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JAK MIŁO SPĘDZIĆ FERIE? 
Ferie zimowe już tuż, tuż. Miejmy nadzieję, że będą mroźne i śnieżne. 
Ale co wtedy robić? Otóż w tym artykule pragnę przybliżyć Ci kilka sposobów na udane ferie zimowe!

,,Ferie z rodziną”
  
Jeśli pragniesz spędzić przerwę zimową 
z rodzicami, siostrą lub kuzynką to są rady
dla Ciebie!
KILKA POMYSŁÓW:
�Najlepiej usiąść razem z osobami, 
z którymi planujesz spotykać się w ferie 
i omówić plan zajęć na każdy dzień.
�Spędzasz ferie z babcią i dziadkiem,
którzy nie mają wigoru? 
Wybieraj zajęcia, które wszystkim się
spodobają, a nikt się nie zmęczy. 
Polecamy:
�spacerowanie,

�przejażdżki samochodem, 
�zwiedzanie,
�gry 
(kalambury, słowne, planszowe),
�filmy 
(najlepiej takie dla całej rodziny),
�wyjazdy do kina.
Ciąg dalszy artykułu znajduje się na stronie 2.
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,,Ferie bez śniegu”
    Zbliżają się ferie, a ,,białego
puchu” nie widać, mrozu nie ma?
Myślisz sobie: ,,Co to za ferie bez
śniegu?” Odpowiadamy:
,,Wspaniałe!”.
  KILKA POMYSŁÓW:
�Gdy będzie dosyć ciepło wybierz
się na wycieczkę rowerową- to
wspaniała zabawa, która nie
wymaga śniegu ani mrozu.
�Możesz udać się na basen, termy
(najbliżej położone są w
Poznaniu), wyjść do kina.

,,Aktywne ferie”
Nie jesteś leniwy i nie chcesz
stracić kondycji? Przeczytaj moje
rady!
   KILKA POMYSŁÓW:
�Jeżeli jest mróz i śnieg, warto
skorzystać z bogatej oferty zajęć
zimowych:
�łyżwy ,
�narty,
�sanki,
�kuligi,
�lepienie bałwana,
�bitwa na śnieżki.

Gdy pogoda nie dopisuje, jest wiele
innych zajęć:

�basen, termy,
�wycieczki rowerowe,
�zwiedzanie muzeów,
�jazda konna,
�tenis, siatkówka, piłka nożna,
koszykówka na hali.

Pamiętaj, by ferie zimowe były
PRZEMYŚLANE i BEZPIECZNE!

Życzę udanej przerwy zimowej!
Nastolatka

.

Można wybrać się na Lodowisko
na Stadionie Powiatowym przy
Okrzei w Pile, które będzie czynne
codziennie, w godzinach od 12.00
do 15.00 i od godziny  16.00
do 21.00. Wstęp jest bezpłatny.
Na miejscu można wypożyczyć
łyżwy, jedną parę za zwrotną
kaucją w wysokości 100 zł (płatne
gotówką). Do nabycia są także
ciepłe posiłki i napoje.

 Powiatowa i Miejska Biblioteka w
Pile zaprasza na "Zimowe czary w
bibliotece" informacje znajdziecie
na stronie: 
https://www.biblioteka.pila.pl
Muzeum Okręgowe w Pile
zaprasza na "Ferie w Muzeum". 
http://www.muzeum.pila.pl/
Podczas ferii WKS Sokół
organizuje zajęcia
ogólnorozwojowe z elementami
boksu dla dzieci i młodzieży. 

FERIE W MIEŚCIE
Nawet jeśli nie planujecie feryjnych wyjazdów, w Pile nie grozi Wam
nuda. Oto propozycje atrakcji podczas ferii.

.

https://www.biblioteka.pila.pl/news.php?lang=pl&id_strony=1&id_news=8727&pokaz=1&lastNaviEl=Ferie zimowe 2022
http://www.muzeum.pila.pl/
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ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE W INNYCH KRAJACH
Już po Bożym Narodzeniu! Większość z nas czekała na ten magiczny okres cały rok. 

Myśleliśmy o ubieraniu choinki, dzieleniu się opłatkiem, spędzaniu czasu z rodziną oraz oczywiście
prezentach! 

A jak Gwiazdka wyglądała w innych krajach? 
Sprawdźmy!

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 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 Meksyku już 15 grudnia wiesza
się pod sufitem piniatę - gliniane
naczynie wypełnione słodyczami.
Pod nią gromadzą się dzieci.
Jedno z nich rozbija piniatę kijem,
co rozpoczyna wyścig w zbieraniu
słodyczy. Głównym daniem
wigilijnym jest wędzony dorsz z
papryką i oliwą oraz małymi
grzankami. Podaje się również
pieczonego indyka, owoce,
słodycze.

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.
W Kamerunie Boże Narodzenie
jest przede wszystkim świętem
dzieci. W tym czasie mają one
miesiąc wakacji po to, aby pomóc
rodzicom przy zbiorach kawy i
orzeszków arachidowych. Jednak
dzień 24 grudnia jest ich świętem.
Dzieci zbierają się przy ogniskach.
Odmawiają modlitwę liturgiczną i
czytają wyjątki z Pisma Świętego,
a potem zaczynają się śpiewy i
tańce, które trwają przez całą noc.

Anglicy już w połowie listopada
rozpoczynają świąteczne
przygotowania. Zaczynają od
kupowania gwiazdkowych
prezentów dla rodziny i znajomych.
Główne ulice w Londynie – Oxford i
Regent Street wyglądają w tym
okresie najpiękniej, a na Trafalgar
Square można spotkać większość
mieszkańców miasta,
gromadzących się wokół olbrzymiej
choinki postawionej obok pomnika
Nelsona, która jest tradycyjnym
darem Norwegów od czasów II
wojny światowej. 

Tam też, podczas świąt, wraz z
występującymi z różnych stron
świata chórami śpiewają kolędy.
Anglicy nie obchodzą Wigilii.
Świąteczny posiłek spożywają w
pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia. Tradycyjnym daniem
jest pieczony indyk nadziewany
kasztanami, zupa żółwiowa oraz
tzw. christmas pudding – rodzaj
deseru. W drugi dzień świąt,
zwanym dniem pudełek - Boxing
Day - otwiera się otrzymane
prezenty.
Ze względu na klimat święta
Bożego Narodzenia w Australii
spędza się w niecodziennej
scenerii. W ten najważniejszy
dzień mieszkańcy gromadzą się na
plażach i rozkładają śnieżnobiałe
obrusy, na których nie brak
niczego. Są tam - podobnie jak w
innych krajach - pieczone indyki,
małe ciasteczka z bakaliami o
wymyślnych kształtach, owocowe
puddingi i ciasto, przypominające
polski keks. W tym dniu plaże
przypominają jeden wielki,
świąteczny stół. Nie brakuje
również prezentów, które można
znaleźć pod choinką w ogromnej,
wełnianej skarpecie. Australijczycy
rozdają je sobie w domu, po
„wielkiej uczcie” na plaży. Oprócz
tego wysyłają wszystkim znajomym
kartki świąteczne, a otrzymane
składają pod choinką.

Śnieżynka
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