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1-7 grudnia-Europejski Tydzień Autyzmu

Albert Einstein- laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony w pierwszym tygodniu grudnia
zainicjowany został przez Parlament Europejski, który w od 1996 roku 

uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem.

Celem tego szczególnego tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej
wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu. 

Autyzm NIE JEST chorobą! Dzieci z autyzmem bardzo różnią się od siebie - mają
różne osobowości, umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia. 

Bywają to uzdolnienia manualne, ruchowe, muzyczne czy plastyczne. 

                                  Poznajcie sławne osoby ze spektrum autyzmu

.

.

Lionel Messi- piłkarz

.

.
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Vincent van Gogh- malarz

 

Wolfgang Amadeus Mozart- kompozytor

 Thomas Alva Edison to amerykański wynalazca,
przedsiębiorca. Udoskonalił telefon Bella, wynalazł
fonograf czy  opatentował żarówkę elektryczną. 

Hans Christian Andersen- duński pisarz i poeta,
najbardziej znany ze swej twórczości baśniopisarskiej.
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Nie wierzysz w Świętego Mikołaja? 
Nam udało się znaleźć 6 dowodów na jego istnienie!

1. Latające renifery istnieją, chociaż nie ma ich wśród znanych nam
ssaków, tak samo jak wśród owych ssaków nie ma jednorożców, elfów,
krasnali i aniołów czy wróżek - a każde dziecko i tak wie, że istnieją.

2. Co do tego, że św. Mikołaj nie byłby w stanie odwiedzić wszystkich
pupili, to odpowiedź jest równie prosta. Żadne dziecko nigdy nie widziało
Mikołaja, z tego zrozumiałego powodu, że wejście do domu, podłożenie
prezentów pod choinkę i krzyknięcie "ho, ho, ho" przebiega tak szybko, 
iż nawet najbystrzejsze oko nie jest w stanie dostrzec świętego.

.

5.Dzieci pisząc listy do św. Mikołaja otrzymują odpowiedź albo prezent.
Jeżeli św. Mikołaj nie istniałby, to kto odpowiadałby na te listy?

6. Na koniec dowód niezbity i pewny: jeśli nie byłoby św. Mikołaja, to skąd
wzięłyby się te wszystkie prezenty pod choinką? Przecież od dawna
wiadomo, ze rodzice nie mają z tym nic wspólnego, no bo skąd mogliby
wiedzieć, co ich dziecko chce dostać na gwiazdkę - to wie tylko sam św.
Mikołaj (z listów, które do niego przychodzą, z marzeń i ze snów).

3. Sanie św. Mikołaja wcale nie poruszają się szybko - nie muszą. Są
wyposażone w najnowsze zdobycze magicznej techniki. Mikołaj przy
podróżowaniu saniami zakrzywia przestrzeń i po prostu w nieskończenie
krótkiej chwili znajduje się tam, gdzie jest potrzebny. Ten argument obala
od razu wszelkie spekulacje na temat wydatków energetycznych,
przeciążeń, zmęczenia reniferów, turbulencji i innych tajemniczych zjawisk.

4. Co do ładowności sań, to można odnieść wrażenie, ze niedowiarkowie
nigdy nie spotkali się z workami bez dna, które noszą naukową nazwę
wielowymiarowych przenośnych zasobników o nieskończonej ładowności.
Prezent włożony do takiego worka traci swoją masę i wymiary, przez co jest
łatwy w transporcie i bardzo poręczny (alternatywa dla toreb podróżnych?)

.

.

.
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Ciekawostki 

Skąd wziął się  zwyczaj wkładania prezentów do skarpet?

Pewnego dnia spacerujący Mikołaj spotkałbiednego chłopa.
Podczas rozmowy mężczyzna pożalił się Mikołajowi, 

że ma trzy piękne córki, ale nie może ich wydać za mąż, 
bo nie stać go na wiano. Mikołajowi zrobiło się go bardzo żal.

Po powrocie do domu długo o tym myślał i postanowił mu
pomóc. Przygotował trzy woreczkiz pieniędzmi i wybrał się do
chłopa. Ponieważ było już późno, wszyscy spali i drzwi były

zamknięte. Wszedł więc na dachi przez otwór w kominie
wrzucił woreczki, które wpadły do suszących się w kominku

dziewczęcych skarpet. Nazajutrz rano radość była ogromna, 
a życie małżeńskie wszystkich córek ułożyło się wspaniałe.

.

Najstarsza legenda związana ze świętym Mikołajem
pochodzi z połowy VI wieku. 

Opowiada ona o uratowaniu skazanych na śmierć
żołnierzy.

Cesarz Konstantyn wysłał wojsko, aby stłumić bunt we Frygii.
Żołnierze wylądowali w porcie, niedaleko Miry, którą
splądrowali. Lokalny prefekt skazał za to na śmierć trzech
oficerów. W ostatniej chwili egzekucję powstrzymał Mikołaj,
który wykazał niewinność skazanych i zaprosił ich do pałacu
biskupiego. Jednak po zakończonej kampanii żołnierze zostali
oskarżeni przez cesarza Konstantyna o nadużycia i ponownie
skazani na śmierć. W nocy przed egzekucją, oficerowie błagali
w modlitwach o pomoc Mikołaja. Biskup ukazał się we śnie
Konstantynowi, zaświadczył o niewinności skazanych i
wskazał prawdziwych winowajców. Rano, przed obliczem
senatu, oficerowie zostali uniewinnieni i wysłani do Miry z
darami.

Mikołajki jest to polska nazwa święta, które obchodzi się 
ku czci św. biskupa Mikołaja z Miry.

Do XIX wieku mikołajki były dniem wolnym od pracy.

Tradycyjnym mikołajkowym podarkiem dla dzieci 
w Holandii są czekoladowe litery.

Osoba, która przynosi prezenty, ma wiele imion, zależnie
od państwa i tradycji.

Rudolf i jego czerwony nos został wymyślony na potrzeby
marketingowe w 1939 roku. Sieć domów towarowych
Montgomery Ward zleciła stworzenie opowieści, która
zwiększy świąteczne obroty.

W Austrii Świętemu Mikołajowi towarzysz Krampus – pół-
kozioł, pół-demon, który ma karać dzieci, które są
niegrzeczne. W Holandii zaś jego pomocnik to Zwarte Piet
(Czarny Piotruś)

.

.

.
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Przyzwyczailiśmy się, że Mikołaj przynosi nam prezenty.
A gdyby tak sprawić Świętemu niespodziankę i  zrobić prezent właśnie

dla niego? Wystarczy odrobinę chęci, troszkę wyobraźni
i ...może wtedy nasz niezwykły Gość się nam ukaże? 

Prezent dla Mikołaja

A ja się bardzo, bardzo postaram
I zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy,
Żeby go nosił w noce zimowe.

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy,
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty,
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.
                                                                                                                 Dorota Gellner

CIASTECZKA DLA MIKOŁAJA
Składniki:

170 g masła
50 g cukru pudru
150 g brązowego cukru
1 duże jajko
270 g mąki tortowej
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 szczypta soli
40 g budyniu błyskawicznego (słodki kubek)
80 g kropelek czekoladowych
150 g m&m zielonych, białych i czerwonych

Przygotowanie:

Miękkie masło ucieramy z brązowym cukrem
i cukrem pudrem na puszystą masę,
następnie dodajemy jajko i ucieramy jeszcze
kilka minut. Mąkę mieszamy z solą, sodą
oczyszczoną i budyniem. Mąką dodajemy do
masła i wyrabiamy aż składniki się połączą.
Do ciasta dodajemy m&m i kropelki
czekoladowe, delikatnie mieszamy.

Z ciasta formujemy małe kulki, spłaszczamy
je w dłoniach i układamy na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia. Blachę 
z ciastkami wstawiamy na 2 godziny 
do lodówki.

Po tym czasie piekarnik nagrzewamy 
do temperatury 180 stopni, ciasteczka
wstawiamy do piekarnika i pieczemy
 ok. 15 minut.

Upieczone ciasteczka pozostawiamy 
przez 10 minut na blasze do ostygnięcia.
Pamiętajcie, że ciasteczka zostawiamy
Mikołajowi ze szklaneczką mleka!

. .
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Drogi Święty Mikołaju,
piszę w upominków sprawie,

bo to ważna przecież kwestia,
a ja bym zapomniał prawie.

Wszystko dobrze przemyślałem
i choć Cię to zaszokuje,

z całą świadomością piszę,
że ja nic nie potrzebuję.

Może tylko, żeby Święta
spędzić w gronie mej rodziny

i by w szczęściu i miłości
upłynęły te godziny.

Bo rodzina jest ważniejsza
niż prezenty i słodycze,

więc - by w Święta jej nie brakło –
sobie oraz innym życzę.

                             
                                                                         Monika Pyżanowska

Chcesz napisać list  do Mikołaja?

Najpopularniejszy adres Świętego Mikołaja 
to ten w Laponii. Nie od dziś wiadomo, że
święty Mikołaj upodobał sobie właśnie to

miejsce. Dom Mikołaja na jednym ze wzgórz 
w miejscowości Rovaniemi odkrył w latach 

20. XX wieku pewien fiński dziennikarz.
 Jeżeli chcemy wysłać list do Świętego

Mikołaja, możemy zaadresować go używając
poniższych danych:

Santa Claus
Arctic Circle 96930

Rovaniemi
Finlandia

Pisząc pod ten adres, możemy liczyć 
na odpowiedź! Święty Mikołaj z Laponii

zawsze odpisuje, składając przy tym
świąteczne życzenia
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LISTA ZADAŃ NA GRUDZIEŃ

.
.
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Naszym Czytelnikom życzymy, żeby Mikołaj przyniósł 
wymarzone prezenty. 

.

Następny numer "Wytrycha" już niedługo. Bądźcie z nami!

.
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