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Witamy w grudniowym, świątecznym
numerze!

Czekamy na Święta! "Cicha noc, święta noc, pokój
niesie ludziom wszem...."

Redakcja
gazetki
składa
najlepsze
życzenia z
okazji Świąt

Bożego
Narodzenia:
pomyślności,
zdrowia i
spełnienia
marzeń.

"Boże Narodzenie to
największe w świecie
przyjęcie urodzinowe, na
którym są wszyscy ludzie na
ziemi".

Jostein  Gaarder

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce kultywuje się od wielu
lat. Ubieranie choinki, dawanie prezentów, 12 potraw wigilijnych,
łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd - to najbardziej znane zwyczaje
świąteczne w naszym kraju.
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Wywiad z p. Jarosławem Sandeckim,nauczycielem wychowania fizycznego
1. Dlaczego został Pan nauczycielem wychowania fizycznego?
- "Nie był to trudny wybór. Od dzieciństwa interesowały mnie różne
dyscypliny sportowe, te drużynowe, indywidualne oraz rekreacyjne. Na
studiach pogłębiłem swoją wiedzę, sposoby nauczania i teraz staram
się to wszystko przekazać modemu pokoleniu".

2. Co sprawia Panu największą satysfakcję w pracy z młodzieżą?
- "W pracy z młodzieżą satysfakcję sprawiają mi postępy, które można
zaobserwować u uczniów, niektóre większe, niektóre mniejsze, ale
jednak jest to rozwój sprawności fizycznej. W dobie komputerów
sprawność fizyczna u dzieci i młodzieży jest zdecydowanie niższa niż
kilkadziesiąt lat temu. Miło jest gdy uda się niektórych zarazić pasją do
sportu".
3. Jaki sport uprawia Pan dzisiaj, który daje satysfakcję?
-"Bez wątpienia jest nim piłka nożna, którą do dnia dzisiejszego
uprawiam, jednak w mniejszym zakresie czasowym niż jeszcze kilka lat
temu".
4. Czym zajmuje się Pan po szkole?
-"Obecnie jestem seniorskiej drużyny piłkarskiej Wolanki w Woli
Filipowskiej. W swojej przygodzie trenerskiej prowadziłem również
zajęcia  dla grup młodzieżowych.
Dzękujemy za rozmowę,
Wywiad przeprowadziła Weronika
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Pierniczki
składniki:
1/4 szklanki miodu
80 g masła
1/2 szklanki cukru pudru
1 jajko
2 i 1/4 szklanki mąki pszennej
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2 łyżki przyprawy do piernika
przygotowanie:
Miód, masło i cukier podgrzać w garnku i
wymieszać, do rozpuszczenia się cukru,
przestudzić. Dodać pozostałe składniki i
wyrobić ciasto.  Jeśli ciasto jest zbyt suche,
należy dolać trochę płynnego miodu.
Wałkować na stolnicy, lekko podsypując
mąką. Wykrawać pierniczki o dowolnych
kształtach i przekładać na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia.
Układać na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia i piec około 9 minut w temperaturze
175ºC.  
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Adwent, co to takiego ?

   Adwent rozpoczyna się cztery niedziele
przed wigilią. W 2021 roku adwent rozpoczął
się  28 listopada i trwa do 24 grudnia. Adwent
składa się z czterech niedziel, które  są
czasem przypominającym o oczekiwaniu na
powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jest to
radosny czas. W kościele katolickim w
pierwszą niedzielę adwentową rozpoczyna się
nowy rok liturgiczny. W czasie adwentu w
liturgii dominuje kolor fioletowy,
symbolizujący czas pokuty i przygotowania
się do świąt oraz do pojednania z Bogiem i
ludźmi. W kościołach katolickich tradycją jest
odprawianie rorat, są to msze ku czci Maryi
Panny.

"Jest w Naszym kraju zwyczaj, że w dzień
wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie, ludzie gniazda
wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze
przekazując uczucia w tym chlebie".

C.K.Norwid
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Pamiętajmy zimą o ptakach!

Ptaki wśród nas
Wraz z pojawieniem się ujemnych temperatur zaczynamy dokarmiać ptaki, które są nam wdzięczne za każde ziarenko. Skrzydlaci przyjaciele uwielbiają
słonecznik, kukurydzę, ziarna dyni, to wszystko pomaga im przetrwać chłody w oczekiwaniu na wiosnę.
Wszystkie dzieci radośnie obserwują ptaki, które przylatują do "ptasiej stołówki", w której czekają przygotowane smakowite przekąski.

Ptaki, które zostają na zimę w Polsce to: Jemiołuszki, Sikorki Bogatki, Sójki, Kosy, Gile, Zięby, Wróble, ,Gołębie.
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Świąteczne życzenia
"Ile ozdób na choince,
ile kartek leży w skrzynce,
ile potraw jest na stole,
ile siana masz w stodole,
ile spadło w górach śniegu,
ile czasu spędzasz w biegu.
Tyle w święta miej radości, dobra, ciepła i miłości".

"Niech te święta tak wspaniałe,
będą całe jakby z bajek.
Niechaj gwiazda z nieba leci,
niech Mikołaj tuli dzieci.
Biały puch niech z nieba spada,
niechaj piesek w nocy gada.
Niech choinka pachnie pięknie,
no i radość będzie wszędzie".
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Wigilijne i Bożonarodzeniowe
potrawy

kluski z makiem
kompot z suszonych owoców
kutia
sernik
pierniczki
piernik
makowiec
chałka z miodem
keks

krokiety z kapustą i grzybami
pierogi z kapustą i grzybami
paszteciki z kapustą i grzybami
kapusta z grochem
śledzie w śmietanie
ryba po grecku
karp w galarecie
smażony karp
zupa rybna
barszcz z uszkami
zupa grzybowa
sałatka jarzynowa
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Quiz świąteczny
1. Z jakiego kraju pochodzi tradycja przybierania choinki?
A. Z Francji                                                             B. Z Danii                                                               C. Z Niemiec
                                                   
2.Ile reniferów ciągnie sanie św. Mikołaja?
A. 7                                                                         B. 9                                                                     C. 5

3.Kiedy urodził się Pan Jezus?
A. 24 grudnia.                                                        B. 25 grudnia                                             C. 13 kwietnia

4.Co symbolizuje opłatek?
A. Szczęścia i radości                                          B. Sukcesu                                            C. Pojednania, przebaczenia

5.Co oznacza słowo wigilia?
A. Czuwanie                                                      B. Przyjście                                                            C. Wiara

6.Dlaczego jest 12 potraw przy wigilijnym stole?
A. Ponieważ grudzień jest 12 miesiącem                                      B. Pan Jezus urodził się o 12 w nocy                C. Symbolizuje to 12 apostołów

7.Kiedy odbywa się pasterka?
 A. 24 grudnia                                                         B. 24-25 grudnia                                        C. 25-26 grudnia

8.Jak mieli na imię trzej królowie?
A. Kacper, Melchior i Baltazar                          B. Kacper, Marek i Bartłomiej                               C. Kazimierz, Mieszko i Bartyzel

9.Czym jest kutia?
A. To makaron z makiem   B. To specjalna modlitwa którą odmawia się w drugi dzień świąt              C. Daniem m.in. z maku, bakalii, miodu

10.Jakie podarunki przynieśli trzej królowie?
A. Złoto, kadzidło i koronę.                                  B. Złoto, kadzidło i mirrę                                     C. Zioła, ubrania, kołyskę

11.Kto we Włoszech przynosi prezenty bożonarodzeniowe?
    A. Befana                                                         B. Św. Mikołaj                                                        C. Trzej Królowie

POPRAWNE ODPOWIEDZI:
-
- 
-
1.C 2.B 3.B 4.C 5.A 6.C 7.B 8.A 9.C 10.B 11.A
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