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                          PREZENTY LAST MINUTE

Często zdarza nam się,że w ostatniej chwili nie mamy czym obdarować naszych bliskich.W tym artykule
znajdziesz parę pomysłów na szybkie prezenty.
Pierniczki:
Może jest to prosty pomysł<ale pięknie opakowane samodzielnie upieczone ciasteczka na pewno się
spodobają.
Laurka:
Ładna laurka zawsze chwyta za serce zwłaszcza jeśli napiszesz w niej coś osobistego na przykład
samodzielnie wymyślone życzenia dedykowane konkretnej osobie.To o wiele lepszy pomysł niż drukowanie ich
z internetu.
Kupony:
Możesz je podarować rodzicom.Do ich zrobienia wystarczy Ci mała karteczka na ,której napiszesz na co jest
dany kupon np. na darmowe zmywanie naczyń czy odkurzanie.
Sanki ze słodyczy:
Aby je wykonać potrzebujesz słodyczy na przykład batonika w opakowaniu i laski cukrowe.Laski przyklejasz za
pomocą taśmy dwustronnej do batanika tak aby całość przypominała sanie Mikołaja.Można to jakoś ładnie
opakować.

https://www.pinterest.com/pin/444378688227894592/
https://eduzabawy.com/sudoku-do-drukowania/
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PIERNIK Z MAJONEZEM

Składniki:
4 łyżki MAJONEZU 
2 łyżki powideł śliwkowych
2 jajka
1 szklanka cukru (1 szklanka = 250 ml)
2 łyżki kakao
2 szklanki mąki
1 łyżka przyprawy do piernika
3/4 szklanki mleka
1 łyżeczka sody

Składniki na polewę:
100 g czekolady gorzkiej
50 g czekolady mlecznej
1,5 łyżki masła
4 łyżki mleka
Perełki do dekoracji (jadalne)
Keksówka o wymiarach 30×12 cm

                               CIASTO W KUBKU

Wszystkie składniki na ciasto powinny być w temp.
pokojowej. Do miski dałam majonez , powidła, jajka,
cukier, kakao, przyprawę do piernika i wszystko
zmiksowałam. Następnie dodałam mąkę,
zmiksowałam. Do mleka wsypałam sodę i
wymieszałam. Wlałam do pozostałych składników i
ponownie wszystko zmiksowałam. Ciasto włożyłam
do piekarnika nagrzanego do temp. 180 stopni i
piekłam przez ok. 45 min. Gdy ciasto wystygło
zrobiłam polewę. W kąpieli wodnej rozpuściłam
wszystkie składniki cały czas mieszając

 Składniki:                                                                 Wykonanie
·  3 łyżki kakao                                                           Mąkę, cukier, kakao i proszek do pieczenie połącz ze 

·  4 łyżki mąki                                                             sobą, następnie wbij jajko i dodaj mleko. Całość
·  3 łyżki cukru                                                            wymieszaj, a potem wlej do kubka, tak by ciasto
·  3 łyżki mleka                                                           wypełniało połowę naczynia. Kubek wstaw do
·  1 i ½ łyżki oleju                                                       mikrofalówki na 2,5 - 3 minuty. Obserwuj czy ciasto się nie 
·  Jajko                                                                       przypala. Gotowe ciasto polej polewą czekoladową,
·  ½ łyżki proszku do pieczenia                                 udekoruj bitą śmietaną i ulubionymi owocami.
·  Polewa czekoladowa
·  Bita śmietana
·  Dowolne owoce

 
                                                                                                         Blanka Chorąży, 6H

http://www.wspspolem.com.pl/produkty/majonez-kielecki/majonez-kielecki-tradycyjny-500-ml/
http://www.wspspolem.com.pl/produkty/majonez-kielecki/majonez-kielecki-tradycyjny-500-ml/


www.polskatimes.pl Polska Times | Wydanie specjalne 12/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Wieści z Ceramicznej

   NUDA W DOMU, CZYLI CO ROBIĆ, A CZEGO UNIKAĆ

                  BOŻE NARODZENIE W POLSCE

Zazwyczaj nie ma mowy o nudzie. W roku szkolnym każdy ma wiele zajęć. Dobre stopnie przecież nie biorą się
z nikąd. Ale kiedy w marcu 2020 zamknięto szkoły, coraz więcej osób zaczęło mieć problem z pożytecznym
zagospodarowaniem swojego czasu. Z czego to wynikało? Może z za dużej swobody? Może z nagłego
rozprężenia spowodowanego brakiem lekcji? A może przez to, że wiele osób po prostu potrzebowało tego
odpoczynku? Nigdy się tego nie dowiemy. Słyszałyśmy jednak o paru szalonych pomysłach, na które wpadły
pozamykane w domach dzieci. Rodzice muszą chodzić do pracy i nie mogą kontrolować tego co robią ich
pociechy, przez co przychodzą im do głów najróżniejsze wyzwania czy wybryki. Ktoś z Was jeździł w domu na
rolkach? Pewnie tak, ale na pewno nie skakaliście w nich ze schodów. Pieczenie pianek w kominku, robienie
botoksu, sekcji serca czy pływalni w łazience też nie jest zbyt rozsądnym pomysłem. Ale pójście wieczorem do
lasu i przyniesienie z niego rozkładającego się szkieletu sarny przebija chyba wszystko. Lepiej tego nigdy nie
próbować, bo kto chciałby mieć na sumieniu rodziców? Lepiej pozostać przy graniu na komputerze lub zabawie
z psem. Można poczytać, zrobić zawody taneczne w Just Dance lub obejrzeć wszystkie seriale na Netflixie.
Pieczenie ciasta czy babeczek Dr.Oetkera też jest przydatną umiejętnością. Stąd nasze przemyślenia: warto
mieć zajęcie w domu, ale w granicach rozsądku.

Iza Frybes VIIe, Ola Frybes VIh

Boże Narodzenie, to święto religijne (w tradycji chrześcijańskiej) upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.
Święto to obchodzone jest 25 grudnia (wg kalendarza gregoriańskiego). W kościołach, które nadal stosują
kalendarz juliański (np. prawosławie), święto to obchodzone jest w późniejszym terminie (styczeń).
Święto to jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Początki jego świętowania sięgają III wieku naszej
ery, chociaż dokładna data nie jest jednoznaczna. Dzień 25 grudnia był uważany za dzień szczególny również
w tradycjach pogańskich np. w starożytnym Rzymie w tym dniu czczone było bóstwo słońca.
Obchody i zwyczaje Bożonarodzeniowe w Polsce
Niezależnie od swojej genezy jest to święto bardzo popularne i powszechnie lubiane, nawet wśród mniejszości
wyznaniowych w Polsce. Święta Bożego narodzenia mają w Polsce bardzo długą tradycję, na którą składa się
mnóstwo zwyczajów.
Świętowanie Bożego Narodzenia poprzedzone jest Wigilią (24 grudnia), której punktem kulminacyjnym jest
uroczysta kolacja, tradycyjnie spożywana w gronie rodziny i przyjaciół.
bardzo ważnym elementem jest dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Pod obrusem powinno
znaleźć się sianko, a na stole 12 potraw wigilijnych. 
Najprzyjemniejszym momentem, wyczekiwanym zwłaszcza przez dzieci, jest otrzymywanie prezentów, które
oczywiście przynosi święty Mikołaj;)
Zakończeniem tego uroczystego dnia jest Pasterka, czyli msza, która rozpoczyna się o północy.

                                                                                                                               Aleksandra Wiechetek 7H
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BOŻE NARODZENIE NA ŚWIECIE

Hiszpania
Boże Narodzenie w Hiszpanii rozpoczyna się 22 grudnia. Wtedy odbywa losowanie świątecznej loterii
bożonarodzeniowej. Hiszpanie przygotowują w domach szopki. W Wigilię Hiszpanie dzielą się tzw. turrón czyli
chałwą z orzechami, miodem czy migdałami. W Hiszpanii prezenty dostaje nie tylko w Boże Narodzenie, ale
również 6 stycznia czyli Święto Trzech Króli gdzie to Trzej Królowie (Los tres Reyes Magos) przynoszą
prezenty. ¡Feliz Navidad!

Francja
We Francji dni przed bożym narodzeniem są czasem Wielkich zakupów. Wszystkie domy tam są oświetlone.
Dzieci przy kominku swoje buty, oczekując na przybycie Père Noël, czyli Świętego Mikołaja. Jeśli przez cały rok
były grzeczne, w butach mogą znaleźć prezent. Joyeux Noël!

Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii w Boże Narodzenie podczas kolacji świętujący bawią się „crackerami”. Są to tubki owinięte
kolorowym papierem, ze wstążkami na końcach. Wystarczy za nie pociągnąć, by tubka wystrzeliła. W środku
można znaleźć zabawki, żarty i upominki, oraz papierowe czapeczki umilające wigilijną noc. Merry Christmas!

Australia
W Australii grudzień wypada latem. Dlatego wielu Australijczyków wybiera się na plażę, by zjeść krewetki i inne
owoce morza na świąteczny obiad oraz pograć w krykieta. Australijski Święty Mikołaj jest ubrany w strój...
płetwonurka i zdarza się, że przybywa na desce widnsurfingowej. Merry Christmas!

Meksyk
W Meksyku dzieci świętują Boże Narodzenie, rozbijając piniaty. Z zasłoniętymi oczami próbuję rozbić wiszące
kule. Z rozbitej piniaty wysypują się orzechy, owoce i słodycze. ¡Feliz Navidad!

Ghana
W Ghanie Boże Narodzenie świętuje się w gronie całej rodziny. Dorośli przebierają się w najróżniejsze
kostiumy oraz rozdają cukierki i inne słodycze sąsiadom. Dzieci dekorują ozdobami i rysunkami wykonanymi
w szkole. Merry Christmas!

Szwecja
W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka
uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę
wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza
się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. God jul!

Kirgistan
W Kirgistanie Ayaz Ata (Dziadek Mróz) przychodzi o północy w Sylwestra i zostawia prezenty pod noworoczną
choinką. Kiedy zegar wybije północ, rodziny w całym kraju puszczają fajerwerki, by uczcić tę tradycję. W
miastach jest wówczas jasno jak w dzień.Жаратканнын туысымен!

Kinga Legierska 7b
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WĘGRY - KRAJ ZS SŁODKIM
MORZEM

       ZRÓB TO SAM: WIENIEC POPCORNOWY 

Potrzebne materiały: 
nożyczki
igła
popcorn
biała nitka 
dwa białe talerzyki
klej do papieru 
wstążka                                                             

Na igłę nawlecz dwa metry nitki. Złóż ją na pół i
zawiąż supełek. Nawlecz popcorn na całą długość
nitki. Zrób kilka takich łańcuchów. Wytnij środek
papierowych talerzyków (potrzebne będą tylko
brzegi). Posmaruj je klejem i sklej ze sobą.
Nawleczony na nitkę popcorn owiń wokół wyciętej
formy z talerzyka. Na koniec zawiąż wstążkę, aby
można było powiesić ozdobę.
                                                             Lena Zając 6H   
                                                              

   Niełatwo było znaleźć ciekawostki o Węgrzech, ale zaprezentuję to, co udało mi się wyszukać. 

   Węgry są jednym ze starszych państw Europy, powstały już w 895 roku, czyli są jeszcze starsze niż Niemcy i
Francja. To chyba jednak nie najlepszy kraj do mieszkania. Po pierwsze, nie ma dostępu do morza (choć na
Węgrzech leży największe jezioro środkowej Europy - Balaton). A po drugie, praktycznie nie ma tam lasów.
Węgry zajmują za to pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o uzdrowiska - jest ich tam ponad 1500! 
  Język węgierski różni się od innych języków europejskich. Należy do grupy języków ugrofińskich. Jeśli
myślicie, że polska odmiana przez przypadki jest trudna, to sprawdźcie, jak to wygląda w węgierskim (mają tam
aż 18 przypadków!). 
  Na Węgrzech utworzono pierwszą restaurację McDonald's za żelazną kurtyną, co było dużym wyczynem.
Pochodzącemu z Węgier Erno Rubikowi zawdzięczamy także słynną kostkę Rubika.

Janek Falkowski, 6H
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                          KRZYŻÓWKI I SUDOKU

    ŁAMAŃCE JĘZYKOWE     HUMOR Z ZESZYTÓW

1. Ulu ululaj Eulalie.
2. Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem bo
przepieprzysz wieprza pieprzem.
3. Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze,
a gdy morze nie pomoże, to pomoże może las.
Pojedziemy na Pomorze, jak Pomorze nie pomoże, to
pomoże może morze, a jak morze nie pomoże, to
pomoże może Hel.
4. Z czeskich Strzech szło Czechów trzech.
5. Przygwoździ Bzdziągwa gwoździem źdźbło, to
pobździ źdźbłko.
6. Grześ Gżegżółka z Grzegorzowa wygrzebał
zgrzebnie zagrzebany grzebień, którego
zagrzybionym grzebieniem zagrzebał Grześ
Gżegżółka z Grzegorzowa.
                       
                           Lena Kowal, Natalia Dutkiewicz 6h

przeecznik praw obywatelskich                              
Z czym wam się kojarzy komizm?                     - Z
komunizmem; - z kominem                                     
     
ŚNIĘTY Mikołaj                                                       
 
Wymień wszystkie czynności jakie wykonuje
Mikołaj na obrazku. - Mikołaj pryka.

                                  zebrała: Magdalena Plebańczyk

Koleżanki i koledzy, gdyby w ferie chciało się Wam pogłówkować, oto kilka stron na których znajdziecie
krzyżówki nie tylko po polsku:
https://czasdzieci.pl/dodruku/id,489ae-krzyzowki_wakacyjne.html 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/krzyzowki-dla-dzieci/ 

https://www.puzzles-to-print.com/crossword-puzzles-for-kids/ 

https://www.free-training-tutorial.com/word-games/crosswords/crossword-for-beginners.html 

https://www.pinterest.com/pin/444378688227894592/

A dla tych, którzy nie lubią krzyżówek sudoku:
https://eduzabawy.com/sudoku-do-drukowania/

Dobrej zabawy!!!
                                                                                                                                    Małgorzata Hulej 6H                   
  

https://czasdzieci.pl/dodruku/id,489ae-krzyzowki_wakacyjne.html
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/krzyzowki-dla-dzieci/
https://www.puzzles-to-print.com/crossword-puzzles-for-kids/
https://www.free-training-tutorial.com/word-games/crosswords/crossword-for-beginners.html
https://www.pinterest.com/pin/444378688227894592/
https://eduzabawy.com/sudoku-do-drukowania/
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      WARTO PRZECZYTAĆ! - "JESTEM GRIMALKIN"

      FILMY NA ŚWIĘTA

 Nie wiesz jak spędzić te święta?! Możesz urządzić
maraton filmowy! O to propozycja kilku filmów
świątecznych:
Gdzie jest Mikołaj? - Chłopiec o imieniu Max jest
bardzo smutny z tego powodu, że tegoroczne święta
spędzi bez ojca. Pewnego dnia w swoim garażu
spotyka gadającego łosia, który uciekł z zaprzęgu św.
Mikołaja i nie może jego znaleźć. Czy uda im się
odnaleźć Mikołaja?
Kronika świąteczna - Rodzeństwo zostaje na święta
same w domu. Niespodziewanie sanie Mikołaja
rozpadają się koło ich domu. Razem ruszają w
niezapomnianą podróż. Czy uda im się dostarczyć
wszystkie prezenty na czas?
Żona dla Mikołaja - św. Mikołaj chce odejść na
emeryturę. Jego syn musi zająć jego miejsce. Ale,
jako następca musi mieć żonę. Trafia do Nowego
Yorku w poszukiwaniu kandydatki na żonę. Czy uda
mu się odnaleźć miłość?             Mira Golda kl. 6k

 
„Jestem Grimalkin”, czyli 9 tom serii „Kroniki Wardstone”, opowiada o bezecnej wiedźmie Grimalkin, która jest
zabójczyią klanu Malkinów, czyli jednego z trzech klanów z Pendle. 
Grimalkin ma za zadanie chronić głowę Złego, czyli samego Diabła. Głowa Ojca Kłamstw w poprzednim tomie
została oddzielona od reszty ciała przez przyjaciela Grimalkin, Toma Warda, który był uczniem stracharza w
Chipenden, czyli  w miasteczku, w którym ów Ward mieszkał. Zabójczyni jest ścigana przez Krecza, czyli syna
demona. Bestia ta jest silna, odporna i ma zdolność regeneracji. Grimalkin dotąd pozostawała niezwyciężona,
ale czy uda jej się pokonać Krecza? Czy uda jej się przetrwać ataki słabości?
Czytając dowiecie się o tym i o wielu innych sprawach. 
przy okazji polecam Wam całą serię.

                                                                                                                                         Jan Chodkowski 6H

. .
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                    ANKIETA DOTYCZĄCA ŚWIĄT

Wierzą Państwo w Św. Mikołaja?
Tak 43%
Nie 57%
Czy zdarzyło się kiedyś, że musieli Państwo pracować w święta?
Tak 18%
Nie 82%
Czy przed obiadem wigilijnym czytacie Państwo fragment Pisma Świętego?
Tak 55%
Nie 45%
Czy u Państwa w domu obchodzi się mikołajki?
Tak 86%
Nie 14%
Czy u Państwa w domach piecze się bożonarodzeniowe pierniczki?
Tak 85%
Nie 15%
W domu ubieracie choinkę kilka dni przed świętami czy o wiele wcześniej (2-4 tyg przed)?
Wiele wcześniej 22%
Przed świętami 78%
Wolą Państwo przygotowywać Wigilię w domu czy jeździć na obiad do krewnych?
W domu 35%
Do krewnych 65%  
                                      
                                                                                                                                   Aleksandra Wiechetek 7H
                                                                                                                                  Izabella Frybes 7E
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h.Nauczycielka chciała udostępnić ekran, jednak przez przypadek wyłączyła komputer.
Nauczycielka wyłączyła uczniom mikrofony. Następnie zapomniała o tym i zadała im pytanie. Uczniowie
pisali na czacie, a nauczycielka tego nie zauważyła i myślała że uczniowie udają, że jej nie słyszą, żeby
stracić lekcje.
Uczeń miał wysłać pracę domową. W programie Outlook wpisał nazwisko nauczycielki. Kliknął w pierwszą
osobę nie czytając kto to jest. Okazało się, że zamiast do nauczycielki wysłał to, do jej córki.
"O, ktoś tutaj chyba zupę spalił, bo strasznie śmierdzi"
"Halo, czy mnie słychać, halo..." - Tak, słychać panią "Nie słyszę was, halo..."
Trwa lekcja.
- Jeden uczeń miał włączony mikrofon, a on o tym nie wiedział i zaczął śpiewac.
Kolejna lekcja.
-Jedna uczennica krzyknęła: Przecież to jest tablet, to jest takie proste!!!, a miała włączony mikrofon.
-Jeden uczeń się odcisza, a w tle słychać muzykę z gry na telefonie.
- Kolejny uczeń na lekcji zapomniał się wyciszyć i było słychać jak gadał z kolegą.
- Nauczyciel poprosił uczennicę aby włączyła kamerkę, a ona przez przypadek wyszła z lekcji.
- Nauczycielka omawiała sprawdzian, wszystko dokładnie wytłumaczyła, a po chwili wchodzi uczeń i
mówi,że przeprasza za spóznienie, bo zaspał.
- Na sprawdzianie Pani prosi o włączenie mikrofonów, a nagle słyszy jak jakiś uczeń woła mamę, aby mu
pomogła w rozwiązaniu zadania.
-Uczennica udawała, że nie działa jej mikrofon, więc gdy coś mówiła to wyciszała się i odciszała.
Nauczyciel niestety to zobaczył.

A jak to wygląda ze strony nauczyciela?:)
-Trwa lekcja. Cisza, bo wszyscy przepisują notatkę do zeszytów. Nagle:
-Proszę paniiiii, a co my robimy?

Lekcja kolejna.
-Dlaczego jest Was tylko dziesięcioro? Gdzie reszta?
-Otworzyli drugie spotkanie.
- Zawołajcie ich
-Poszliśmy do nich, ale nam nie wierzą. Poza tym są już trzy spotkania.
-Nieprawda! bo są już cztery! Proszę pani, to na które idziemy???

Inne lekcje:
proszę paniiiiiii (i tak wiele razy)
a która strona?
a gdzie ten link?
 a mnie się nie otwiera!
A co teraz robimy?
 Proszę pani, bo mnie wywaliło.
A gdzie to jest?
 A my to mamy przepisywać???
-Proszę pani, pranie się pani wyprało (w tle dźwięk z pralki)  

             ZDALNE NAUCZANIE OCZAMI UCZNIÓW               
                  I NAUCZYCIELI   NA WESOŁO:)


	Obchody i zwyczaje Bożonarodzeniowe w Polsce
	W Kirgistanie Ayaz Ata (Dziadek Mróz) przychodzi o północy w Sylwestra i zostawia prezenty pod noworoczną choinką. Kiedy zegar wybije północ, rodziny w całym kraju puszczają fajerwerki, by uczcić tę tradycję. W miastach jest wówczas jasno jak w dzień.Жаратканнын туысымен!

	WĘGRY - KRAJ ZS SŁODKIM MORZEM
	Niełatwo było znaleźć ciekawostki o Węgrzech, ale zaprezentuję to, co udało mi się wyszukać.
	Węgry są jednym ze starszych państw Europy, powstały już w 895 roku, czyli są jeszcze starsze niż Niemcy i Francja. To chyba jednak nie najlepszy kraj do mieszkania. Po pierwsze, nie ma dostępu do morza (choć na Węgrzech leży największe jezioro środkowej Europy - Balaton). A po drugie, praktycznie nie ma tam lasów. Węgry zajmują za to pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o uzdrowiska - jest ich tam ponad 1500!
	Język węgierski różni się od innych języków europejskich. Należy do grupy języków ugrofińskich. Jeśli myślicie, że polska odmiana przez przypadki jest trudna, to sprawdźcie, jak to wygląda w węgierskim (mają tam aż 18 przypadków!).
	Na Węgrzech utworzono pierwszą restaurację McDonald's za żelazną kurtyną, co było dużym wyczynem. Pochodzącemu z Węgier Erno Rubikowi zawdzięczamy także słynną kostkę Rubika.
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