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BOMBKA – NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA
BOŻONARODZENIOWA

Skąd wzięła się
bombka?

Pierwszymi ozdobami, które pełniły rolę bombek, były
jabłka i orzechy. Zawieszone na choince miały
zapewnić domownikom zdrowie, urodę, dobrobyt i
siłę. Na takie właśnie ozdoby nie było stać pewnego
Niemca Hansa Greinera. A ponieważ pracował w
hucie szkła w Lauscha, postanowił wykonać ozdoby z
tego, co miał pod ręką. Wydmuchał ze szkła kuliste
kształty i powiesił na swojej choince. W ten sposób w
połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze bombki, które
do dziś upiększają bożonarodzeniowe drzewka na
całym świecie.

https://ekstramagazyn.pl/

Jak wytwarza się szklaną
bombkę?

.

Cały proces niewiele się zmienił – nadal wszystko
wykonuje się ręcznie.
Na początku bombka jest długą, szklaną rurką,
rozgrzaną prawie do 1000°C. Dzięki wysokiej
temperaturze szkło jest plastyczne, a wdmuchiwane w
rurkę powietrze tworzy na końcu kulisty kształt. Aby
bombka byłą idealnie okrągła, rurka powinna być
równomiernie nagrzana z każdej strony. Ta czynność
wymaga dużej precyzji i doświadczenia. 
W kolejnym kroku wydmuchana bombka zostaje
posrebrzona od środka i „wykąpana” w ciepłej wodzie.
Dzięki temu uzyska lustrzany połysk. 
Najciekawszy jest ostatni etap – dekorowanie. Na
bombkę nanoszone są różnokolorowe lakiery i farby
oraz brokatowe zdobienia. Bombka może być
błyszcząca lub matowa, grawerowana, pozłacana, z
cekinami, we wzorki. Gotowej bombce odcina się
rurkę, a do otworu wkłada metalową zawieszkę.
Bombki mogą przyjmować przeróżne kształty np.:
bałwanków, Mikołajów, aniołków, bucików,
prezencików.  Najpiękniej jednak  prezentują się na
choince w świetle lampek. Prawda?

                                                          Paweł Kopernok

Fot. Piotr Krzyżanowski

P. Kopernok
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Gdzie mieszka 
Święty Mikołaj?

Fajne miejsce

Witajcie czytelnicy. 
Dzisiaj przedstawię Wam propozycję wizyty w Krainie
Świętego Mikołaja.  Znajduje się ona w parku rozrywki
Zatorland, w miejscowości Zator, w województwie
małopolskim. 
Kraina Świętego Mikołaja jest tylko jednym z 4 parków
tematycznych, które się tam znajdują. Oprócz niego
znajduje się tam: 
-park dinozaurów
-park mitologiczny 
-park owadów 
-opisywana w tym artykule Kraina Świętego Mikołaja.
Na początku naszej przygody wchodzimy do tunelu
ozdobionego 3 milionami lampek świątecznych. Po
wyjściu z niego warto wejść do małego, drewnianego
domku, gdzie mieszka  Święty Mikołaj we własnej
osobie.
Przed domkiem Mikołaja znajduje się dosyć duża
szopka Betlejemska. W Krainie Świętego Mikołaja nie
mogło zabraknąć karczmy, gdzie można odpocząć i
zjeść posiłek. Dla mnie najlepszą atrakcją była
igelitowa zjeżdżalnia pontonowa. Podążając bajkową
ścieżką, można odwiedzić bohaterów kilkunastu
bajek. W wyznaczonych godzinach bajkowe postacie,
na czele z Mikołajem organizują paradę, podczas
której można zrobić sobie z nimi zdjęcie. 
Na terenie parku znajdziemy również lodowisko,
diabelski młyn, oraz kino 3D. Miejsce to jest
najpiękniejsze w momencie, gdy zapada zmierzch.
Wtedy można poczuć się jak w bajce.
Zachęcam serdecznie do odwiedzenia tego miejsca
wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Na pewno
przeżyjecie tutaj wspaniałą, niezapomnianą przygodę.

                                           Bartosz Wolny

Świąteczny jarmark na Nikiszu
                   to jest coś!

Jarmark na Nikiszowcu to bardzo piękna tradycja na
Śląsku. Jest to miejsce magiczne, a jego  atmosfera
jest wyjątkowa. Co roku odwiedzam jarmark. Można
tam kupić wiele ciekawych rzeczy związanych z
świętami. Każdy, z pewnością, znajdzie  coś dla
siebie. Są tam ręcznie robione ozdoby na choinkę,
biżuteria, piękne bombki i wiele pysznych
smakołyków. Co roku kupuję nowe i ciekawe wzory
foremek do pierników. Na jarmarku można też
spróbować przysmaków kuchni śląskiej. Nikiszowiec
odwiedza w tym okresie  bardzo dużo mieszkańców
całego Śląska. W ubiegłym roku organizowany był już
trzynasty raz. Jest tam bardzo kolorowo i czuć
doskonale atmosferę świąt. Można usłyszeć piękne
kolędy i pastorałki. Niestety,  w tym roku odwołano
jarmark z powodu epidemii.  Warto odwiedzić to
miejsce, ponieważ takich tradycji jest coraz mniej, a
są one warte pielęgnowania. Miejmy nadzieję, że w
przyszłym roku będziemy mogli odwiedzić magiczny
przedświąteczny Nikiszowiec i cieszyć się wszystkimi
jego wspaniałościami.

                       Maksymilian Moens

.

B. Wolny

Maks

Maks
Moens
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Roblox- gra idealna na długie zimowe wieczory. 
Od lat 6 do 106.

Roblox to gra relaksująca i edukacyjna.  Grając w nią, 
można się zarówno świetnie bawić, jak  i pogłębiać
wiedzę. Interesuje się nią wiele osób na całym
świecie. Jest przeznaczona dla graczy już od
szóstego roku życia, ale doskonale się przy niej bawią
także starsi gracze.
Ze względu na mnogość platform, przygotowanie się
do gry odbywa się na wiele sposobów – na
telefonach i tabletach pobieramy bezpłatną aplikację
ze sklepu, natomiast na komputerach możemy grać
przez przeglądarkę lub pobrać mały program z
Robloxem do zainstalowania.
Możemy wybrać jeden z  3 trybów zabawy:

Zręcznościową OBBY – czyli scenariusz ucieczki
z podanego miejsca (na przykład z piramidy, lub
od przerażającej Granny). OBBY tworzone są
przez użytkowników.
Zbieranie – zbieranie monet oraz monet
okolicznościowych (na przykład na Halloween),
które można potem zamieniać na zwierzątka
pomocne przy dalszym zbieraniu monet lub za
które można kupić wejście na kolejne poziomy
gry.
Budowanie – jeżeli mamy odpowiednią ilość
zebranych wcześniej środków, możemy wymienić
je na przedmioty, dzięki którym tworzymy nowe
miejsca do zabawy dla innych graczy.

 Twórcy tej produkcji dali jej podtytuł  „powering
imagination’’ to znaczy pobudzać wyobraźnię i
orientację w przestrzeni. Podobnie jak w innych grach,
również tutaj dysponujemy walutą. W tym przypadku
są to robuxy. Można za nie kupować ubrania i
gamepassy.
Gracze, którzy lubią budować przyjaźń, mogą kupić
grupę, do której będą dołączać. Mogą komunikować
się ze sobą na różne sposoby. Gracze, w świecie
wirtualnym, mają wspólne  obowiązki i zadania, które
muszą wykonywać.
W tej wirtualnej rzeczywistości  można również grać w
gry, które stworzyli inni lub samemu stworzyć jakąś. 
Polecam robloxa, ponieważ gram w niego już 3 lata i
nadal jestem nim zachwycony. Twórcy ciągle
wymyślają nowe rozgrywki lub  zmieniają  na nowsze
wersje już te istniejące. Roblox jest grą bardzo
ciekawą dla osób w każdym wieku. Bez wahania daję
jej ocenę 10/10.
                                                  Maksymilian Moens

.

.

.
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Pierniki – najlepsze ciastka na wigilijny stół

Trochę historii, czyli
skąd się wzięły pierniki?

 Przepis

Pierniki uważane są za polski przysmak. Tak
naprawdę pochodzą z okolic dzisiejszej Holandii, a
sama tradycja ich wypiekania kultywowana jest w
różnych częściach Europy – i nie tylko. Są niezwykle
popularne w Niemczech, Francuzi zajadają się
pikantnym chlebem miodowym, znanym jako pain
d'épices, w Szwajcarii królują lukrowane pierniczki z
Bazylei, w krajach północy zaś - cieniutkie piernikowe
ciasteczka w kształcie zwierząt i serduszek.
Prawdopodobnie najlepiej rozpoznawalnymi
piernikami XXI wieku, dzięki kulturze masowej, są
brytyjskie ludki, zdobione różnymi polewami.
Polska nazwa piernik pochodzi od starodawnego
słowa pierny (czyli pieprzny) i odnosiła się właśnie do
intensywnych przypraw w nim zawartych.  Najstarszy
zachowany polski przepis na wypiek piernika
pochodzi z 1725 roku i zanotowany został nie w
książce kucharskiej, ale poradniku medycznym.
Początkowo bowiem ciasto to było nie tylko
przysmakiem, ale i lekarstwem zalecanym w razie
niestrawności oraz w czasie przeziębienia.
(tekst zaczerpnięty ze strony: Ekspress
ilustrowany.pl) 

 Składniki i przygotowanie

*50dag mąki
*19dag cukru
*1 kostka margaryny Kasia
Składniki  wymienione powyżej  wrzucić do miski lub
wyłożyć  na stolnicę i posiekać, następnie dodać
pozostałe:
*2 łyżki oleju
*2 łyżeczki proszku do pieczenia
*pół łyżeczki sody
*szczypta soli
*1 łyżkę śmietany 12%
*1 jajko+2 żółtka
*3 łyżki miodu
*2 łyżki kakao
przyprawa do piernika

Wszystkie składniki zagnieść dokładnie ze sobą, tak
aby się połączyły. Ciasto włożyć do lodówki na co
najmniej godzinę. Następnie wałkować na placki o
grubości mniej więcej 3 mm. Wykrawać ciasteczka o
dowolnych kształtach i piec w piekarniku do 180
stopni około 10 minut. Po upieczeniu można pięknie
udekorować, a później oczywiście zjeść:) 
                                     Smacznego!!

                        Przepis wybrał Józef  Czubała

Pyszności...

.
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Świętego Mikołaja historia całkiem prawdziwa

  Uśmiechnij się
świątecznie:))

Na pewno każdy z Was jako dziecko wierzył w
Świętego Mikołaja. Kim tak naprawdę był ten miły
starszy pan w czerwonym przebraniu?
Według legend, baśni i podań w okresie świąt Bożego
Narodzenia rozwoził dzieciom prezenty saniami
ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych
wersji zamieszkuje wraz z grupą Elfów Laponię lub
Biegun Północny. Tak naprawdę Święty Mikołaj to
biskup z Miry. Rozdał on cały, niemały swój majątek
ubogim. Czynił wyłącznie dobro i był przy tym bardzo
dyskretny. Przez wieki zwyczaje związane z darami
od Świętego  Mikołaja się zmieniały. 
W Holandii na przykład ukazywano go jako
szczupłego mężczyznę przybywającego na statku
parowym. Nie w każdym kraju zwie się też Mikołajem.
W Rosji prezenty rozdaje na przykład Dziadek Mróz.
W Hiszpanii podarunki przynoszą Trzej Królowie, a we
Włoszech… złośliwa Czarownica. Czy warto w niego
wierzyć i podtrzymywać tradycję rozdawania
prezentów? Uważam, ze jak najbardziej tak. Jak długo
będziemy ją pielęgnowali, tak długo dobre uczynki
będą krążyć wśród nas.
Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia 343 roku. Na pamiątkę
jego śmierci, właśnie 6 grudnia dzieci czekają na
podarki.

                              Weronika Kinas 
Dziadek Mróz

 Stopka redakcyjna

Katecheta pyta ucznia:
- Dlaczego tak lubimy śpiewać kolędy?
- Bo są proste, melodyjne i mówią o narodzinach Pana
Jezusa.
- A dlaczego śpiewamy je w szkole, a nie w kościele?
- Żeby pan dyrektor nie słyszał i nie widział jak męczy
się Pan Jezus, gdy my je śpiewamy!

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na                     
 zakończenie ferii świątecznych!

Weronika Kinas
Daria Lis
Julia Skowrońska
Bartosz Wolny
Józef Czubała
Paweł Kopernok
Maksymilian Moens
Franciszek Nosal

grafika.google
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