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Przepis na pierniczki  

300 g mąki pszennej                                               

100 g mąki żytniej pełnoziarnistej 

2 duże jajka  

130 g cukru  

100 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego  

100 g miodu  

1 łyżka przyprawy do piernika  

1 łyżka kakao  

1 łyżeczka sody oczyszczonej  

 

W dużej misce wymieszać suche składniki. Dodać masło, miód i jajka. 

Dokładnie wyrobić, nie dosypując więcej mąki, nawet gdyby ciasto się 

mocno kleiło. Na leciutko posypanym blacie rozwałkować placek o 

grubości 4-5 mm. Wykrawać ludziki pierniczkowe lub pierniczki o 

innych kształtach. Piec w piekarniku nagrzanym do ok. 350 F przez 8-

10 minut. Upieczone pierniczki ostudzić na kratce, po czym 

udekorować lukrem i czym tylko jeszcze mamy ochotę. 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!! 
W grudniu urodziny obchodzą: 

16 grudnia   18 grudnia 
Victoria Świątek   Kuba Sakałus 
Clara Kownas     21 grudnia 
30 grudnia   Adam Małaczek 
Natalie Halatchev   

 
Przepraszamy, jeśli kogoś przegapiliśmy.  

 

 

Przepraszamy jeśli kogoś przegapiliśmy. 

DELFINEK  
Dlaczego Jest Święto Bożego Narodzenia? 
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się uczyć miłści do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

ks. Jan Twardowski 

Wszystkim naszym 

Czytelnikom składamy 

najserdeczniejsze 

życzenia radosnych 

Świąt Bożego 

Narodzenia! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

CIEKAWOSTKI ŚWIĄTECZNE 

 6 miliardów rocznie wydawanych jest na dekoracje 

świąteczne w Stanach Zjednoczonych. 

 Choinki mają średnio 6.5 stopy wysokości. 

 Najpopularniejszym prezentem dla dziewczynek w wieku 

5-10 lat jest American Girl Crafts, a dla nastolatek zestaw 

szminek. 

 Najpopularniejszym prezentem dla chłopców w wieku 5-10 

lat jest Lego, a dla nastolatków siatka do koszykowki. 

 Łącznie w USA na prezenty świąteczne wydawanych jest 

ok. 465 dolarów. 

Ważne daty grudniowe: 

5 grudnia- Jasełka Polskiej Szkoly 

6 grudnia- Mikołajki  

16 grudnia - 1 stycznia - Ferie świąteczne w Polskiej Szkole 

(lekcje są od 6 stycznia) 

24 grudnia- Wigilia 

25 - 26 grudnia- Swięta Bożego Narodzenia 

31- Ostatni dzień 2015 roku!!!!!! 

Polecamy do czytania: Kroniki Archeo 

„Kroniki Archeo” to niesamowita seria 9 książek przygodowo-

sensacyjnych, napisanych przez Agnieszkę Stelmaszyk. Rodzice Ani i 

Bartka z Polski oraz rodzice Mary Jane, Jim i Martin z Anglii są znanymi 

archeologami. W związku ze swoją pracą wyjeżdżają w różne miejsca 

na świecie, często zabierając ze sobą dzieci. W czasie tych podróży 

Ania, Bartek, Mary Jane, Jim i Martin nigdy się nie nudzą i razem 

zajmują się rozwiązywaniem zagadek i tajemnic, na których trop 

wpadają. Każda książka z tej serii jest fascynująca, zapiera dech w 

piersiach i trzyma w napięciu aż do ostatniej strony.  Tych książek po 

prostu nie można odłożyć przed zakończeniem!  

 

Redakcja gazetki grudniowej  – Ola Cholewińska (red. nacz); 
Współpraca: Natalia Furmańczyk, Dominik Miguła, Kamilia 
Miguła, Emilka Walec, Zofia Kierner 

 



 

 

 

  

Zagadki 
Dla klas 0-3: 

1. W święta uroczyste, grudniowe.                                                                                                                               

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe.                                                                                                                                     

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 

Od choinkowych lampek rozgrzana. 

 2.  Gałązki zielone igiełkami usiane 
ma to drzewko świąteczne, 
przez dzieci kochane. 

 3.  W centralnym miejscu stołu leży, 
Między siankiem i stosem talerzy. 
Wśród karpia, stroika i mazurka, 
nim się dzielą tata, mama oraz córka. 

 
Dla klas 4-8: 

1. Choinka jest piekną dekoracją domu.  Ale nie 

zawsze tak było. Co było główną dekoracją 

świąteczną zanim w naszych domach zagościły 

choinki.  

2. Skąd przybyla do Polski tradycja dekorowania 

choinek na święta?                                                                                                                                                                                                            

3. Co świeciło tak jasno na niebie, że ściagnęło do 

Betlejem pasterzy?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w 

listopadowym konkursie. Rozwiązania zagadek z 

grudniowego Delfinka - tylko ze swojej grupy 

wiekowej - należy przynieść do 9 grudnia. Wśród 

zwycięzców rozlosujemy 5 nagród. Wszyscy 

zwycięzcy wezmą udział w konkursie na mistrza 

zagadek Delfinka, który będzie rozstrzygnięty pod 

koniec roku! 

Prosimy, aby rodzice nie rozwiązywali zagadek 

za dzieci!  

 

Nadchodza Święta Bożego Narodzenia. Są one jedną z najpięknieszych w 
polskiej tradycji. Poprosiliśmy nasze Panie  Nauczycielki, aby opowiedziały 

nam o swoich ulubionych świątecznych tradycjach rodzinnych. Oto ich 
odpowiedzi: 

Pani Judyta – Kiedy myślę o Świętach Bożego Narodzenia, na myśl przychodzi mi widok 

ośnieżonych Karkonoszy otaczających mój rodzinny dom oraz zabaw jakim oddadawaliśmy się z 

koleżankami i kolegami w te mroźne zimowe dni. Nie było końca jeździe na sankach na "górce" 

tuż obok naszego bloku, wycieczkom na okoliczne "skałki", budowaniu prowizorycznej "skoczni", 

iglo czy bałwana, brodzeniu w zawiłych śnieżnych labiryntach sięgających nam czasem aż do pasa, 

tarzaniu się w śniegu czy robieniu "orzełka".  A po powrocie do domu zawsze czekała na nas jakaś 

gorąca, aromatyczna zupa (oraz czekoladki z kalendarza adwentowego). 

Pani Hania- Jednym ze zwyczajów świątecznych, jest zwyczaj związany z przystrajaniem choinki. 

Choinkę kupujemy dzień przed Wigilią i ubieramy ją wspólnie w Wigilię rano słuchając kolęd. Inny 

zwyczaj wiąże się ze świątecznym jedzeniem: na wigilijnym stole musi się zawsze znaleźć 12 

potraw!  

 Pani Sylwia - Na parapecie stawiamy Szopkę betlejemską - małe figurki: Maryję, Józefa, Dzieciątko Jezus, pasterzy, Trzech Króli, zwierzęta, palmy oraz stajenkę. 
Czasem wkładamy sianko pod obrus, co symbolizuje, że Pan Jezus narodził się w ubogim miejscu, wśród siana. 

Pani Marlena - W bożonarodzeniowy poranek, idziemy szukać zimy! Śnieg znajdujemy 40 minut od domu, w okolicach Snoqualmnie Pass. Ta wycieczka ma nie tylko 

na celu poczucie się jak w Polsce, gdzie przeważnie święta były “białe”, ale tez w domu czeka nan as góra jedzenia i chcielibyśmy, chociaż trochę zgłodnieć. 

Pani Ania D. - W moim domu jednym z ulubionych zwyczajów świątecznych jest niepisana tradycja chodzenia w piżamach w dzień Bożego Narodzenia aż do obiadu. 
Potem wszyscy elegancko przebierają się w odświętne ubrania. Kolejnym zwyczajem jest tzw. Kalendarz adwentowy mojej córki Zawsze wykonuję go własnoręcznie i 
wkładam do niego małe prezenty – drobiazgi, słodycze itp.  

Pani Kasia - Uwielbiam, gdy w Boże Narodzenie dzieci budzą nas rano z wielkim piskiem, ponieważ znalazly prezenty pod choinką. Robimy sobie kawe i herbatę, 

siadamy przy choince (jeszcze w piżamach) i wszyscy razem otwieramy prezenty.  

Pani Mariola- Szczególnie kultywowany w mojej rodzinie jest zwyczaj śpiewania kolęd. Odbywa się to po kolacji wigilinej, kiedy dzieci otworzą już wszystkie 

gwiazdkowe prezenty, wtedy siadamy wszyscy przy stole i wokół niego, otwieramy książeczki z kolędami i śpiewamy je wszystkie, od pierwszej po ostatnią zwrotkę. 

Pani Magda- Święta Bożego Narodzenia to dla nas szczególny czas. Zazwyczaj rozpoczynamy od robienia kartek świątecznych i ozdób choinkowych, rodzinnego 

przystrojenia choinki oraz wypieku pierniczków i ciasteczek pieczonych tylko na święta. Wigilia ma swój niepowtarzalny urok. Na stole ustawiamy dodatkowe 

nakrycie, dla "niespodziewanego gościa". Zapalenie świeczki rozpoczyna kolację wigilijną. Czytamy fragment Ewangelii dotyczący narodzin Jezusa i wspólnie 

się modlimy. Po modlitwie dzielimy się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Na kolację wigilijną staramy się przygotować 12 potraw. Po kolacji wyruszamy w 

poszukiwaniu Gwiazdki, która przynosi dzieciom prezenty. Wieczór wigilijny kończymy wspólnym kolędowaniem. Dzień Bożego Narodzenia również spędzamy z 

przyjaciółmi.  

Pani Ania C. - Przygotowania do świąt zaczynamy zwykle od pieczenia pierniczków, które później dekorujemy lukrem, czekoladą i małymi M&Mkami. Wigilię 
zrozpoczynamy wraz z pierwszą gwiazdką na niebie i zawsze przy kolędzie „Bóg się rodzi” w wykonaniu zespołu Mazowsze. Dzielimy się opłatkiem składając sobie 
życzenia, jemy wieczerzę złożoną z wielu potraw.  No i oczywiście są desery, w tym kompot z suszu, który potem tylko ja piję . Pamiętamy też o rodzinie w Polsce, z 
którą „spotykamy” się świątecznie – telefonicznie i przez Skype’a. 

***  Więcej informacji o tradycjach świątecznych naszych nauczycielek znajdziecie na blogu szkolnym - http://szkolnewiesci.blogspot.com  *** 

Opr. Ola Cholewińska 

 

 

Na wesoło  
Jaś pyta tatę: 
- Tato, jaki ci kupić prezent pod choinkę? 
- Nic mi nie kupuj, nie mam pieniędzy!  

*** 
- Mamusiu czy to prawda, że gwiazdor przynosi prezenty? - Pyta Jaś mamy. 
- Tak synku. 
- A czy to prawda, że mnie przyniósł bocian? - Dopytuje Jaś. 
- Tak synku. 
- Mamusiu, to po co nam w domu tatuś?  

*** 
- Mamo, choinka się pali! - woła Jasio z pokoju do matki zajętej w kuchni. 
- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia matka. 
Za chwilę chłopiec krzyczy: 
- Mamo, mamo, firanki się świecą!  

*** 
Przychodzi chłopak do kiosku i pyta: 
- Czy są kartki świąteczne z napisem "Dla mojej jedynej"? 
- Są. 
- To poproszę osiem.  

 

http://szkolnewiesci.blogspot.com/

