janowicz
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Alina Janowicz Alina Janowicz
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                 Mikołajki w bibliotece budynek B

W ten
wyjątkowy dla
wszystkich
dzieci dzień,
czyli 6 grudnia
nauczycielki
bibliotekarki 
Małgorzata
Mellem –
Zwiewka i Alina
Janowicz przy
współpracy
wychowawcy
klasy 4b Anity
Perczak
zorganizowały

„Mikołajki w
bibliotece
szkolnej” dla
klasy 4b. 

Alina Janowicz
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Wycieczka do Teatru Polskiego w Bydgoszczy

6 grudnia z okazji mikołajek uczniowie klas 5 f i
5 h  wraz z opiekunami odwiedzili Teatr Polski
w Bydgoszczy. Uczestnicy obejrzeli
przedstawienie pt. ”Sprzedawcy bajek”. Dzieci
dowiedziały się, czym kończy się kłamstwo.
Doświadczyły, że aby być szczęśliwym, nie
trzeba wyjść za księcia i zamieszkać w zamku.
Po  spektaklu w doskonałych humorach 
wróciliśmy do szkoły.

... ...
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        Wycieczka do Muzeum Czekolady w Toruniu 

Uczniowie klas 6j i 5g wraz z
opiekunami wybrali się do Muzeum
Czekolady w Toruniu, gdzie
uczestniczyli w warsztatach
wyrabiania czekolady oraz obejrzeli
krotka historie o powstawaniu
czekolady. Każdy uczeń mógł zabrać
swoja czekoladę do domu.

Alina Janowicz

Alina Janowicz

Alina
Janowicz

Alina Janowicz
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Karnawał czas zacząć

Czas wesołości Czas zabawy

Życzymy Wam
wesołego,
miłego i
najlepszego
karnawału.

...

...

We dworach
szykowano
zapasy jadła i
picia, bo w
każdej chwili
można było
spodziewać się
najazdu gości. 
 A okazją do
niezapowiedzianych
odwiedzin były
kuligi.
Rozbawione
towarzystwo, z
muzyką często
w przebraniach,

najeżdżało
okoliczne domy,
by wśród
zabawy
ogołocić
spiżarnię
sąsiadów,
rozgrzać się i
wytańczyć. 

Polski
karnawał
nazywano
zapustami.
Był to
jedyny w
roku czas
"tańców,
hulanek i
swawoli".
Na wsi
panowały
"szalone
dni",
zbierano się
na wspólne

skubanie
pierza,
które
kończyło
się muzyką
i sutnym
poczęstunkiem.

...

...
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                                                          ZAGADKI ŚWIĄTECZNE
  1. Najczęściej z trzech kulek
  2. Ozdabiamy to drzewo podczas Świąt Bożego Narodzenia
  3. Składamy je sobie dzieląc się opłatkiem
  4.Pod nią się całujemy 
  5. Wkładamy pod obrus
  6. Prezenty daje św...
  7. Może być ciepła zrobiona przez babcię i można w nią wkładać prezenty
  8. Najpopularniejsza z osób
  9. Spadająca z nieba
10 .Wieszana na choince
11. Opiekował się Marią
12. W ten dzień chodzimy do kościoła 
13. Ciasto z makiem
14. Tam narodził się Jezus
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                       Zwyczaje Bożonarodzeniowe 

  Zwyczaje w Polsce.

1.Czytanie Ewangelii. 
2.Łamanie opłatka.
3.12 potraw na stole.
4.Sianko pod obrusem.
5.Pierwsza gwiazdka na niebie.

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej,rodzinnej
atmosferze,samych dobrych dni w
nadchodzącym Nowym Roku. Prezentów wielu,
dużo miłości, niech Cię nie zranią karpia
ości,niech to będzie czas wyjątkowy w radości
spędzony.
Autor:Natalia Napora z kl. 6j
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                                Pierniki Toruńskie
pierniki
wypiekano już
w XVII wieku. 

Pierwsze
pierniki w
Polsce zostały
zrobione w
Krakowie.

Piernik to
tradycyjne
ciasto miast
henzeatyckich,
będące
symbolem
powodzenia i
szerokich
kontaktów
handlowych ze
światem.

W Polsce w XIX
wieku pierniki
sprzedawano w
aptekach jako
skuteczny lek
na wiele
chorób.

Przepis na świąteczne pierniki
składniki:
320g mąki pszennej
2 łyżki  miodu
2/3 szklanki miodu
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
20g przyprawy piernikowej
2 łyżki masła
1 jajko
ok 1/4 szklanki ciepłego mleka
Jak przygotować:
1.Mąkę przesiać na stolnicę, wlać
rozpuszczony gorący miód i
wymieszać. Ciągle mieszając,
dodawać kolejno cukier, sodę i
przyprawy, a następnie masło i
jedno jajko.
2.Dolewając stopniowo mleka
zagniatać ręką ciasto aż będzie
gładkie, jednolite i będzie
przypominało ciasto kruche.
Dokładnie wyrabiać ręką.

3.Na posypanej mąką stolnicy
rozwałkować ciasto na placek.
Foremkami wykrajać pierniczki.
Układać na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia w
odstępach około 2 cm od siebie.
4. Wierzch posmarować
roztrzepanym jajkiem
(niekoniecznie jeśli pierniczki
będziemy dekorować) i piec w
piekarniku nagrzanym do 180
stopni przez ok 10-12 min, w
zależności od grubości ciasta.
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