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Święta w  azjatyckim stylu

Koreańskie święto Bożego Narodzenia nieco różni się od naszego, między 
innymi świątecznymi potrawami. W Polsce często jemy barszcz z uszkami lub
karpia w galarecie, za to w Korei serwuje się grillowaną wołowinę, kimchi 
(kapustę z przyprawami) i makaron z warzywami. Koreańskie kolacje wigilijne
spożywa się wspólnie z rodziną w drogich restauracjach. 

Koreański Święty Mikołaj nazywa się ,,Santa Haraboji’’ co oznacza „święty 
dziadek’’. Oprócz tego Koreańczycy przedstawiają Mikołaja w niebieskim 
stroju.

 

W Korei przerwa świąteczna to tylko jeden dzień: od początku 25 grudnia do 

końca 25 grudnia. 24. wszyscy katolicy idą do kościoła, a wyznawcy innych 

religii siedzą w domu.  Ozdabiają choinkę już na początku grudnia. 

Koreańczycy obchodzą święta ledwie od 200 lat.

                                                          Stanisław   Ruta



Dzień gry w karty

28 grudnia obchodzimy dzień gry w karty, chyba każdy kiedyś grał w karty,

prawda?  Znamy  wiele  gier,  ich  zasady  i  wersje.  Niektórzy  są  wielkimi

pasjonatami kart, znają prawie każdą grę, budowali już domki z kart, grali w

dwie osoby, pięć, a nawet dziesięć. Przede wszystkim trudno z nimi wygrać.

Są też tacy, co praktykują tylko wojnę bądź Piotrusia. Warto jednak znać inne

gry.  Są  mniej  i  bardziej  skomplikowane  zasady,  ale  zawsze  można  się

nauczyć, podobno uczymy się w każdym wieku.

Oto parę gier, w które można pograć w zimowy wieczór z rodziną:

-makao                                      - pasjans

-Pan                                          - brydż

-remik                                       - tarot

-poker                                       - tysiąc

                                                                          

                                                                              Antosia Świgło



Dzień pocałunku

28  grudnia  obchodzimy  dzień  pocałunku.  Całowanie  przedłuża

życie i przynosi wiele radości. Co ciekawe przez całowanie ruszamy

wiele  mięśni  (ok.  40),  więc  jest  to  ciekawy  sposób  na  spalanie

kalorii. Pocałunek zmniejsza stres, poprawia układ krążenia i daje

nam  poczucie  bezpieczeństwa.  Przede  wszystkim  całowanie

podtrzymuje więź z człowiekiem.

 

                                                                                                           Antosia Świgło



Ochrona środowiska
Ochrona  środowiska  to  działanie,  które  ma  na  celu  naprawienie  szkód  lub

zapobieganie przed ich wyrządzeniem na naszej planecie. Coraz więcej naszego

społeczeństwa zaczyna myśleć na temat naszej przyszłości. Ekologia zachęca do

wielokrotnego  użycia  surowców  naturalnych,  na  przykład  poprzez  stosowanie

odnawialnych  źródeł  energii  lub  przedmiotów wielokrotnego  użytku.  Są  niestety

również ludzie, którzy nie szanują naszej planety i wyrzucają śmieci w lasach, na

łąkach lub polach. Jednym z tych przypadków są śmieci w Mrowinie.

 

Proszę,  niech  każdy  zastanowi  się  czy  szanuje  naszą  planetę  tak,  jak  na  to
zasłużyła. Zachęcam do używania toreb, butelek wielokrotnego użytku, stosowania
odnawialnych źródeł energii i segregacji śmieci. Stosowanie takich metod dużo nie
kosztuje, a wiele daje.

                                                                                              Antosia Świgło



NIE NUDŹ SIĘ – OBEJRZYJ, PRZECZYTAJ, ZAGRAJ

Strażnicy marzeń

Reżyser: Peter    Ramsey

Studio filmowe: DreamWorks Animation

Strażnicy marzeń to przepiękna bajka fantastyczna mówiąca o wszystkich

świętach, o pomocy sobie w trudnych chwilach przez najbliższych, a także,

że  każdy  może  zmienić  swoje  zachowanie  na  lepsze  i  tym  samym

postrzeganie siebie przez innych. Występują tam bohaterowie dobrze znani

dzieciom - Święty Mikołaj, Wróżka Zębuszka, Królik Wielkanocny, Piaskowy

Ludek i  Jack Mróz.  Oprócz podrzucania maluchom prezentów i  rozwijania

dziecięcej wyobraźni Strażnicy marzeń mają za zadanie bronić świat przed

inwazją zła i sił ciemności. Kiedy pojawia się potężny i nieobliczalny Mrok -

który dręczy ich nocą - jednoczą swoje siły w walce o szczęśliwe dzieciństwo.

Pomagają im w tym bardzo odważne dzieci. Jeżeli ktoś lubi dreszczyk emocji,

elementy akcji i chce dowiedzieć się jak skończy się historia strażników to

jest to bajka w sam raz dla niego. 

 

                                                              Antosia  Świgło

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03CWavC2S-NV2varlVhGDisAIxH-A:1606377872337&q=DreamWorks+Animation&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCtPyrUoVOIEsU3NyosttRSyk6300zJzcsGEVUFRfkppcklmfp5Ccn5uQWJe5SJWEZei1MTc8Pyi7GIFx7zM3ESQ9A5WRgAVc-VYVQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLitLz35_tAhWKxosKHdFUB90QmxMoATAdegQIGBAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03CWavC2S-NV2varlVhGDisAIxH-A:1606377872337&q=Peter+Ramsey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCtPyrUoVAKzLSyNktIrtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlaegNSS1CKFoMTc4tTKHayMAFXH3-FEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLitLz35_tAhWKxosKHdFUB90QmxMoATAcegQIFRAD


GRA PLANSZOWA

jTytuł: ,,Talisman magia i miecz’’

Autor: Robert. J Harris

tytuł

Talisman 
magia i 
miecz

autor

Robert. J 

Harris

polskie wydawnictwo Galakta

liczba graczy 4-6

Jesteś jednym z poszukiwaczy Korony Władzy. Zdobycie jej nie będzie łatwe.

Na twojej drodze będą czyhać groźne zwierzęta, zdenerwowani magowie, 

potwory, duchy, smoki, demony i wiele wiele innych niebezpieczeństw!

(źródło Archiwum allegro)(źródło Galakta)

„Talisman,  magia i miecz” to gra przygodowa, której celem jest dojście do 

mety, czyli korony władzy i wykorzystanie jej. Ale uwaga - nie oceniajcie gry 

po pudełku! Talisman to bardzo złożona gra, która posiada dziesiątki 

aspektów i jeszcze więcej sposobów na zwycięstwo.

    Jedną z największych zalet i zarazem wad jest długość tej gry, która 

wynosi od 1-3 godzin bez przerwy i 1-2 dni z przerwami i motywacją, dlatego 

jeśli lubisz długie gry, ta jest właśnie dla Ciebie.

    Planszówka posiada wiele  kart  i  żetonów,  dlatego warto  przygotować

własne woreczki. Talisman to dość skomplikowana gra i żeby ją zrozumieć,



trzeba zagrać w nią parę razy, najlepiej z kimś kto zna już jej zasady. Mimo

długości gra jest bardzo ciekawa i rozbudowana. Oprócz tego talisman ma aż

15 dodatków.

     Moim zdaniem „ Talisman magia i miecz”  to idealna rodzinna gra na 

leniwe poranki i zimowe wieczory.

  

                                                            Stanisław Ruta



Najlepsze świąteczne filmy!

1. ,,Klaus,, (2019)

2. ,,Kronika świąteczna,, (2008)

3. ,,Kronika świąteczna 2,, (2018)

4. ,,Grinch,,(2018) 

5. ,, Ekspres polarny,,(2004)

6. ,, Kevin sam w domu,,(1990)

7. ,, Kevin sam w Nowym Jorku,, (1992)



8. ,, Renifer Niko ratuje Gwiazdkę,, (2008) ,, 

Artur Ratuje Gwiazdkę,, (2011)

9.,, Opowieść wigilijna,, (2009)

10.,, Epoka Lodowcowa. Mamucia Gwiazdka,, 

(2011)

11.,, Madagwiazdka,, (2009)

12.,, Rudolf czerwononosy renifer,, (1990)

13.,, Pada Shrek,, (2007)

14.,, Kraina Lodu,, (2013)

15.,, Przyjaciel świętego Mikołaja,, (2010)

 

                                               Alicja Cyrta             



Święta w Minecrafcie

 Zakładam, że niektórzy obchodzą święta w Minecrafcie. Oto plan krok po
kroku na Sylwestra i Gwiazdkę.

Sylwester
Jest sylwester to są fajerwerki, wie to każdy. Przepis na fajerwerki:

Można sprawić, by leciały dłużej, dodając do przepisu więcej prochu.

By fajerwerk wybuchł na kolor, który chcemy, musimy stworzyć gwiazdę 
pirotechniczną z barwnikiem koloru eksplozji, którą chcemy uzyskać i 
dodać do przepisu na fajerwerk.

Można wypuścić z ręki lub zrobić dozowniki.



Połącz je z czerwonym proszkiem i odpal.

Baw się dobrze i życzę wszystkiego dobrego!

Gwiazdka

Każdy zna to święto. Żeby zrobić je w Minecrafcie potrzeba choinki i 
stołu:



Potem wystarczy zaprosić przyjaciół i położyć prezenty pod choinkę.

Baw się dobrze i pozdrawiam!

                                                                                                                        

                                                                                              Jakub Kręcicki



Opowiadanie Świąteczne

       Dzisiaj mama postanowiła zacząć robić przygotowania świąteczne. Rozdzieliła zadania 

między wszystkich: tata razem z moim starszym bratem dostali za zadanie kupić choinkę, 

ustawić ją w salonie i udekorować, mama postanowiła, że razem z moją młodszą siostrą 

zrobią zakupy i obie wyjechały około 2 godziny temu, a mi przydzielono za zadanie 

zrobienie pierników. Jak można się domyślić, jestem beznadziejna w robieniu jakichkolwiek 

ciast - zawsze kończy się to spalonymi ciastami. Jeśli chodzi o same święta, to ich 

nienawidzę. Naprawdę nie lubię tego, że wszyscy muszą siedzieć razem, rozmawiać i 

ubierać się w odświętne ubranie, ponieważ rozmawiać i siedzieć razem można zawsze, a 

ubrań tych nie lubię, bo zawsze mi jest w nich niewygodnie. Pamiętam, że jako bardzo małe

dziecko uwielbiałam święta, ale z biegiem lat coraz mniej je lubiłam, aż doszło do teraz, 

kiedy ich bardzo nie lubię. 

  - Wiedziałam, że jak zawsze wszystko zepsuję - mruknęłam pod nosem, patrząc na całą 

blaszkę spalonych pierniczków. - Czuję, że gdybym ich nie spaliła to chyba nie byłabym 

sobą, eh…chyba trzeba będzie je wyrzucić, choć może lepiej,gdybym je tak zastawiła i 

mama stwierdzi, że są dobre  czy jednak do wyrzucenia…

Z tych rozmyślań wyrwał mnie głos brata, który właśnie był w trakcie jedzenia jednego z 

tych spalonych pierników.

- Mmmmm… Ale dobre! I rodzice mówią, że ty niby nie umiesz gotować i piec?? Chyba się 

coś komuś pomyliło, bo to jest naprawdę przepyszne! - stwierdził mój brat.

- Zostaw to! Są jeszcze gorące, będzie cię brzuch bolał później i będzie na mnie, że to moja 

wina. Jak już tak bardzo chcesz jeść to poczekaj, aż wystygną. - zaczęłam na niego krzyczeć.

- A co mi tam. Zjem te do końca, a na resztę poczekam, a tak poza tym, to jakbyś 

zapomniała, masz je jeszcze ozdobić - oznajmił mój brat, po czym wyszedł z kuchni. 

Byłam zła, ponieważ nie dość, że muszę ozdabiać pierniczki to jeszcze muszę odrobić lekcje, 

których nie zrobiłam. Wiedziałam, że czeka mnie pracowity wieczór i może nawet noc. 

Kiedy już minęła około godzina, a ja nadal ozdabiałam te ciasteczka. Nie wiem jak to się 

stało, ale w pewnym momencie zasnęłam. 

           Obudziłam się na polanie. Było ciemno. Słyszałam szelest liści i szum wiatru. 

Wstałam...Dookoła mnie rosły drzewa. Las wydawał się być duży i bardzo gęsty, a zarazem 

stary. Rozejrzałam się i dostrzegłam dym. Postanowiłam pójść w tamtą stronę, bo przecież 

jak jest dym to możliwe, że znajdują się tam również ludzie. Kiedy tak szłam, usłyszałam 



szelest liści za mną. Spojrzałam w tamtą stronę. Zza krzaków wychodził jakiś chłopak… 

Popatrzył się na mnie, ja na niego i powiedział:

- Kim jesteś? I co tutaj robisz?

- Jestem Emma. Sama nie wiem co tutaj robię. Zasnęłam  w domu, a obudziłam się na 

jakiejś polance - mówiąc to wskazałam na drogę, którą zaszłam aż do tego miejsca  z 

polanki. - A ty kim jesteś? Możesz mi powiedzieć gdzie jestem?

- Jestem Norman, a dokładniej jestem elfem…

Dopiero teraz przyjrzałam się mu dokładniej i rzeczywiście miał dłuższe uszy, jak to 

zazwyczaj mają elfy. Miał również prawie śnieżnobiałe włosy, piękne błękitno- lodowe oczy i

bardzo jasną karnację. Był ode mnie nieco wyższy i wyglądał na około 15-16 lat. Ubrany był 

w białą koszulę, jasnobeżowy sweter oraz białe jeansy. Gdy tak się mu przyglądałam on 

kontynuował swoją wypowiedź…

- Znajdujemy się w ChristmasLand. A obecnie właśnie zmierzasz w stronę domu starego 

Mikołaja, nie jestem pewien czy to jest najlepszy pomysł. Stary Św. Mikołaj zawarł przed 

wiekami pakt z Grinchem i przez to stał się zły. Teraz razem z Grinchem próbują zepsuć 

święta, dlatego też Święty Mikołaj wysłał mnie tutaj, żebym pilnował, czy aby na pewno nic 

nie zrobią.

- Aha, rozumiem już czemu siedziałeś w krzakach, heh. Przepraszam ciebie, że 

przeszkodziłam ci w pracy.

- Nic nie szkodzi i tak miałem iść do Mikołaja zdać codzienny raport, więc przy okazji 

zaprowadzę cię do niego, żeby powiedział co z tobą zrobić - mówiąc to chwycił mnie za rękę

i poprowadził za sobą.

        Gdy dotarliśmy na miejsce już powoli zaczynało świtać. 

Cdn.

                                                                                                             Alicja Kulawiak



Przepis na świąteczne pierniczki:

SKŁADNIKI:
250 g mąki pszennej

75 g cukru pudru

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka kakao

1,5 łyżeczki przyprawy do piernika

1 jajko

2 łyżki miodu

100 g miękkiego masła
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mąkę oraz cukier przesiej do miski, dodaj sodę oczyszczoną, kakao i 

przyprawy do piernika. Do suchych składników wbij jajko, dodaj miód i 

masło pokrojone na kawałki. Zagniataj ciasto. Następnie podziel je na dwie

części i schowaj do lodówki na 20 minut. 



Pierwszą połowę ciasta rozwałkuj podsypując mąką na grubość 3-4 mm. 

Wykrój dowolne kształty pierniczków i połóż je na blaszkę wyłożoną 

papierem do pieczenia.

Każdą porcję pierniczków piecz przez ok. 5-7 minut w 175 stopniach bez 

termoobiegu. Po upieczeniu możesz udekorować pierniczki.

                                               Alicja Cyrta


