
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 2 z
OSM im. Powstańców
Śląskich
ul. Bramy Grodkowskiej
48-300, Nysa
Wydanie specjalne
12/20

W grudniowym numerze szkolnej gazety znajdziesz m.in. :
- wywiad z Mikołajem, 
- informacje o życiu świętego, 
- świąteczne zagadki i quizy, 
- przepis i dobre rady- czyli wszystko, co sprawi, że święta będą
jeszcze bardziej udane. 
                                          Zapraszamy do lektury!



www.nto.plNto | Wydanie specjalne 12/2020 | Strona 2  

www.juniormedia.plWYTRYCH-reaktywacja

..

       
   

                 "Grudzień, bo  ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi."

..
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Przedstawiamy głównego bohatera
grudniowego wydania

"WYTRYCHA"
imię: Mikołaj

nazwisko: nieznane

pseudo: Święty

zawód: roznosiciel zabawek

pochodzenie zabawek: nieznane

obywatelstwo: nieznane - niby z Laponii, ale czy
ktokolwiek widział jego paszport?

znaki szczególne: gruby, w czerwonym wdzianku. 
Lata zaprzęgiem reniferów 

znani wspólnicy: elfy

znane sposoby działania w terenie: wchodzi przez
komin i "zostawia towar" w skarpetach

okres wzmożonej działalności: od 4 aż do 24 grudnia

..

A co na to fizyka? Poprosiliśmy o komentarz
p. Marię Lange- nauczycielkę fizyki.

Amerykańscy naukowcy odkryli- tłumaczy nam p.
Lange- że aby aby w czasie 24 godzin możliwe
było odwiedzenie 2 miliardów domów na całej
kuli ziemskiej i pokonanie 
160 milionów kilometrów, zaprzęg Św. Mikołaja
musiałby pędzić z kosmiczną szybkością 112650
km na sekundę! W każdym domu mógłby
spędzić tylko jedną dziesięciotysięczną sekundy,
czyli krócej niż oka mgnienie. Teraz staje się
jasne, dlaczego nigdy go nie widzimy - po prostu
podróżuje zbyt szybko. Ale skoro co roku
znajdujemy pod choinką podrzucone przez niego
prezenty, to staje się oczywiste, że Św. Mikołaj
istnieje!

..
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Ciekawostki o Świętym

6.Mikołaj ma w sumie 9 reniferów: Kometek,
Amorek, Błyskawiczny, Fircyk, Pyszałek,
Tancerz, Złośnik, Profesorek oraz
najpopularniejszy Rudolf Czerwononosy,
który dołączył do zespołu w 1939 roku.

7.Mikołaj był kawalerem aż do 1849 roku,
kiedy jego żona pojawiła się w opowiadaniu
legenda bożonarodzeniowa Jamesa Reesa.

8. Coca-cola jako pierwsze użyła wizerunku
Mikołaja w celach reklamowych na początku
lat 30.

9. W celu dostarczenia wszystkich prezentów
na czas Mikołaj musi podróżować 10 703
437,5 km/h.

           Ciekawostki zebrała Kamila Skoczylas
.

1. Święty Mikołaj ma 31 godzin aby
dostarczyć prezenty dzieciom na całym
świecie ze względu na różnice stref
czasowych.

2. Oryginalny Święty Mikołaj był biskupem
Miry w Anatolii (dzisiejszej Turcji), żył około
270 roku n.e. i podobno potajemnie rozdawał
prezenty potrzebującym.

3. Strój Świętego Mikołaja pierwotnie był
zielony.

4. Święty Mikołaj ma różne nazwy w całym
świecie między innymi święty nick Father
Christmas, Black Peter, Criss Kringle, Pere
Noel, La Befana czy Sinterklaas

5. W Kanadzie Święty Mikołaj ma własny kod
pocztowy: HOH OHO 

.
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                                 Święty nie tylko od prezentów

Dawno, dawno temu, daleko stąd żył duchowny, który pragnął nade wszystko, by ludzie byli
szczęśliwi. Przez całe życie pomagał biednym, a czynił to w sposób tak dyskretny, że nikt z
obdarowanych nie domyślał się nawet, skąd pochodzą rzeczy znajdowane pod drzwiami lub
wpadające przez okno. I choć w zamian dobroczyńca nie oczekiwał nawet dobrego słowa, wieść o
jego szlachetnych uczynkach rozeszła się po świecie lotem błyskawicy. Wkrótce duchowny został
biskupem, a gdy dopełniły się jego dni na ziemskim padole - świętym. Jako święty Mikołaj stał się
patronem wielu profesji, bo tak szczodrego opiekuna chcieli mieć wszyscy. Oczywiście wiadomo, że
podarki najbardziej kochają dzieci, dlatego św. Mikołaj jest przede wszystkim ich patronem i świętym
najbardziej przez nie ukochanym .Nie wiadomo, jak wyglądał ten prawdziwy święty. Był biskupem,
przedstawiany jest zatem w długiej, purpurowej szacie, z laską- pastorałem i w wysokiej czapie,
zwanej mitrą. Zwykle dźwigał wypchany worek, a kto się do Mikołaja szczerze pomodlił, otrzymywał
to, czego pragnął... Ten dobrotliwy staruszek, jak wyobrażamy go sobie najczęściej, w
rzeczywistości - jeżeli wymagała tego sytuacja - potrafił mocno uderzyć pięścią w stół.
Urodził się prawdopodobnie w mieście Patara w Licji (Mała Azja) ok. 270 roku. Był jedynym
dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie
tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym
majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom
zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie
Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich
potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I
Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne
do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla
swoich wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie
gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i
rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem
własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez
hotelarza za to, 
że mu nie mogli wypłacić należności. Dożył sędziwego wieku, ponad siedemdziesięciu lat, i po
długich latach błogosławionych rządów odszedł 6 grudnia ok. 345 - 352 r. Ciało świętego zostało
pochowane ze czcią w Mirze. Dnia 9 maja 1087 roku włoscy kupcy i piraci, chroniąc relikwie swego
patrona przed muzułmanami, wykradli je i wywieźli do Bari we Włoszech, gdzie Mikołaj stał się
patronem miasta.
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Dwa razy w roku Bari urządza uroczystość ku
czci św. Mikołaja: 9 maja i 6 grudnia. Pierwsza
jest na pamiątkę sprowadzenia z Miry jego
relikwii, druga - w dzień jego zgonu. Uroczystość
majowa ma szczególnie uroczysty charakter.
Odtwarza się bowiem w niej pamiątkę
sprowadzenia relikwii. Całe miasto jest
przystrojone galowo. Największy i najpiękniej
ubrany statek wiezie złoconą, dwumetrową figurę
Świętego w asyście mnóstwa przystrojonych
barwnie statków, stateczków i łodzi. Gdy statek
przywiezie figurę św. Mikołaja na brzeg, obwozi
się ją po mieście na specjalnie przygotowanym
powozie. Święty Mikołaj to jeden z
najpopularniejszych świętych. Za swojego
patrona obrali go: piwowarzy, marynarze, rybacy,
aptekarze, producenci perfum, flisacy,
notariusze, a także uczeni, piekarze i...złodzieje,
Opiekuje się również więźniami, adwokatami,
pannami 
na wydaniu oraz uczniami:) 
             

.

.

W 1914 roku w Nowym Jorku powstało
Stowarzyszenie, którego celem była ochrona
wiary dzieci w Santa Clausa (takim imieniem
nazywano Św. Mikołaja w Ameryce).
Członkowie tego stowarzyszenia odpowiadali
na listy dzieci kierowane do Świętego
Mikołaja. Tym najbardziej potrzebującym,
pochodzącym z ubogich domów, wysyłano
podarunki. W latach dwudziestych nowy
zawód - Święty Mikołaj - rozpowszechnił się.
Przebrani w czerwone płaszcze z kapturami
statyści pojawiali się na ulicach, w sklepach, 
w domach. Czasem odgrywali swoją rolę bez
przekonania, co w niektórych dzieciach
zachwiało wiarę w ich prawdziwość. Dlatego
ktoś wpadł na pomysł, aby spisać Kodeks
Św. Mikołaja. Według niego, powinien on
nosić płaszcz z czerwonego aksamitu
obszyty białym futerkiem. Kaptur ma być
koniecznie 
z pomponami. Mikołaj obowiązkowo musi
mieć brodę, okulary, dzwonek i oczywiście
wór pełen prezentów. Środkiem transportu
powinny być sanie ciągnięte przez renifery.

     Materiały ze strony "Biblioteka w Szkole"

.

.
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Uwaga! Ekskluzywny wywiad ze Świętym. 
Tylko naszej redaktorce- Kamili Skoczylas- udało się porozmawiać 

z bardzo zapracowanym w tym czasie Mikołajem. 
 Przeczytajcie, co mówi o swojej pracy i czasie wolnym. 

"Wytrych": Mikołaju, skąd wziął się Twój strój?

Mikołaj: To długa historia. Kiedyś przedstawiono mnie w szatach bardziej przypominających strój biskupa. Teraz coraz
bardziej przypominam wyrośniętego krasnala. Gdzieś straciłem pastorał, a na głowie zamiast mitry noszę tę śmieszną
czapkę.

"Wytrych”: Urodziłeś się podobno w Azji Mniejszej, skąd więc te renifery i arktyczny krajobraz?

Mikołaj: To zasługa pewnego pisarza Clement A. Moore, autor „Wizyty Świętego Mikołaja”, opisał mnie 1823 roku jako
miłego dziadka, trochę grubawego, podróżującego saniami zaprzęgniętymi w osiem reniferów. I coś takiego się
przyjęło! Normalnie mieszkam daleko na północy w ROVANIEM

„Wytrych”: Ciekawi mnie sposób, w jaki zostawiasz prezenty. Czy wchodzisz kominem, czy też masz inne sposoby?

Mikołaj: Różnie to bywa. Kominy to niezły sposób, ale coraz częściej po prostu pukam i wchodzę przez drzwi, czasem
korzystam z otwartego okna.

„Wytrych”: Dlaczego dzieci nie zawsze dostają to, o co proszą w listach?

Mikołaj: Dzięki swoim elfom i listom od dzieci wiem, co chciałyby otrzymać, jednak znam realia i wiem, że dzieci czasem
chcą dostawać rzeczy, którymi rodzice nie byliby zachwyceni.

„Wytrych”: W okresie świąt masz pewnie mnóstwo pracy. Co robisz w pozostałe dni? 
Mikołaj: Nie jest aż tak źle, jak niektórzy myślą. Pamiętaj, że odwiedzam tylko grzeczne dzieci. Sezon zaczyna się 6
grudnia i trwa aż do 6 stycznia, gdy Boże Narodzenie obchodzone jest przez wschodnich chrześcijan. A później?
Później mam urlop. I mogę odpoczywać .

Mikołaj: Nie jest aż tak źle, jak niektórzy myślą. Pamiętaj, że odwiedzam tylko grzeczne dzieci. Sezon zaczyna się 6
grudnia i trwa aż do 6 stycznia, gdy Boże Narodzenie obchodzone jest przez wschodnich chrześcijan. A później?
Później mam urlop. I mogę odpoczywać .

„Wytrych”: A co robisz w wolnych chwilach?

Mikołaj: Jak mam wolne to gram na różnych instrumentach wesołe i skoczne melodie. I bardzo lubię jeździć
samochodem! Ale to po cichutku mówię, żeby renifery nie usłyszały, bo się na mnie obrażą.

"Wytrych": Dziękuję za rozmowę. 

Mikołaj: Ja także dziękuję. Ho ho ho!
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                                                Wigilijny quiz

   Sprawdź swoją wiedzę na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia.

.

6.Dla kogo zostawiamy puste miejsce przy
stole?
a) dla Jezusa
b) dla wędrowca
c) nie zostawiamy pustego miejsca.

7.Potrawa wigilijna z maku, pszenicy
i bakalii to:
a) makowiec 
b) makao
c) kutia 

8. Czarne, kłapiące paszczą zwierzę,
z którym chodzą kolędnicy to:
a)kuroń
b) turoń 
c) toruń

 9. Ilu mędrców przybyło do szopy,
w której urodził się Jezus:
a) dwóch
b) trzech 
c) sześciu.

1. Kto w święta Bożego Narodzenia rozdaje
prezenty?
a) zajączek
b) Mikołaj
c)krasnoludki.

2. Jakiego koloru jest ubranie św. Mikołaja?
a) czerwonego
b) zielonego
c) niebieskiego.

3. Jaka jest najbardziej znana potrawa
wigilijna w Polsce?
a) ryba
b) wołowina w sosie własnym
c) rosół.

4. Jakie zwierzęta towarzyszą w podróży 
św. Mikołajowi?
a) psy
b) konie
c) renifery.

5. Czy dzielimy się w wigilijny wieczór?
a) jajkiem
b) czekoladą
c) opłatkiem

        Zagadki przygotowała Kamila Skoczylas.
 

.
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Baw się z nami!

, ,
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    Z notatnika łasucha- przepis na przepyszne, mięciutkie pierniczki

 Potrzebujesz:
0,5 kg mąki
20 dag sztucznego miodu
1 czubata łyżeczka prawdziwego miodu
4 łyżeczki cukru
1 czubata łyżeczka sody oczyszczonej
0,5 kostki masła
3 duże jaja
1 opakowanie przyprawy do pierników

Rozpuść w garnku miód, przyprawę do pierników, masło, cukier, a następnie wystudź. Jajka
dodaj do mąki wymieszanej z sodą – mieszaj,  dodając rozpuszczone masło z miodem.
Zagnieć ciasto.
Jeżeli ciasto jest rzadkie dosyp trochę mąki. Schłodź  kilka minut w lodówce. Stolnicę posyp
mąką i rozwałkuj ciasto na grubość 0,5 – 1 cm. Wykrawaj pierniki i piecz około 15 minut 
w temperaturze 180 stopni. Po wystudzeniu udekoruj.          
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Udekoruj dom na święta-goździkowe pomarańcze 

Pomarańcza to owoc, który w zimie smakuje najlepiej. Jej zapach 
kojarzy nam się ze świętami. Na Boże Narodzenie możemy z tych

owoców zrobić pachnącą dekorację stołu. Takie ozdobione goździkami
pomarańcze będą pięknie wyglądać i intensywnie pachnieć. 

.

.

                 Jak to zrobić?
   Przygotuj paczkę goździków 
           i  ładną pomarańczę 
 
                Zastanów się, 
    jak chcesz ją udekorować ? 
W paski, kratkę, a może zrobisz 
    z goździków jakiś inny wzór? 

     Przygotuj projekt dekoracji.       
     Goździki wbijaj po jednym 
                 w skórę owocu. 

          Możesz najpierw robić
            dziurki wykałaczką. 

                    Miłej zabawy! 

.

.
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To był ciężki rok dla nas wszystkich.  Czas na zasłużony odpoczynek.
Spędźmy go w rodzinnym gronie. Cieszmy się świętami. 

Ale zanim rozpakujecie wymarzone prezenty, 
zanim zaśpiewacie ulubione kolędy, 

zanim będziecie zajadali się smakowitymi potrawami...
znajdźcie czas na ostatnie zadanie domowe:)

. .
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.

                                       

                                     Redakcja "Wytrycha"
           życzy zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia       
                          spędzonych w rodzinnym gronie. 
                A w nowym roku zdrowia, optymizmu i nadziei.
 

                               Do zobaczenia za rok :)

.


	W grudniowym numerze szkolnej gazety znajdziesz m.in. : - wywiad z Mikołajem,  - informacje o życiu świętego,  - świąteczne zagadki i quizy,  - przepis i dobre rady- czyli wszystko, co sprawi, że święta będą jeszcze bardziej udane.                                            Zapraszamy do lektury!
	"Grudzień, bo  ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi."
	Przedstawiamy głównego bohatera grudniowego wydania "WYTRYCHA"
	imię: Mikołaj  nazwisko: nieznane  pseudo: Święty  zawód: roznosiciel zabawek  pochodzenie zabawek: nieznane  obywatelstwo: nieznane - niby z Laponii, ale czy ktokolwiek widział jego paszport?  znaki szczególne: gruby, w czerwonym wdzianku.  Lata zaprzęgiem reniferów   znani wspólnicy: elfy  znane sposoby działania w terenie: wchodzi przez komin i "zostawia towar" w skarpetach  okres wzmożonej działalności: od 4 aż do 24 grudnia
	A co na to fizyka? Poprosiliśmy o komentarz p. Marię Lange- nauczycielkę fizyki.  Amerykańscy naukowcy odkryli- tłumaczy nam p. Lange- że aby aby w czasie 24 godzin możliwe było odwiedzenie 2 miliardów domów na całej kuli ziemskiej i pokonanie  160 milionów kilometrów, zaprzęg Św. Mikołaja musiałby pędzić z kosmiczną szybkością 112650 km na sekundę! W każdym domu mógłby spędzić tylko jedną dziesięciotysięczną sekundy, czyli krócej niż oka mgnienie. Teraz staje się jasne, dlaczego nigdy go nie widzimy - po prostu podróżuje zbyt szybko. Ale skoro co roku znajdujemy pod choinką podrzucone przez niego prezenty, to staje się oczywiste, że Św. Mikołaj istnieje!

	Ciekawostki o Świętym
	1. Święty Mikołaj ma 31 godzin aby dostarczyć prezenty dzieciom na całym świecie ze względu na różnice stref czasowych.  2. Oryginalny Święty Mikołaj był biskupem Miry w Anatolii (dzisiejszej Turcji), żył około 270 roku n.e. i podobno potajemnie rozdawał prezenty potrzebującym.  3. Strój Świętego Mikołaja pierwotnie był zielony.  4. Święty Mikołaj ma różne nazwy w całym świecie między innymi święty nick Father Christmas, Black Peter, Criss Kringle, Pere Noel, La Befana czy Sinterklaas  5. W Kanadzie Święty Mikołaj ma własny kod pocztowy: HOH OHO
	6.Mikołaj ma w sumie 9 reniferów: Kometek, Amorek, Błyskawiczny, Fircyk, Pyszałek, Tancerz, Złośnik, Profesorek oraz najpopularniejszy Rudolf Czerwononosy, który dołączył do zespołu w 1939 roku.  7.Mikołaj był kawalerem aż do 1849 roku, kiedy jego żona pojawiła się w opowiadaniu legenda bożonarodzeniowa Jamesa Reesa.  8. Coca-cola jako pierwsze użyła wizerunku Mikołaja w celach reklamowych na początku lat 30.  9. W celu dostarczenia wszystkich prezentów na czas Mikołaj musi podróżować 10 703 437,5 km/h.             Ciekawostki zebrała Kamila Skoczylas

	Święty nie tylko od prezentów
	Dawno, dawno temu, daleko stąd żył duchowny, który pragnął nade wszystko, by ludzie byli szczęśliwi. Przez całe życie pomagał biednym, a czynił to w sposób tak dyskretny, że nikt z obdarowanych nie domyślał się nawet, skąd pochodzą rzeczy znajdowane pod drzwiami lub wpadające przez okno. I choć w zamian dobroczyńca nie oczekiwał nawet dobrego słowa, wieść o jego szlachetnych uczynkach rozeszła się po świecie lotem błyskawicy. Wkrótce duchowny został biskupem, a gdy dopełniły się jego dni na ziemskim padole - świętym. Jako święty Mikołaj stał się patronem wielu profesji, bo tak szczodrego opiekuna chcieli mieć wszyscy. Oczywiście wiadomo, że podarki najbardziej kochają dzieci, dlatego św. Mikołaj jest przede wszystkim ich patronem i świętym najbardziej przez nie ukochanym .Nie wiadomo, jak wyglądał ten prawdziwy święty. Był biskupem, przedstawiany jest zatem w długiej, purpurowej szacie, z laską- pastorałem i w wysokiej czapie, zwanej mitrą. Zwykle dźwigał wypchany worek, a kto się do Mikołaja szczerze pomodlił, otrzymywał to, czego pragnął... Ten dobrotliwy staruszek, jak wyobrażamy go sobie najczęściej, w rzeczywistości - jeżeli wymagała tego sytuacja - potrafił mocno uderzyć pięścią w stół. Urodził się prawdopodobnie w mieście Patara w Licji (Mała Azja) ok. 270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to,  że mu nie mogli wypłacić należności. Dożył sędziwego wieku, ponad siedemdziesięciu lat, i po długich latach błogosławionych rządów odszedł 6 grudnia ok. 345 - 352 r. Ciało świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze. Dnia 9 maja 1087 roku włoscy kupcy i piraci, chroniąc relikwie swego patrona przed muzułmanami, wykradli je i wywieźli do Bari we Włoszech, gdzie Mikołaj stał się patronem miasta.
	Dwa razy w roku Bari urządza uroczystość ku czci św. Mikołaja: 9 maja i 6 grudnia. Pierwsza jest na pamiątkę sprowadzenia z Miry jego relikwii, druga - w dzień jego zgonu. Uroczystość majowa ma szczególnie uroczysty charakter. Odtwarza się bowiem w niej pamiątkę sprowadzenia relikwii. Całe miasto jest przystrojone galowo. Największy i najpiękniej ubrany statek wiezie złoconą, dwumetrową figurę Świętego w asyście mnóstwa przystrojonych barwnie statków, stateczków i łodzi. Gdy statek przywiezie figurę św. Mikołaja na brzeg, obwozi się ją po mieście na specjalnie przygotowanym powozie. Święty Mikołaj to jeden z najpopularniejszych świętych. Za swojego patrona obrali go: piwowarzy, marynarze, rybacy, aptekarze, producenci perfum, flisacy, notariusze, a także uczeni, piekarze i...złodzieje, Opiekuje się również więźniami, adwokatami, pannami  na wydaniu oraz uczniami:)
	W 1914 roku w Nowym Jorku powstało Stowarzyszenie, którego celem była ochrona wiary dzieci w Santa Clausa (takim imieniem nazywano Św. Mikołaja w Ameryce). Członkowie tego stowarzyszenia odpowiadali na listy dzieci kierowane do Świętego Mikołaja. Tym najbardziej potrzebującym, pochodzącym z ubogich domów, wysyłano podarunki. W latach dwudziestych nowy zawód - Święty Mikołaj - rozpowszechnił się. Przebrani w czerwone płaszcze z kapturami statyści pojawiali się na ulicach, w sklepach,  w domach. Czasem odgrywali swoją rolę bez przekonania, co w niektórych dzieciach zachwiało wiarę w ich prawdziwość. Dlatego ktoś wpadł na pomysł, aby spisać Kodeks Św. Mikołaja. Według niego, powinien on nosić płaszcz z czerwonego aksamitu obszyty białym futerkiem. Kaptur ma być koniecznie  z pomponami. Mikołaj obowiązkowo musi mieć brodę, okulary, dzwonek i oczywiście wór pełen prezentów. Środkiem transportu powinny być sanie ciągnięte przez renifery.       Materiały ze strony "Biblioteka w Szkole"

	Uwaga! Ekskluzywny wywiad ze Świętym.  Tylko naszej redaktorce- Kamili Skoczylas- udało się porozmawiać  z bardzo zapracowanym w tym czasie Mikołajem.   Przeczytajcie, co mówi o swojej pracy i czasie wolnym.
	"Wytrych": Mikołaju, skąd wziął się Twój strój?
	Mikołaj: To długa historia. Kiedyś przedstawiono mnie w szatach bardziej przypominających strój biskupa. Teraz coraz bardziej przypominam wyrośniętego krasnala. Gdzieś straciłem pastorał, a na głowie zamiast mitry noszę tę śmieszną czapkę.  "Wytrych”: Urodziłeś się podobno w Azji Mniejszej, skąd więc te renifery i arktyczny krajobraz?
	Mikołaj: To zasługa pewnego pisarza Clement A. Moore, autor „Wizyty Świętego Mikołaja”, opisał mnie 1823 roku jako miłego dziadka, trochę grubawego, podróżującego saniami zaprzęgniętymi w osiem reniferów. I coś takiego się przyjęło! Normalnie mieszkam daleko na północy w ROVANIEM  „Wytrych”: Ciekawi mnie sposób, w jaki zostawiasz prezenty. Czy wchodzisz kominem, czy też masz inne sposoby?  Mikołaj: Różnie to bywa. Kominy to niezły sposób, ale coraz częściej po prostu pukam i wchodzę przez drzwi, czasem korzystam z otwartego okna.   „Wytrych”: Dlaczego dzieci nie zawsze dostają to, o co proszą w listach?   Mikołaj: Dzięki swoim elfom i listom od dzieci wiem, co chciałyby otrzymać, jednak znam realia i wiem, że dzieci czasem chcą dostawać rzeczy, którymi rodzice nie byliby zachwyceni.  „Wytrych”: W okresie świąt masz pewnie mnóstwo pracy. Co robisz w pozostałe dni?  Mikołaj: Nie jest aż tak źle, jak niektórzy myślą. Pamiętaj, że odwiedzam tylko grzeczne dzieci. Sezon zaczyna się 6 grudnia i trwa aż do 6 stycznia, gdy Boże Narodzenie obchodzone jest przez wschodnich chrześcijan. A później? Później mam urlop. I mogę odpoczywać .   Mikołaj: Nie jest aż tak źle, jak niektórzy myślą. Pamiętaj, że odwiedzam tylko grzeczne dzieci. Sezon zaczyna się 6 grudnia i trwa aż do 6 stycznia, gdy Boże Narodzenie obchodzone jest przez wschodnich chrześcijan. A później? Później mam urlop. I mogę odpoczywać .  „Wytrych”: A co robisz w wolnych chwilach?
	Mikołaj: Jak mam wolne to gram na różnych instrumentach wesołe i skoczne melodie. I bardzo lubię jeździć samochodem! Ale to po cichutku mówię, żeby renifery nie usłyszały, bo się na mnie obrażą.  "Wytrych": Dziękuję za rozmowę.   Mikołaj: Ja także dziękuję. Ho ho ho!

	Wigilijny quiz
	Sprawdź swoją wiedzę na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia.
	1. Kto w święta Bożego Narodzenia rozdaje prezenty? a) zajączek b) Mikołaj c)krasnoludki.  2. Jakiego koloru jest ubranie św. Mikołaja? a) czerwonego b) zielonego c) niebieskiego.  3. Jaka jest najbardziej znana potrawa wigilijna w Polsce? a) ryba b) wołowina w sosie własnym c) rosół.  4. Jakie zwierzęta towarzyszą w podróży  św. Mikołajowi? a) psy b) konie c) renifery.  5. Czy dzielimy się w wigilijny wieczór? a) jajkiem b) czekoladą c) opłatkiem          Zagadki przygotowała Kamila Skoczylas.
	6.Dla kogo zostawiamy puste miejsce przy stole? a) dla Jezusa b) dla wędrowca c) nie zostawiamy pustego miejsca.
	7.Potrawa wigilijna z maku, pszenicy i bakalii to: a) makowiec  b) makao c) kutia   8. Czarne, kłapiące paszczą zwierzę, z którym chodzą kolędnicy to: a)kuroń b) turoń  c) toruń   9. Ilu mędrców przybyło do szopy, w której urodził się Jezus: a) dwóch b) trzech  c) sześciu.

	Baw się z nami!
	Z notatnika łasucha- przepis na przepyszne, mięciutkie pierniczki
	Potrzebujesz: 0,5 kg mąki 20 dag sztucznego miodu 1 czubata łyżeczka prawdziwego miodu 4 łyżeczki cukru 1 czubata łyżeczka sody oczyszczonej 0,5 kostki masła 3 duże jaja 1 opakowanie przyprawy do pierników Rozpuść w garnku miód, przyprawę do pierników, masło, cukier, a następnie wystudź. Jajka dodaj do mąki wymieszanej z sodą – mieszaj,  dodając rozpuszczone masło z miodem. Zagnieć ciasto. Jeżeli ciasto jest rzadkie dosyp trochę mąki. Schłodź  kilka minut w lodówce. Stolnicę posyp mąką i rozwałkuj ciasto na grubość 0,5 – 1 cm. Wykrawaj pierniki i piecz około 15 minut  w temperaturze 180 stopni. Po wystudzeniu udekoruj.

	Udekoruj dom na święta-goździkowe pomarańcze   Pomarańcza to owoc, który w zimie smakuje najlepiej. Jej zapach  kojarzy nam się ze świętami. Na Boże Narodzenie możemy z tych owoców zrobić pachnącą dekorację stołu. Takie ozdobione goździkami pomarańcze będą pięknie wyglądać i intensywnie pachnieć.
	Jak to zrobić?
	Przygotuj paczkę goździków
	i  ładną pomarańczę                    Zastanów się,      jak chcesz ją udekorować ?  W paski, kratkę, a może zrobisz      z goździków jakiś inny wzór?        Przygotuj projekt dekoracji.             Goździki wbijaj po jednym
	w skórę owocu.             Możesz najpierw robić             dziurki wykałaczką.                       Miłej zabawy!
	To był ciężki rok dla nas wszystkich.  Czas na zasłużony odpoczynek. Spędźmy go w rodzinnym gronie. Cieszmy się świętami.  Ale zanim rozpakujecie wymarzone prezenty,  zanim zaśpiewacie ulubione kolędy,  zanim będziecie zajadali się smakowitymi potrawami... znajdźcie czas na ostatnie zadanie domowe:)
	Redakcja "Wytrycha"
	życzy zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia
	spędzonych w rodzinnym gronie.
	A w nowym roku zdrowia, optymizmu i nadziei.
	Do zobaczenia za rok :)

