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Niech czas

Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,

wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu.

Życzymy
chwil roziskrzonych śmiechem,

kolędą, śnieżną bielą

WESOŁYCH ŚWIĄT!
REDAKCJA
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Piórem spisane-
wiersze znane i nieznane

Wigilia

Już choinka stoi ubrana,
Do Wigilii nakryty stół

I w stajence czekają od rana
Osioł i wół.

Mały Jezus w żłóbku na sianie,
Obok Maria i Józef święty;

Patrzą ciekawie, kto dziś dostanie
Piękne prezenty.

A tam, w górze, złociście mruga
Pierwsza gwiazda, a za nią druga;

Potem tysiące, głęboką nocą,
Niebo ozłocą.

A na ziemi szron pokrył drzewa,
Zimny wiatr po polach się szwenda
I dokoła wśród ludzi rozbrzmiewa:

Hej, kolęda, kolęda…

Marcin Brykczyński

 

.

Świętowanie

Wraz ze śniegiem nadszedł grudzień.
Cieszą się z tej pory ludzie.

Duzi cieszą się i mali
- wszyscy będą świętowali.

Jeszcze tylko pierwsza gwiazdka,
jeszcze barszczyk, jeszcze ciastka,

stos pierników, które wczoraj
z mama piekłem do wieczora.

Bombki wskoczą na choinkę,
Dnia ubędzie odrobinkę,

Za to więcej będzie czasu,
By się cieszyć drzewkiem z lasu.

I kolędą, której dźwięki
spadną na nas jak śnieg miękki,
i tą gwiazdką, tam, na szczycie!

Lubię święta! Wy lubicie?

Alicja Krzanik
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WYNALAZKI I ODKRYCIA – WAŻNE ASPEKTY ŻYCIA

STAROŻYTNY EGIPT

Pierwsze co przychodzi nam do głowy, kiedy słyszymy o starożytnym Egipcie, to mumie i piramidy. Jednak z tą
starożytną cywilizacją wiąże się znacznie więcej zadziwiających faktów.

PAPIRUS

Egipcjanie jako pierwsi zaczęli pisać na papierze. Nauczyli się wytwarzać papier z roślinnych włókien papirusa.

HIEROGLIFY
Egipcjanie wynaleźli również wczesne pismo składające się z hieroglifów. Papirus i hieroglify bardzo pomogły w
rozpowszechnianiu i zachowaniu wiedzy.

ŻAGLE
Nil jest główną rzeką Egiptu, więc transport wodny pojawił się tam dość wcześnie. Starożytni Egipcjanie wynaleźli
żagle i używali ich w łodziach i statkach.
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PŁUG
Oranie ziemi zaczęło się od pierwszego pługa. Egipcjanie wynaleźli go w 2500 roku p.n.e. Od tamtego czasu
ludzie uprawiają różne rośliny, by zapewnić sobie pożywienie.

SZADUF
Charakterystyczny żuraw studzienny to kolejny wynalazek Egipcjan. Pomagał w nawadnianiu żyznych pól.
Służył do gromadzenia wody z dużych zbiorników, na przykład z Nilu, do podlewania pól uprawnych.

PIRAMIDY
Starożytny Egipt znany jest ze wspaniałych piramid. Wznoszenie tak olbrzymich budowli było możliwe dzięki
wprowadzeniu uporządkowanego systemu pracy. Nad ukończeniem każdej z piramid przez całe dziesięciolecia
pracowało wielu ludzi. 

FAKTY
Starożytnym Egipcjanom zawdzięczamy wiele przedmiotów codziennego użytku. Wynaleźli nożyczki, zamki do
drzwi, a nawet system schładzania powietrza.

/Źródło: Odkrycia i wynalazki – niezwykłe historie przedmiotów codziennego użytku, wydawnictwo Olesiejuk,
2014/
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                      Mody świat na przestrzeni lat

HISTORIA MODY -  LATA 30. XX WIEKU

 Moda lat 30. znacznie różniła się od tej promowanej w poprzednim dziesięcioleciu. Najważniejsza różnica
polegała na skromności ubioru, a wynikała ona ze zmian w panującej sytuacji gospodarczej. W 1929 roku miał
miejsce największy kryzys XX wieku, który według historyków objął wszystkie kraje i wszystkie dziedziny życia,
w tym modę. Prawdziwą rewolucją w ówczesnym ubiorze były...materiały! Kryzys zmusił producentów do
oszczędności, a więc wielu z nich zrezygnowało z prestiżowych, naturalnych tkanin na rzecz sztucznych
odpowiedników. Po raz pierwszy na rynku pojawił się nylon, a więc i rajstopy, które stały się prawdziwym hitem
dekady.

Formy i linie kobiecego stroju odpowiadały panującemu wówczas modernizmowi, który słynął z
minimalistycznego i funkcjonalnego podejścia do architektury i innych dziedzin związanych z estetyką. Tak było
również w przypadku ubrań - miały być nie tylko ładne, ale również praktyczne. Jako że kobiety stawały się
coraz bardziej dynamiczne, strój miał im służyć, a nie przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Typową
stylizacją na co dzień był zestaw złożony ze spódnicy o długości za kolano oraz eleganckiej bluzki i sweterka.
Warto zwrócić uwagę na pasek podkreślający talię, gdyż jest to istotna różnica w stosunku do poprzedniej
dekady. 
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Wówczas kobiety porzuciły akcenty waloryzujące kształty sylwetki na rzecz prostych sukienek upodabniających
je do "garconne" czyli "chłopczyc". Lata 30. to zdecydowany powrót do typowo kobiecych form, a więc taliowane
żakiety, dopasowane suknie i paski były mile widziane. Te ostatnie noszono nie tylko do spódnic, ale zapinano je
również na płaszcze czy spodnie z wysokim stanem.
Kontynuacją poprzedniej dekady była rewolucja obejmująca noszenie typowo męskich części garderoby.
Podczas gdy w latach 20. spodnie postrzegane były jako wybór wyjątkowo ekstrawagancki, w latach 30. stały się
już dużo chętniej akceptowane. Jeśli chodzi o ubiór wieczorowy, królowały długie suknie dopasowane w talii i
rozszerzane ku dołowi. Często towarzyszyły im futrzane szale, które dziś ponownie wracają do mody oraz
niewielkie kuferki i kopertówki. Nieco dłuższe włosy układano w perfekcyjne fale, a usta podkreślano szminką w
mocnym kolorze. 

  /Źródło: avanti24.pl › Magazyn › Ubrania i dodatki/
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                    BAJECZNIE ... ŚWIĄTECZNIE
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  NIEZBYT NAMOLNA – KRÓTKA SONDA SZKOLNA 
    ZA CO NAJBARDZIEJ LUBIĘ ŚWIĘTA BOŻEGO 
                                 NARODZENIA ?

Wypowiedzi uczniów:

Za to, że z nami jest Bóg, za wigilijne potrawy, za prezenty.
Za ładne ozdoby na dworze, za to, że można się pogodzić, porozmawiać, spotkać z bliskimi.
Za to, że przychodzi Gwiazdor, za prezenty, za to, że można miło spędzić czas z rodziną.
Za światełka na choince, czas spędzony z rodziną, Gwiazdora.
Za choinkę, prezenty, za to, że można odwiedzić swoich najbliższych, podzielić się opłatkiem, złożyć sobie
życzenia.
Za to, że można śpiewać kolędy, wspólnie spędzić wieczerzę wigilijną.
Za miłość, kolędy, pasterkę, prezenty, pyszne jedzenie, za to, że Pan Jezus się narodził

Wypowiedzi nauczycieli:

Za rodzinną atmosferę przy rodzinnym stole, przepiękne dekoracje.
Za świąteczne zapachy, atmosferę, krzątaninę inną niż zawsze.
Za atmosferę, za to, że ludzie są uśmiechnięci i za śnieg (jeśli jest).
Za bajkowo przystrojoną choinkę, za zapach świerku.
Za pełne napięcia wyczekiwanie pierwszej gwiazdki.
Za czary, choinkę, oczekiwanie.
Za spotkania z rodziną, czas miłości, serdeczność i pojednanie, za to, że są to najbardziej rodzinne święta.
Za chwile zadumy i wyciszenia, za to, że możemy wybaczać.
Za ciepło rodzinne.
Za to, że dzieci są wtedy bardzo grzeczne, za polskie kolędy, zapach piernika, światełka na choince.
Za zupę grzybową.
Za wolne dni od pracy, potrawy na stole, za to, że można się wyspać.
Za renifery i Gwiazdora.
Za atmosferę rodzinną. Za to, że jest to moment zatrzymania. Za to, że są to wesołe, kolorowe święta. Za to, że
Bóg się rodzi i zawsze jest nadzieja, że będzie lepiej. Za to, że jest to czas, gdy niektórzy ludzie się pojednają. Za
to, że można spojrzeć łagodniej, mniej krytycznie na różne rzeczy.
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                                          Kącik AAC

WŚRÓD NOCNEJ CISZY, GŁOS SIĘ ROZCHODZI

WSTAŃCIE PASTERZE, BÓG SIĘ WAM RODZI.

CZYM PRĘDZEJ SIĘ WYBIERAJCIE, DO  BETLEJEM

POSPIESZAJCIE,  PRZYWITAĆ PANA. 
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Uczta dla brzucha -
kącik łasucha

Śmiechu warte
kącik z żartem

Składniki na około 55 pierniczków:
300 g mąki pszennej
100 g mąki żytniej pełnoziarnistej
2 duże jajka
dwie czubate łyżki cukru pudru
200 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego
100 g łagodnego miodu np. akacjowego*
1 łyżka przyprawy do piernika
1 łyżka kakao
1 łyżeczka sody oczyszczonej

* Miód o stałej konsystencji podgrzewamy w
garnuszku.

Wszystkie składniki wsypać do naczynia, wymieszać i
wyrobić do otrzymania gładkiego ciasta (można
mikserem). Ciasto może być klejące, ale nie dodawać
mąki.
Ciasto rozwałkować na grubość 4 mm (nie cieniej),
podsypując je małą ilością mąki - tylko tyle, by ciasto
nie kleiło się do stolnicy.
Wykrawać różne kształty pierniczków. Układać je na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w
niewielkich odstępach. Piec w temperaturze 180ºC
przez około 8 - 10 minut. Wyjąć, wystudzić na kratce.
Dowolnie udekorować.
Pierniczki z powyższego przepisu pozostają miękkie
przez wiele tygodni. Może się jednak zdarzyć, że
pierniczki stwardnieją, a wtedy...
…by zmiękły potrzebują pochłonąć odpowiednią
dawkę wilgoci np. z powietrza lub owoców. Wtedy
będą rozpływały się w ustach! Schowaj pierniczki do
szczelnej puszki z kawałkami obranych jabłek. 

.

- Tato, czy w tym roku na święta pojedziemy do
dziadków?

- Chyba tak. A dlaczego pytasz?
- Oni mają szeroki komin, a ja prosiłem Mikołaja o

największy zestaw klocków, jaki uda mu się podrzucić.
***

- Mamo, powiedz, czy do dorosłych też przychodzi
Święty Mikołaj?

- Nie wiem, do mnie już dawno nie przyszedł.
- Musisz być na niego zła. To dlatego w nocy zjadłaś

ciasteczka, które dla niego zostawiłem?

***
Policjant wypytuje Świętego Mikołaja:

- Obywatelu Mikołaju, dlaczego tak krzyczycie i
płaczecie?

- Jakiś złodziej ukradł mój worek!
- Z premedytacją?

- Nie, z prezentami!
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