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W oczekiwaniu na Święta, klasa 4b ciężko pracuje. Tym razem uczniowie pracując 
metodą stacji zadaniowych, musieli wykazać się wieloma umiejętnościami

.

.
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Wszyscy świetnie sobie poradzili, choć zadania
wcale nie były łatwe. Trzeba było odpowiedzieć 

na wiele pytań , wykazać się znajomością
alfabetu, rozwiązać krzyżówkę i pomóc pani

Mikołajowej w  odtworzeniu przepisu 
na świąteczne pierniki.

     

               Pomysł na mikołajkowe stacje zadaniowe: drukasy.pl

.
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Przygotowanie do świąt...
Piękne, kolorowe kartki sprawią wiele radości adresatom.
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Pierwsza wzmianka o Bożym
Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza 
ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości
terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia.
Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a
nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25
grudnia - dzień przesilenia zimowego. 
Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia
jest głęboko zakorzeniona na całym świecie.
Katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w
każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje.
Do rozpowszechniania zwyczaju budowania
żłóbków i szopek najwięcej przyczynił się św.
Franciszek z Asyżu i jego bracia. To on, chcąc
przypomnieć narodziny Pana Jezusa, nakazał
nanieść do groty siana i przyprowadzić wołu 
i osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. Tam
odczytał im Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela 
i wygłosił kazanie o wcieleniu Słowa.

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu
zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda.
Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole
nakrytym białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy
już wszyscy domownicy staną wokół stołu, najstarsza osoba w
rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o
narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały
opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa
życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie
mogą być z nami. 
To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić
tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie.

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed 
Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się
w nową szopkę.
Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie
wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych
żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana.
Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli",
w który zapieka się drobne upominki. Prezenty rozdawane są 
6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które
Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu

. .
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W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe 
w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad składa się z pieczonego
indyka i " płonącego puddingu". Wieczorem w Wigilię
angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by
nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami.

We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka
tygodni przed Bożym Narodzeniem. Wszystkich opanowuje
gorączka zakupów. Właściciele sklepów prześcigają się w
pomysłach dekorowania wystaw. Ulice miast przystrojone są
kolorowymi lampkami i gwiazdkami. Święta Bożego
Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. Są to święta
rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki
świąteczne oraz kupują prezenty a  25 grudnia siadają do
wspólnego obiadu. 
W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo
szampana.

Okres Bożego Narodzenia jest w Republice Czeskiej
okresem szczególnym. Święta są tu czasem wzajemnych
spotkań rodzinnych. Na stole nie może na przykład zabraknąć
"vánočky" - tradycyjnego białego ciasta przypominającego
wyglądem i smakiem polską słodką chałkę z bakaliami.
Pierwszą spożywaną potrawą są, podobnie jak w Polsce,
opłatki. Następnie na stół wędruje zupa grzybowa oraz
obowiązkowo ryba. Czesi i Słowacy przywiązują też ogromną
wagę do suszonych owoców oraz jabłek, które służą nie tylko
do jedzenia, ale także do świątecznych wróżb.

Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla
dzieci.
Najważniejszy z nich odbywa się w stolicy kraju, Budapeszcie,
w budynku Parlamentu. Uczestniczą w nim znani aktorzy 
i artyści. Pod obrus leżący na stole wkłada się sianko.
Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży długie życie. W
czasie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia Węgrzy jedzą
pieczonego indyka, zupę rybną oraz rosół z kury. Na stole nie
może zabraknąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie
miłość.

We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią
tradycję. Włosi wysyłają wiele kartek z życzeniami do rodziny 
i przyjaciół. 8 grudnia ubiera się choinkę oraz budowane są
żłóbkiw kościołach. 24 grudnia obchodzona jest Wigilia -
uroczysta kolacja, podczas której jedzone są typowe włoskie
ciasta - penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy
laskowe.Włosi biorą udział w Pasterce. W czasie Bożego
Narodzenia rozdają prezenty. Centralne ulice Rzymu zdobią
wielkie choinki.

W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się 
w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta
składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość
mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę wieprzową,
głowiznę i chleb,a na deser pierniczki. 
Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza
się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół
choinki.

Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym, uroczystym
okresem. Gorący okres rozpoczyna się 6 grudnia , kiedy to
wszyscy wymieniają się podarunkami i trwa aż do 6 stycznia.
Na dzień przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci
śpiewają coś na wzór kolęd, które mają błogosławić
domostwa, za co często nagradzane są słodyczami i
suszonymi owocami. Na prawie każdym stole można znaleźć
Christopsomo (Chleb Chrystusa). Jest to okrągły bochenek
ozdobiony na szczycie krzyżem, wokół którego ludzie stawiają
symbole z ciasta przedstawiające wszystko to, co oznacza
długotrwałość. Jeśli biesiadnicy pochodzą z wyspy i są
rybakami na ich stole zobaczysz chleb z rybą. Choinki nie są
powszechnie używane w Grecji, a prezenty są wręczane
1 stycznia.

W Niemczech "Boże Narodzenie" obejmuje trzy dni: 24
grudnia -"Wigilię", pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia,
narodziny Jezusa Chrystusa  i drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia. W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach zapala się
świece na choince i wtedy rozpoczyna się "gwiazdka" tzw.
"Bescherung". Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie
rodziny obdarowują się wzajemnie prezentami.  W pierwszym i
drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi udaje się do
kościoła na świąteczne msze. 25 i 26 grudnia są dniami
świątecznymi wolnymi od pracy.

W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem 
i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest budyń 
z ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie,
ten dostaje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście
przez cały rok.
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Z nami Ci się upiecze :)

Pomysł na piernikową choinkę

.

Sposób wykonania

1.Mąkę, sodę, cukier puder, przyprawę do pierników, kakao
dobrze wymieszaj. Dodaj miód, masło oraz jajko. Zagnieść
ciasto. Włożyć do lodówki na ok 2 godz. Zagniecione ciasto
podzielić na pół, rozwałkować na grubość 2-3 mm na
oprószonym mąką blacie. Na jedną choinkę wykrawać po 
2 sztuki każdej wielkości gwiazdek oraz dziewięć kółek. .
Wykrojone pierniczki układać na blaszce wyłożoną papierem 
do pieczenia. Pierniczki smarować roztopionym, zimnym
masłem. Piec ok 8 min w temp. 180*C

2.Upieczone pierniki wystudzić. Zrobić lukier: białko i kilka
kropel z cytryny lekko ubić, dosypywać cukier puder aż
powstanie gęsty lśniący lukier. Wystudzone pierniczki
udekorować lukrem.

3.Udekorowane pierniczki nadziewać na patyki, zaczynając 
od największej gwiazdki. Po każdej gwiazdce nakładać kółko,
tak do wyczerpania gwiazdek i kółek, zakończyć gwiazdką, 
przyklejając ją na czubku choinki lukrem.

Składniki:
2 i 1/2 szklanki mąki
1/4 szklanki miodu płynnego
5 łyżek miękkiego masła
1/2 szklanki cukru pudru
1 jajko
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
1 przyprawa do piernika
1 łyżeczka kakao

Dodatkowo:
1 łyżka masła
1 białko
cukier puder
kilka kropel soku z cytryny
papier do pieczenia

różnej wielkości foremki w kształcie gwiazdek
1 foremka małe kółko

patyczki do szaszłyków

.



www.nto.plNto | Numer 15 12/2021 | Strona 8  

www.juniormedia.plWYTRYCH-reaktywacja

.

.

     
Czas na relaks

                                                                                                                                                                     materiały ze strony Paka dla Bystrzaka

.

.
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"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski"

.

"Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą

życzenia:
Drzewa ptakom, 
ptaki drzewom

Tchnienie wiatru 
płatkom śniegu" .

.

. .
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Redakcja "Wytrycha" życzy wszystkim
zdrowych, wesołych i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia!

.


	W oczekiwaniu na Święta, klasa 4b ciężko pracuje. Tym razem uczniowie pracując  metodą stacji zadaniowych, musieli wykazać się wieloma umiejętnościami
	Wszyscy świetnie sobie poradzili, choć zadania wcale nie były łatwe. Trzeba było odpowiedzieć  na wiele pytań , wykazać się znajomością alfabetu, rozwiązać krzyżówkę i pomóc pani Mikołajowej w  odtworzeniu przepisu  na świąteczne pierniki.
	Pomysł na mikołajkowe stacje zadaniowe: drukasy.pl

	Przygotowanie do świąt...
	Piękne, kolorowe kartki sprawią wiele radości adresatom.
	Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza  ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia zimowego.  Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona na całym świecie. Katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje. Do rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków i szopek najwięcej przyczynił się św. Franciszek z Asyżu i jego bracia. To on, chcąc przypomnieć narodziny Pana Jezusa, nakazał nanieść do groty siana i przyprowadzić wołu  i osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. Tam odczytał im Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela  i wygłosił kazanie o wcieleniu Słowa.
	W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda.
	Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami.  To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie.
	W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w który zapieka się drobne upominki. Prezenty rozdawane są  6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu
	W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe  w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad składa się z pieczonego indyka i " płonącego puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami.
	W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się
	w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb,a na deser pierniczki.  Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki.
	W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem  i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest budyń  z ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok.
	Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym, uroczystym okresem. Gorący okres rozpoczyna się 6 grudnia , kiedy to wszyscy wymieniają się podarunkami i trwa aż do 6 stycznia. Na dzień przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci śpiewają coś na wzór kolęd, które mają błogosławić domostwa, za co często nagradzane są słodyczami i suszonymi owocami. Na prawie każdym stole można znaleźć Christopsomo (Chleb Chrystusa). Jest to okrągły bochenek ozdobiony na szczycie krzyżem, wokół którego ludzie stawiają symbole z ciasta przedstawiające wszystko to, co oznacza długotrwałość. Jeśli biesiadnicy pochodzą z wyspy i są rybakami na ich stole zobaczysz chleb z rybą. Choinki nie są powszechnie używane w Grecji, a prezenty są wręczane 1 stycznia.
	W Niemczech "Boże Narodzenie" obejmuje trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię", pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa  i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna się "gwiazdka" tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie prezentami.  W pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne msze. 25 i 26 grudnia są dniami świątecznymi wolnymi od pracy.
	We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Wszystkich opanowuje gorączka zakupów. Właściciele sklepów prześcigają się w pomysłach dekorowania wystaw. Ulice miast przystrojone są kolorowymi lampkami i gwiazdkami. Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. Są to święta rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują prezenty a  25 grudnia siadają do wspólnego obiadu.  W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo szampana.
	Okres Bożego Narodzenia jest w Republice Czeskiej okresem szczególnym. Święta są tu czasem wzajemnych spotkań rodzinnych. Na stole nie może na przykład zabraknąć "vánočky" - tradycyjnego białego ciasta przypominającego wyglądem i smakiem polską słodką chałkę z bakaliami. Pierwszą spożywaną potrawą są, podobnie jak w Polsce, opłatki. Następnie na stół wędruje zupa grzybowa oraz obowiązkowo ryba. Czesi i Słowacy przywiązują też ogromną wagę do suszonych owoców oraz jabłek, które służą nie tylko do jedzenia, ale także do świątecznych wróżb.
	We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają wiele kartek z życzeniami do rodziny  i przyjaciół. 8 grudnia ubiera się choinkę oraz budowane są żłóbkiw kościołach. 24 grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kolacja, podczas której jedzone są typowe włoskie ciasta - penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe.Włosi biorą udział w Pasterce. W czasie Bożego Narodzenia rozdają prezenty. Centralne ulice Rzymu zdobią wielkie choinki.
	Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. Najważniejszy z nich odbywa się w stolicy kraju, Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Uczestniczą w nim znani aktorzy  i artyści. Pod obrus leżący na stole wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży długie życie. W czasie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia Węgrzy jedzą pieczonego indyka, zupę rybną oraz rosół z kury. Na stole nie może zabraknąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość.


	Z nami Ci się upiecze :)
	Pomysł na piernikową choinkę
	Sposób wykonania
	1.Mąkę, sodę, cukier puder, przyprawę do pierników, kakao dobrze wymieszaj. Dodaj miód, masło oraz jajko. Zagnieść ciasto. Włożyć do lodówki na ok 2 godz. Zagniecione ciasto podzielić na pół, rozwałkować na grubość 2-3 mm na oprószonym mąką blacie. Na jedną choinkę wykrawać po  2 sztuki każdej wielkości gwiazdek oraz dziewięć kółek. . Wykrojone pierniczki układać na blaszce wyłożoną papierem  do pieczenia. Pierniczki smarować roztopionym, zimnym masłem. Piec ok 8 min w temp. 180*C
	2.Upieczone pierniki wystudzić. Zrobić lukier: białko i kilka kropel z cytryny lekko ubić, dosypywać cukier puder aż powstanie gęsty lśniący lukier. Wystudzone pierniczki udekorować lukrem.
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