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                  ŚWIĘTA

          Nowa redakcja

Projekt Europejska Wymiana Ozdób  
Choinkowych

Idą święta
Niech każdy pamięta!
Gdy pierwsza gwiazdka
zaświeci,
radują się wszystkie dzieci.
Do wigilii zasiadają
i życzenia sobie składają;
zdrowia, szczęścia i
radości,
stołu sutego i wspaniałych
gości!

Wesołych Świąt

Nasza Europejska Choinka

Ozdoby z kaszy

Ozdoby

 W PROJEKCIE
PT.EUROPEJSKA
WYMIANA OZDÓB
CHOINKOWYCH  WZIĘŁO
UDZIAŁ 33 KRAJÓW. M.IN.
POLSKA, SZWECJA,
DANIA, HISZPANIA,
FRANCJA, LUKSEMBURG,
RUMUNIA, GRECJA,
ANGLIA ITD.

Wszystkie ozdoby znalazły
się na naszej choince.
Ozdoby były rozmaite np.
gwiazdeczki, trzej królowie,
pierniki. Należy zwrócić
uwagę na materiały z
których były wykonane:
kasza gryczana, piernik,
papier, materiały
ekologiczne.

       

 
      WARTO 
PRZECZYTA
Ć
„Jak pracuje Święty
Mikołaj" autor Alan Snow .
Ze śmiesznych ilustracji
dowiemy się, jak armia
pracowitych skrzatów
przyczynia się do powstania
prezentów na które dzieci
tak bardzo czekają. Książka
daje nam odpowiedzi na
wiele pytań.

Nasza Europejska Choinka
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Długopis w dłoń

                Humor

Sonda Uczniowska
1.Jaki prezent
chciałbyś otrzymać na
Gwiazdkę?

Odpowiedzi:
nie wiem - 40%
niespodzinkę - 14%
grę - 40%
zabawkowy laptop -1%
komputer - 1%
telefon - 1%
papugę - 1%
lego - 1%
skarpety - 1%

2. Jaką  wigilijną
potrawę lubisz
najbardziej?

Odpowiedzi:
karp - 18%
kapusta z grzybami-
9%
pierogi z kapustą- 27%
kluski z makiem-45%

3.Ulubiona kolęda?
 Odpowiedzi:
Przybieżeli do
Betlejem - 61%
Cicha noc - 9%
Jest taki dzień - 15%
Dzisiaj w Betlejem -
15%

              Kartka z
kalendarza

10 grudnia -
Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka

17 grudnia - Dzień bez
przekleństw

21 grudnia - początek
astronomicznej zimy

24 grudnia - Wigilia

.

.

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!

Do Pinokia przyszedł
św. Mikołaj. 
Rozdał wszystkim w
domu prezenty i
rozmawia z Pinokiem: 
- O ...widzę, że nie
cieszysz się z tego
zwierzątka, które ci

podarowałem. 
- Bo ja chciałem pieska
albo kotka! 
- Niestety zabrakło!
Inne dzieci też nie
dostały. 
- Ale ja się boję tego
bobra!

                                                                                                                                   
Gdy pierniki już
pieczemy 
i potrawy szykujemy.
To znaczy, że na
pasterkę zmierzamy
i kolędy tam
śpiewamy.

.

.

http://kawaly.tja.pl/dowcip,do-pinokia-przyszedl-sw-mikolaj-rozdal.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,do-pinokia-przyszedl-sw-mikolaj-rozdal.html
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Kanapka dla Mikołaja

                      Składniki:
                      pieczywo razowe
                     3 plasterki wędliny
                     1 opakowanie rodzynek
                     1 sałata zielona
                     1 pomidor
                     1 rzodkiewka
                      pietruszka
                      masło

                Przygotowanie:
Pieczywo posmaruj masłem (cienka warstwa). Następnie nałóż w
kolejności: sałatę, 3 plasterki wędliny. Z pomidora uformuj kapelusz. Guziki
bałwana wykonaj z rodzynek i umieść w odpowiednim miejscu. Usta wytnij z
rzodkiewki. Pietruszkę umieść po prawej i lewej stronie kanapki.

                                                                     Smacznego!

Kanapka – rodzaj przekąski, słowo pochodzi z języka francuskiego od
słowa canapé (bułka przekrojona z wędliną ułożoną jak poduszki na
kanapie), potrawa przyrządzana z cienkich kromek białego lub razowego
chleba,rozkrojonej bułki, posmarowanych masłem, okładanych wędlinami,
kiełbasą, szynką lub serem, spożywana jest również z jajkiem na twardo,
plasterkiem ogórka lub rybą z dodatkiem warzyw do wyboru oraz sosów.
Wśród kanapek wyróżnia się sandwicze - między dwiema warstwami
pieczywa znajdują się dodatki. Tartinki - na pojedynczej warstwie pieczywa
ułożone są, często ozdobnie, dodatki. Modne są również panini - kanapki
podawane na sposób włoski. 

Kanapka to smaczny i zdrowy pomysł posiłek,  jeśli zadbamy o odpowiednie
jej urozmaicenie.

K.Knop
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                                 Wywiad ze Świętym Mikołajem

Pytanie I
Dziennikarz:Jakie najczęściej prezenty Święty rozwozi?

Św. Mikołaj:Najczęściej to zabawki typu: misie, lalki i samochodziki.

Pytanie II
Dziennikarz: Kiedy rozpoczynasz przygotowania do kolejnych świąt?

Św.Mikołaj:Zawsze robimy sobie trzy miesięczną przerwę, ponieważ elfy muszą odpocząć i ja oczywiście też.

Pytanie III
Dziennikarz: Jak sprawdzasz czy dzieci są grzeczne?

Św.Mikołaj:Mam specjalna maszynę, ale więcej szczegółów zdradzać nie mogę.

Dziennikarz: W imieniu czytelników dziękuję za rozmowę i życzę Wesołych Świąt.
Św. Mikołaj: Wzajemnie, lecę na biegun.

Ze Świętym Mikołajem rozmawiała Kinga

Santa .


