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Gazetka Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Michała Kajki w Nidzicy

Świąt cudownych, białych i miłych
Żebyśmy w radości je wszyscy spędzili
Niech szczęście i spokój w naszych domach zagości…
Życzy Redakcja Kurierka

W numerze:
- kalendarium,
- wigilijne zwyczaje,
- tradycje świąteczne w innych krajach,
- świąteczne kodowanie,
- pyszne przepisy kulinarne

i wiele innych ciekawych informacji...

1

Kalendarium
Grudzień, 2021r.
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Tradycje świąteczne w różnych krajach
Hiszpania

– tradycyjnie Hiszpanie nie świętują Bożego

Narodzenia obchodzonego w grudniu. Zamiast tego prezenty
dostarczane są dzieciom 6 stycznia przez Reyes Magos,
czyli Trzech Mędrców. Co ciekawe, ogólnie znaną
tradycją w Hiszpanii jest gra na specjalnej świątecznej
loterii zwanej „El gordo”, której wyniki są ogłaszane
22 grudnia.

Stany Zjednoczone

– w USA świąteczna atmosfera panuje

już od końca listopada (od dnia po Święcie Dziękczynienia).
Święta obchodzone są tylko 25 grudnia,
tradycją jest zawieszanie na drzwiach
frontowych świątecznego wieńca, nie można
też zapomnieć o światełkach, które zdobią
domy z zewnątrz, jak i o innych dekoracjach,
które swoje miejsce znajdują na trawnikach
w przydomowych ogródkach.

Japonia – na wigilijnym stole w Kraju Kwitnącej Wiśni nie znajdziemy
dwanaście potraw. Pojawi się na nim za to
Kurisumasu Keeki – świąteczne, bardzo słodkie
ciasto oraz pieczony kurczak. Nie wszyscy
Japończycy obchodzą święta Bożego Narodzenia,
atmosfera nie jest szczególnie rodzinna. Żaden ze
świątecznych dni nie jest wolny od pracy (wolny
jest za to dzień 23 grudnia, kiedy to przypadają urodziny Cesarza).
Japończycy przyswoili niektóre z nam znanych tradycji. Wiele dzieci
wierzy w świętego Mikołaja, który zostawia prezenty w wielkich,
specjalnie do tego przeznaczonych skarpetach.
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ŚWIĄTECZNA STACJA

– jak łatwo narysować motywy świąteczne?

Źródło: https://archistacja.pl/index.php/2015/12/21/swiateczna-stacja-jak-latwo-narysowac-motywyswiateczne/
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Świąteczne przepisy
Składniki:
Ciasto:










210g mąki pszennej
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
2 łyżeczki przyprawy do piernika
120g masła
200g cukru
1 jajko
150ml mleka
70g czekolady (gorzkiej lub mlecznej)

Ganache:



200g czekolady gorzkiej
140ml płynnej, śmietany 30 - 36%

Dodatkowo:






duże precelki
biała masa cukrowa / masa marcepanowa lub białe pastylki
drażetki m&m's
parę kostek czekolady gorzkiej
biszkopty okrągłe

Sposób przygotowania:
1. Przygotować ciasto. Czekoladę posiekać. Odstawić na bok.
2. W miseczce wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia, szczyptą soli i przyprawą do piernika.
Odstawić na bok.
3. Miękkie masło utrzeć z cukrem na jasną, puszystą masę. Dalej miksując na najwyższych
obrotach dodać jajko. Zmniejszyć obroty miksera i dodawać na przemian i stopniowo suche
składniki z miski i mleko. Miksować krótko, tylko do momentu połączenia się składników.
Na końcu wmieszać szpatułką lub łyżką drewnianą posiekaną czekoladę.
4. Formę na muffinki wyłożyć papilotkami. Ciasto wyłożyć do formy mniej więcej do 2/3
wysokości papilotki. (Wychodzi ok. 14 sztuk).
5. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 25 minut, do suchego patyczka, w temperaturze 180°C.
Pozostawić do ostygnięcia.
6. Przygotować ganache. Czekoladę posiekać. Śmietanę zagotować i od razu ściągnąć z pieca.
Dodać posiekaną czekoladę. Odczekać chwilę, aby czekolada zmiękła, a następnie wymieszać
trzepaczką, aż czekolada całkowicie się rozpuści i powstanie gładka masa. Odstawić na bok
lub w chłodne miejsce, aż polewa lekko zgęstnieje i będzie utrzymywać się na babeczkach.
7. Na babeczkach rozsmarować ganache. (Polewy pozostanie). Ułożyć biszkopty i połamane
(lub przecięte na pół nożem) precelki. Z masy cukrowej uformować kulki, spłaszczyć je
i ułożyć na polewie.
8. Troszkę czekolady roztopić w kąpieli wodnej. Roztopioną czekoladę przełożyć do worka
do mrożenia i odciąć jeden koniec, robiąc malutką dziurkę. Z czekolady zrobić źrenice,
przykleić m&m do biszkopta i namalować buzię.

Smacznego!!!
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Świąteczne Inspiracje Dekoracyjne
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Wydrukuj i pokoloruj
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Zabawmy się w świąteczne kodowanie
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Odgadnij co kryje zakodowany obrazek, pokoloruj współrzędne na obrazku
według kodu:
Ciemny brąz: E10, F10.
Zielony: F1, F2, D3, E3, G3, D4, E4, F4, G4, C5, D5, F5, H5, C6, E6, F6, G6,
H6, B7, D7, F7, I7, B8, C8, D8, F8, G8, H8, I8, A9, C9, E9, F9, G9, I9, J9.
Pomarańczowy: E7, G7, B9.
Czerwony: F3, E5, C7, H7.
Fioletowy: E2, G5, D6, E8, D9, H9.
Źródło: mojedziecikreatywnie.pl
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Zaczarowanych Świąt Bożego Narodzenia
pełnych blasku, ciepła, uśmiechu i magicznej atmosfery,
spędzonych w gronie bliskich osób,
a także dużo pozytywnej energii na nadchodzący Nowy 2022 Rok.
Niech gwiazdka wigilijna okaże się właśnie tą gwiazdką z nieba,
która przybliży nam raj na Ziemi.
Szanownym Dyrektorom, Nauczycielom,
Pracownikom administracji i obsługi,
Rodzicom oraz Uczniom składamy
najpiękniejsze życzenia:

Redakcja gazetki

10

*Wszelkie ilustracje/zdjęcia wykorzystane w tym numerze gazetki pochodzą ze źródeł internetowych.
Zespół redaktorski nie przypisuje sobie praw autorskich do owych ilustracji.

- Ogłoszenia 
Chcesz podzielić się swoim talentem plastycznym lub literackim? Masz ciekawe ogłoszenie, którym
chcesz się podzielić z innymi? Masz ciekawy temat, o którym chciałbyś/chciałabyś przeczytać
więcej w kolejnym numerze naszej gazetki? Dołącz do naszego zespołu lub zgłoś swoją pracę
lub pomysły do zespołu redaktorskiego „Kurierka”


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!!NABÓR DO REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ!!!
Masz dobre pomysły? Lubisz pisać, rozmawiać z ludźmi, szukać
ciekawych informacji? Chcesz być reporterem lub grafikiem
prasowym?
DOBRZE TRAFIŁEŚ!!!
CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!
Dołącz i bierz aktywny udział w życiu naszej szkoły.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do p. Marii
Burskiej lub p. Marleny Rostkowskiej.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31.01.2022 r.
Redacja w składzie:
 Laura Górniak
 Anna Wasiłowska
 Iga i Zuzia Zalewskie
 Szymon Sarbiewski
 Wojciech Szymankiewicz
 Kacper Zalewski
 Hubert Możdżonek

Opiekunowie:
p. Maria Burska
p. Marlena Rostkowska
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