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MIŁEJ LEKTURY 

Ciekawostki o Świętach Bożego Narodzenia
w innych krajach
MOŁDAWIA
W tym kraju położonym na południowym wschodzie Europy obchody Świąt
trwają 12 dni. W tym czasie w miastach i wioskach odbywają się liczne defilady.
HISZPANIA
Mali Hiszpanie są bardzo rozpieszczeni. Otrzymują prezenty nie tylko 25
grudnia, ale również 6 stycznia od Trzech króli od których dostają podarki w
butach.
AUSTRALIA
Australijczycy świętują narodziny Dzieciątka Jezus przy upalnej pogodzie. Ich
świąteczny posiłek podobnie jak w Anglii składa się z pieczonego indyka lub
gęsi oraz puddingu. Niektórzy obchodzą Boże Narodzenie na plaży.
WŁOCHY
Tradycje bożonarodzeniowe w tym kraju są różne w zależności od regionu. Mali
Włosi nie dostają zabawek w tym samym czasie. W niektórych regionach na
północy Włoch prezenty przynosi 25. grudnia Babbo Natale (Święty Mikołaj)
lub Gesu Bambino (Dzieciątko Jezus). W innych – 13 grudnia św. Łucja.
W Rzymie, stolicy Włoch, dzieci obdarowuje w Święto Trzech Króli Befana.
JAPONIA
Już w połowie listopada rozpoczyna się celebrowanie Bożego Narodzenia. W
ciągu kilku tygodni większość hotelów, restauracji, lotnisk, sklepów, czy stacji
kolejowych zostanie uroczyście przystrojone lampkami, sosnowymi wieńcami,
czy imitującymi wygląd Świętego Mikołaja figurami wraz z towarzyszącymi mu
reniferami oraz chórkiem dmących w trąby aniołków. To wydaje się być
zaskakujące, ale Japończycy obchodzą chrześcijańskie święto powszechnie i z
entuzjazmem. Z racji wyznawanej w Kraju Kwitnącej Wiśni religii nietrudno się
jednak domyśleć, że tylko dla znikomego procentu Chrześcijan (0,7 % populacji)
jest to święto religijne.

Przygotowali: Jessica Janaszek kl.5b i Maksymilian Nadolny kl.5a

PRZEPISY ŚWIĄTECZNE
Tradycyjne pierniki
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

10 dag masła lub margaryny
250 dag miodu
15 dag cukru
2 łyżeczki przyprawy do pierników
2 łyżeczki stołowe kakao
60 dag mąki
15 dag proszku do pieczenia (płaska łyszka)
szczypta soli
2 jajka
tłuszcz do wysmarowania blachy

Rozpuścić na małym ogniu w rondlu stale mieszać masło, miód i cukier przyprawę
piernikową oraz kakao krótko zagotować masę i ostudzić.
Mąkę z jajkami, z proszkiem do pieczenia i solą dodać do masy ostudzonej w rondlu,
składniki wymieszać najpierw drewnianą łyżką następnie dobrze zagnieść ciasto rękami na
posypanym mąką blacie.
Uformować kulę owinąć ją folią lub pergaminem nakryć miską i zostawić na noc w
temperaturze pokojowej. Następnego dnia rozwałkować na grubość 4 mm i wycinać wzory
foremkami piec w temperaturze ok 200 C, piec na środkowej półce ok 15min po ostygnięciu
dekorować.
Karp świąteczny
•
4 filety lub dzwonki z karpia
•
1 cytryna, wyciśnięta
•
sól i pieprz do smaku
•
1/2 szklanki mąki przennej
•
1/2 szklanki bułki tartej
•
3 łyżki masła
•
3 łyżki oleju
1.Filety lub dzwonki z karpia skropić dobrze sokiem z cytryny, opruszyć solą i pieprzem.
Odstawić na kilka godzin do lodówki, żeby ryba przeszła smakiem przypraw.
2.W woreczku przygotować panierkę, mieszając mąkę z bułką tartą. Wkładać po kawałku
karpia do woreczka i lekko podrzucać, żeby się dobrze pokrył panierką.
3.Na patelni stopić masło i dodać olej. Smażyć na średnim ogniu na rumiano po obydwu
stronach.
Napisały: Ida Kiedrowska, Julia Tokarska i Sandra Wyczling kl.IVc

„PRZYGODA ŚW. MIKOŁAJA!”
Bardzo dawno temu, w pewnej krainie żył Święty Mikołaj, który spełniał marzenia
wszystkich dzieci.
Nikt nie wiedział, gdzie on mieszka.
Cały rok razem z elfami ciężko pracowali, tworzyli zabawki i inne prezenty, aby
uszczęśliwić
i spełnić marzenia wszystkich dzieci.
Był On bardzo ceniony i szanowany.
Lecz pewnego dnia zły czarownik odebrał całą magię świąt, próbował zniszczyć
święta.
Radość sprawiało mu nieszczęście i smutek innych.

Mikołaja czekała długa podróż.
Na szczęście ciężką pracą wypełnił swoją misję, udało Mu się rozdać z pomocą
swoich
pomocników prezenty wszystkim dzieciom.
Spokojny Mikołaj i szczęśliwe dzieci i ich rodzice.
Mimo przeszkód święta zostały uratowane.

Przygotowali: Jakub Partika, Ksawery Knopp, Adam Jachimowski kl. IVc

KĄCIK ŚMIECHU
Do świętego Mikołaja rozdającego
prezenty w domu towarowym
podchodzi Jasio, zaczyna tarmosić
go za spodnie i krzyczy: Tato, mama
mówiła, żebyś kupił mleko i masło,
jak będziesz wracał do domu.
Po pasterce proboszcz pyta
organistę:
Dlaczego kolędę „Lulajże Jezuniu”
zagrał pan w rytmie disco polo?
– Żeby Jezusek w kolebce szybciej
przestał płakać.
No tak. Może Jezusek przestał
płakać, ale
szkoda, że pan nie widział
jak ludzie tańczyli przed szopką!
– Kupiłeś już coś pod choinkę?
– Tak, stojak.
Fąfarowa siedzi w kuchni i
przygotowuje
potrawy wigilijne. Nagle słyszy głos
Jasia dobiegający z pokoju:
– Mamo, choinka się pali!
– Tyle razy ci mówiłam, że
– nie mówi się „pali”, tylko „świeci”.
Po chwili:
–
Mamo, firanki się świecą!!!

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja
wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz
łyżwy.
- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem w
Waszej szafie.
Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
Merry Christmas
Pani pyta dzieci, kim chciałyby
zostać, gdy dorosną.
Prawie wszystkie chcą być
biznesmenami, aktorami,
kosmonautami tylko Jasio oświadcza,
że będzie Świętym Mikołajem.
- A to czemu? - pyta zdziwiona pani.
- Bo będę pracować jeden dzień w
roku...
Mały chłopczyk pyta kolegę:
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj
istnieje?
- Istnieje.
- A skąd wiesz?
- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich
głupich prezentów.

Przygotowały: Daria Sitarz i Wiktoria
Dubiela kl.IVc, Kinga Dubiela kl.IIIb

---------------------- STRONA KONKURSOWA ------------------------Oderwij ją, rozwiąż zadania i przynieś do p. Agnieszki Synowiec.
Wśród biorących udział w konkursie
rozlosujemy nagrody już w nowym roku.
1. Wpisz rozwiązanie zagadki
Na dzień dobry śniegiem prószy, potem mróz przychodzi,
buzia szczypie, marzną uszy, kiedy na dwór wychodzisz
….............................
Płazy, deski, sznurek, podjeżdżamy pod górę, w dół szybko
jak strzała, zabawa wspaniała! ………………………………..
Choinkowe ozdoby, okrągłe jak słońce, jak ono złociste i
blaskiem świecące. ………………………………………..

2. Rozwiąż krzyżówkę
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
2
3
4
5
6
7

KOLACJA WIGILIJNA
JEZUS…
DZIELIMY SIĘ NIM.
ŚWIĘTY…
DOSTAJEMY POD CHOINKĘ.
WISZĄ NA CHOINCE.
ODWIEDZA NAS W ŚWIĘTA.

3. Porównaj liczby

Przygotowali: Daria Guz, Nikodem Klebieko, Fabian Raszewski kl. IIIc

