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Grudzień 

 

Ostatnim, dwunastym miesiącem w roku jest grudzień. Ten miesiąc liczy 31 dni. W grudniu 

rozpoczyna się kalendarzowa zima. Ze względu na Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester 

grudzień jest ulubionym miesiącem wielu ludzi. Nazwa miesiąca pochodzi od słowa gruda (w 

grudniu ziemia jest zamarznięta, pokryta grudami). 

Święta grudniowe 

6 Grudzień: Mikołajki 

8 Grudzień: święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

24 Grudzień: Wigilia Bożego Narodzenia 

25 Grudzień: Boże Narodzenie 

31 Grudzień: Sylwester (Noc sylwestrowa) 

Przysłowia i powiedzenia 

Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha.  

Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.  

Pogoda grudniowa - lodu połowa ,wody połowa. 

Sławni urodzeni w grudniu 

kronikarz Jan Długosz (1415), premier Polski Józef Piłsudski (1867), wokalista zespołu The Doors 

Jim Morrison (1943), piosenkarka Maryla Rodowicz (1945), piosenkarz i aktor Frank Sinatra 

(1915), autor przepowiedni Nostradamus (1503), cesarz rzymski Neron (37), premier ZSRR Józef 

Stalin (1878), polksi wieszcz narodowy Adam Mickiewicz (1798), syn Boży Jezus Chrystus (4 

p.n.e.) 

 Grudzień na zdjęciach 

          

Źródło: Miesiące.pl 
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Tradycje Świąt Bożego Narodzenia 
 

 

 Źródło: www.google.com 

 Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, dlatego właśnie lepiej zapoznać się                       

z tradycjami bożonarodzeniowymi, dzięki którym święta będą wyjątkowe i magiczne. Oczywiście 

podczas Wigilii nie można zapomnieć o opłatku, dodatkowym nakryciu dla niezapowiedzianego 

gościa czy choince. O jakich jeszcze tradycjach bożonarodzeniowych warto pamiętać?   

 Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt w religii chrześcijańskiej. Wiążę się               

z nim wyjątkowa atmosfera i wiele wspaniałych tradycji bożonarodzeniowych, które pielęgnowane 

są w niemalże każdej polskiej rodzinie. Ubieranie choinki, szukanie na niebie pierwszej gwiazdki 

czy chowanie sianka pod obrusem stołu wigilijnego.  

 Boże Narodzenie to wspaniały i rodzinny czas, który zwykłe dni zamienia w prawdziwie 

magiczne chwile. W Polsce można spotkać się z wieloma tradycjami bożonarodzeniowymi, które 

pielęgnowanie są przez kolejne pokolenia.   

 Przygotowując uroczystość wigilijną, staramy się, aby na stole pojawiło się 12 potraw 

wigilijnych, które będą stworzone z plonów ziemi. Oczywiście istnieje przekonanie, że każdej          

z nich należy spróbować, aby nadchodzący rok przyniósł jedynie szczęście.   

 Jedną z najprzyjemniejszych tradycji bożonarodzeniowych jest wspólne kolędowanie, które 

wyjątkowo zbliża do siebie rodzinę. W Polsce najbardziej znanymi kolędami są "Bóg się rodzi", 

"Lulajże Jezuniu" czy "Dzisiaj w Betlejem". Pierwsze kolędy śpiewane były już przez Rzymian, 

jednak robiono to w pierwszy dzień Nowego Roku, gdyż słowo kolęda pochodzi z języka 

łacińskiego i dokładnie oznacza pierwszy dzień miesiąca. Z czasem tradycję kolędowania od 

Rzymian przejęli chrześcijanie, aby uczcić narodziny Jezusa Chrystusa. Najstarsza polska kolęda 

pochodzi z 1420 roku i nosi tytuł "Zdrów bądź królu anielski".   

http://www.google.com/
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 Przed rozpoczęciem wieczerzy łamiemy się z obecnymi przy stole opłatkiem i składamy 

sobie życzenia bożonarodzeniowe. Oczywiście według tradycji nie ograniczmy się jedynie do osób 

obecnych przy nas tego dnia. W przeszłości ludzie przesyłali sobie kartki z życzeniami 

bożonarodzeniowymi.  

 Według tradycji choinkę powinno się ubierać w Wigilię lub 23 grudnia. Obecnie zazwyczaj 

choinki przystrajamy znacznie wcześniej, aby w dzień Wigilii móc skupić się na przygotowywaniu 

wieczerzy. W przeszłości różnymi drobiazgami przystrajano snopy siana lub gałęzie, tradycja 

przystrajania choinki przyszła z Niemiec i zadomowiła się w innych chrześcijańskich krajach. 

Ozdoby pojawiające się na drzewku powinny być związane z Bożym Narodzeniem, właśnie dlatego 

na czubku choinki najczęściej pojawia się symboliczna "gwiazda betlejemska". Lampki na choince 

powinny zostać zaświecone po raz pierwszy w momencie pojawienia się na niebie pierwszej 

gwiazdki.    

 W zależności od kraju, w którym przyszło nam się wychowywać, w święta otrzymujemy 

prezenty od św. Mikołaja lub od małego Jezusa. W Polsce oczywiście mikołajki obchodzone są        

6 grudnia, zatem prezenty pod choinką pochodzą od Jezusa. Kupujemy prezenty na święta dla 

mamy, taty, siostry, brata, ukochanego lub ukochanej. Według tradycji każdy powinien otrzymać 

mały upominek.   

 Oczywiście przygotowanie potraw na stół wigilijny to nie jedyne tradycje 

bożonarodzeniowe związane z tym wieczorem. Wieczerza wigilijna to nie tylko jedzenie, ale także 

wiele innych szczegółów. Na stole wigilijnym powinno pojawić się dodatkowe nakrycie dla 

zbłąkanego wędrowca i opłatek, którym podzielimy się z bliskimi. Pod obrus należy włożyć 

pieniądze i sianko, które mają przynieść dobrobyt. Przy stole wigilijnym, przed rozpoczęciem 

wieczerzy, w większości domów odczytuje się fragment Pisma Świętego dotyczący narodzin 

Chrystusa.   

 

Opracowała: Monika Jakubska 
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Kącik naszych talentów  
 

„Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja 

 jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym.” 

Stephen King 

 W tym numerze prezentujemy pasję naszego kolegi z klasy VI a Michała Nierody, którego 

niezwykłym hobby jest rysowanie i szkicowanie. Poniżej przedstawiamy wywiad z  Michałem, 

który przeprowadziła Maja Korbecka. Michał w wywiadzie zdradził szczegóły swojej pasji, a nawet 

związane z nią marzenia na przyszłość. Rysunki Michała można podziwiać nie tylko w gazetce, ale 

również na jednej z tablic korkowych umieszczonych na pierwszym piętrze obok pracowni 

fizyczno-chemicznej. Michał będzie również zamieszczał swoje prace w każdym numerze gazetki.  

Maja: Hej 

 

Michał: Hej 

 

Maja: Jakie jest twoje hobby? 

 

Michał: Rysowanie, zazwyczaj rysuję czarnym markerem i cienkopisem. Na początku rysowałem 

ołówkiem, ale przerzuciłem się na cienkopisy dlatego, że lepiej można wyróżnić szczegóły np.: na 

budynkach lub ciuchach. 

 

Maja: Co najczęściej rysujesz? 

 

Michał: Teraz rysowałem blok, zajmuję się gazetką szkolną i takim „Newsem klasy 6”, który jest 

moim pomysłem. W wolnym czasie rysuje jakieś ciekawe postacie, zwykłe osoby w kapturach lub 

agentów. 

 

Maja: Skąd wzięło się twoje zainteresowanie? 

 

Michał: Zaczęło się w 4 klasie, kiedy zobaczyłem, że umiem rysować, Pierwszym moim rysunkiem 

była waza. Zacząłem sprawdzać co jak narysować, w jakim wymiarze można narysować budynek,   

a  później samo się to wykształciło. 

 

Maja: Jesteś samoukiem, czy chodzisz na jakieś zajęcia plastyczne? 

 

Michał: Właśnie to się samo jakoś wykształciło, sam nie wiem jak. Niektórzy mówią, że to ze 

względu na moją mamę, bo tak dobrze rysowała i też tak myślę, że talent mam właśnie po niej. 

 

Maja: Czy wiążesz jakąś przyszłość z rysowaniem? 

 

Michał: Chciałbym, żeby ktoś doceniał moje rysunki, żeby się sprzedawały. Może architektura, bo 

w wolnym czasie projektuję również mieszkania, więc właśnie myślałem nad architekturą i nad 

malarstwem. 

 

Maja: Wow! Bardzo dziękuję za wywiad 
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Źródło: Szkocownik Michała Nierody 
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Wywiady z nauczycielami 
 

 W naszym grudniowym wydanie gazetki wywiadu udzieliła Pani Danuta 

Grodoń-Śliwińska, która w jest pracownikiem biblioteki szkolnej. 

 

Maja Korbecka: Dzień dobry. 

 

Pani z biblioteki: Dzień dobry. 

 

Maja Korbecka: Dlaczego wybrała pani taki zawód ? 

 

Pani Danusia: Jeśli chodzi o mój zawód to nigdy nie myślałam że, będę 

bibliotekarką. Chciałam być kimś innym, pracować w domu dziecka, ale niestety nie 

dostałam się na pedagogikę, bo kiedy kończyłam liceum było bardzo dużo chętnych 

na pedagogikę. Moje koleżanki z SP 14 powiedziały mi, że w SP 15 jest miejsce na 

bibliotekarkę, żebym się zapytała, może się dostanę. Pomyślałam czemu nie, więc się 

zapytałam, i tak się zaczęło. Dopiero potem robiłam studia bibliotekarskie zaoczne. 

Tak więc przygodę z bibliotekarstwem zaczęłam całkiem przypadkiem. 

 

Maja Korbecka: Jakie są Pani ulubione książki? 

 

Pani Danusia: Wychowałam się na książkach Małgorzaty Musierowicz oraz 

autorki ,,Ani z Zielonego Wzgórza” jeśli chodzi o szkołę podstawową. Natomiast w 

tej chwili czytam książki, które pomagają mi żyć. 

 

Maja Korbecka: Jakie jest Pani hobby? 

 

Pani Danusia: Moje hobby wiąże się z moją pracą, lubię robić zdjęcia, obserwować, 

podglądać przyrodę, pracować w ogródku i ogólnie wszystko co się wiążę z przyrodą. 

  

Maja Korbecka: Czy lubi Pani swoją pracę? 

 

Pani Danusia: Tak, gdybym nie lubiła, to by mnie tutaj nie było, na pewno. Moje 

motto to: ,,Wychowanie przez czytanie”. Warto czytać to co pomaga żyć i wprowadza 

coś do twojego życia. 

 

Maja Korbecka: Bardzo dziękuję za wywiad.  Do widzenia 

 

 Pani Danusia: Do widzenia 
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Okiem Czytelnika  

Poznaj nowości szkolnej biblioteki,  

wypożycz sobie prezent na Święta                                                                                      
Seria „Plus minus 16”  jest przeznaczona  dla najstarszych nastolatków. Obejmuje powieści 

młodzieżowe znakomitych, polskich autorów, w których nastoletni odbiorcy odkrywają bliski im, 

słodko-gorzki świat swoich rówieśników: radości, smutki i rozterki okresu dojrzewania, trudne 

sytuacje rodzinne i relacje z najbliższymi, pierwsze poważne związki i decyzje.  

Joanny trudno nie zauważyć – burza rudych włosów, fioletowy szalik   

i wojskowe spodnie robią swoje. Kto by przypuszczał, że obok kolekcji rockowych 

płyt dziewczyna skrywa pudełko z nigdy niewysłanymi listami do mamy, która 

wyjechała za granicę w poszukiwaniu szczęścia.  

Kosmowska pisze o sprawach smutnych i trudnych z wielką pogodą ducha 

i optymizmem.   

Patryk po bankructwie firmy ojca i utracie domu ląduje z dnia na dzień  

w lokalu zastępczym w odrapanym dwupiętrowym bloku. W przeciwieństwie 

do matki szybko przystosowuje się do życia w „Brooklynie”, jak nazywają 

blok osiedlowe dzieciaki. Zapomina o dawnym życiu – o jego dobrych 

stronach, luksusach i znajomych, którzy wraz z tym wszystkim zniknęli. 

Podczas wakacji na szarym, betonowym podwórku Patryk poznaje Celestyna 

– bezdomnego mężczyznę, który staje się jego mentorem, od którego uczy się, 

jak przetrwać w nowym środowisku. 

Alicja jest rozpieszczoną jedynaczką, którą czeka rozwód rodziców.  

Jej dorastanie to slalom pomiędzy domem ojca a mieszkaniem zwariowanej mamy. 

W dniu, kiedy na świat przychodzi Fryderyk, życie dziewczyny przewraca się do 

góry nogami. Choroba brata, pierwsza miłość i rozwód rodziców wymuszają na 

młodziutkiej bohaterce rewizję własnej postawy, skłaniają do stawiania pytań.   

 

Po wypadku samochodowym Michał ląduje na wózku. Ma sprawną prawą rękę, może poruszać 

głową i cieszyć się, że w ogóle żyje. Początkowo daleko mu do tego, ale 

rehabilitacja i kompletnie nowe towarzystwo – innych połamańców 

dochodzących do siebie w ośrodku Caritas, gdzie jest zmuszony zamieszkać   – 

bardzo mu w tym pomagają. Chłopaki pomagają mu złapać dystans, wciągają 

go w rugby – bo mózg lubi ruch. No i nie bez znaczenia jest, że dziewczyny 

lubią wysportowanych…Michał mozolnie dochodzi do tego, że jego życie – 

życie tetrusa – ma swój głęboki sens i cel.  

 

Jaki jest przeciętny piętnastolatek? Czy taki sam w Polsce, Stanach, Japonii, 

Kolumbii czy Danii? Dziesięć różnych losów, dziesięć portretów  

i dziesięć marzeń. Cesaria marzy o tańcu. Noburo od dwóch lat tkwi  

w wirtualnym świecie, bojąc się powrotu do rzeczywistości. Santosh stopn iowo 

ślepnie w fabryce dywanów, do której został porwany jako 

pięciolatek. Anlę chcą wydać za mąż, nie dostrzegając jej wybitnych zdolności i 

chęci do nauki.  

Czy bohaterom opowiadań  uda się odmienić swój los i spełnić marzenia?  
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Seria To Lubię! skierowana jest dla nieco młodszych nastolatków   którzy 

lubią się i pośmiać, i wzruszyć. Obyczajowe powieści najlepszych polskich pisarzy, 

znających dzieciaki na wylot, ukazują codzienne życie rodzinne i szkolne ich 

rówieśników.  

Trzynastoletni pulchny i ciapowaty Gucio nie wyróżnia się z tłumu. Ma swoją 

przyjaciółkę Lutkę i to mu wystarcza do szczęścia. Jednak kiedy Lutkę zaczyna 

podrywać pewien doskonały, wymuskany Piotrek, Gucio podnosi rzuconą mu 

rękawicę i zaczyna walczyć o uwagę ukochanej. Odchudzanie, zmiana fryzury, 

soczewki zamiast okularów, wykwintny obiad (niemalże przy świecach) – 

Gucio idzie na całość. Czy zdobędzie serce Lutki?   

Ksenia i Kryspin znają się z realu, ale zaprzyjaźniają 

się w sieci. Oboje niepozorni, Kryspin trochę 

ofermowaty, typ mola w okularach, Ksenia nieakceptowana przez 

koleżanki, przez niektórych uważana wręcz za dziwaczkę.  

W wirtualnym świecie czują się pewniej.  Grając wspólnie online, są 

pewni siebie, zabawni i mocni. Ale kiedy Kryspin proponuje, żeby się 

spotkali, Ksenia się wycofuje, wystraszona, że nie jest taka spoko, jak 

się opisała w necie. Kryspin nie odpuszcza – wie, że Ksenia jest z jego 

szkoły i szuka jej wśród koleżanek, prowokując kolejne niezręczne 

sytuacje. Wszystko zaczyna się komplikować, kiedy Ksenia znajduje psa 

Kryspina, a Kryspin, szukając go,  nie wraca do domu na noc.  Czy w 

tych okolicznościach przyjaciołom uda się w końcu spotkać?  

Zuzia marzy o noskawerze. Oryginalnym, pachnącym, takim, jaki ma Jackson Beever. I połowa 

(ta fajniejsza połowa) dziewczyn  

z klasy. Kiedy dostaje go pod choinkę od babci – jest w siódmym niebie! 

Fajniejsza połowa wreszcie ją dostrzega! W międzyczasie Zuzia też coś 

dostrzega, coś zupełnie zaskakującego! I robi jej się bardzo wesoło, nawet 

kiedy okazuje się, że TERAZ najmodniejsze są lightmany, a swojego 

noskawera może spokojnie oddać babci. Zabawna historia o modzie i jej 

uleganiu. 

                                                                      

Sięciolatek (Conradus sentiolatex) żyje w trudnych 

warunkach. Przedstawiciel tego gatunku osiąga 

dojrzałość w chwili założenia konta na portalu 

społecznościowym (choć według rodziców następuje to wtedy, kiedy 

przestaje gubić swoje rzeczy). By zdobyć ulubione pożywienie (kebab  

i czipsy), jest w stanie pokonać wiele trudności (głównie finansowych).  

W szkole (przetrwania) nieustannie musi walczyć o pozycję w stadzie  

z innymi młodymi samcami i wciąż ma trudności ze zrozumieniem, o co 

chodzi płci przeciwnej. Trudno się dziwić, że każdy dzień sięciolatkowego 

życia to walka o byt w dżungli współczesnego 

świata! 

 

Asia i Maciek są przyjaciółmi. Razem pakują się w tarapaty i razem 

ratują się z opresji. Zawsze są za sobą, czy to trzeba przejść przez ciemny 

tunel, czy obłaskawić leśnego diabełka, czy postawić się niemiłej 

koleżance z klasy. Są odważni, pomysłowi i prawie zawsze dobrzy! To 

wcale nie takie trudne, bo co dwie głowy (i dwa serca), to nie jedna!  
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Najmłodszym czytelnikom biblioteka proponuje nowe pozycje z serii „Czytam sobie”  

 

                                      

 

„Pies na medal” to seria książek przedstawiająca historie psów, o których można powiedzieć, że są 

wyjątkowe! Ratują ludzi, opiekują się starszymi, są przewodnikami osób niewidomych, pracują na 

lotniskach, w GOPR, WOPR lub dla policji i uczestniczą w terapiach chorych dzieci. 

                                        
 

Cykl książek o Duni, a właściwie Danieli, małej dziewczynce, która rozpoczęła naukę w szkole. 

Stara się być optymistką, choć nie ma idealnego życia. Życie Danieli składa się na przemian z 

sukcesów i porażek, jednak dziewczynka nigdy się nie załamuje. Jej sposobem na radość jest 

przypominanie sobie tych wszystkich momentów, kiedy była szczęśliwa.  Autorkami tych ciepłych 

opowieści o przeżyciach i uczuciach bliskich dziecku opowiedziane z jego perspektywy są Eva 

Eriksson oraz Rose Lagercrantz. 

  

 

           
 

Zapraszamy do czytania, 

wypożycz sobie prezent na Święta   

 
                                          Źródło: wydawnictwoliteratura.pl, zakamarki.pl, zielonasowa.pl  
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc GRUDZIEŃ  
 "Jeśli w grudniu często dmucha,  

to w marcu wciąż plucha" 
1 

Weekend 

 

 

2 

Dzień 

mandarynki 

 

3 

Dzień 

niebieskich 

spodni 

 

4 

Dzień jabłka 

 

 

5 

Dzień 

lodowiska 

 
 

6 

Św. Mikołaj 

 

 

7 

Weekend 

8 

Weekend 

9 

Dzień czapki 

 

10 

Dzień koloru 

niebieskiego 

11 

Dzień 

kozaków 

12 

Dzień 

ubierania 

choinki 

 

13 

dzień koloru 

czerwonego 

 
 

14 

Weekend 

15 

Weekend 

16 

Dzień 

pierników 

 

17 

Dzień 

świeczki 

 

18 

Dzień śliwek 

 

 

19 

Dzień koloru 

białego 

 

20 

Wigilijki 

klasowe 

21 

Weekend 

22 

Weekend 

23 

Wolne 

 

 

24 

Wigilia 

Bożego 

Narodzenia 

 
 

25 

pierwszy 

dzień Świąt 

Bożego 

Narodzenia 

 

26 

drugi dzień 

Świąt 

Bożego 

Narodzenia 

 

27 

Wolne 

 

 

28 

Weekend 

29 

Weekend 

30 

Wolne 

 
 

31 

Sylwester 

 
 

    

 
Opracowała: Maja Korbecka 
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Dzień Świętego Mikołaja 

 Dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest niezmiennie 6 grudnia każdego roku w wielu 

krajach świata. W Kościele Katolickim jest to wspomnienie świętego Mikołaja z Miry.  

 Obecnie znana postać Świętego Mikołaja z kultury masowej to dobrotliwy starzec 

mieszkający w Laponii, ubrany w czerwony strój obszyty kożuchem, z charakterystyczną czapką z 

pomponem tego samego koloru, często z okularami na nosie i długą białą brodą. Wykreowanie tego 

wizerunku przypisuje się amerykańskiemu artyście Haddonowi Sundblomowi o szwedzkich i 

fińskich korzeniach. Dokonał tego w latach trzydziestych XX wieku w wyniku współpracy z 

producentem Cola-Coli, inspirując się wierszem amerykańskiego pisarza Clementa Clarke'a 

Moore'a: "A Visit From St. Nicholas”. Zgodnie z tradycją, co roku 6 grudnia, obchodzi się 

Mikołajki, kiedy to obdarowywane są wszystkie dzieci, ale prezenty mogą sobie wręczać także 

dorośli. Organizowane są różne imprezy, w tym również charytatywne. Dzisiaj coraz częściej 

postać Świętego Mikołaja łączona jest także z obchodami Bożego Narodzenia i tradycją wręczania 

świątecznych prezentów, co jest wynikiem wpływów głównie kultury amerykańskiej.  

 Pierwowzorem dzisiejszego Mikołaja jest święty kościoła katolickiego, biskup Miry, który 

żył na przełomie III i IV wieku na terenie dzisiejszej Turcji. Wychowywał się w bardzo pobożnej 

rodzinie. Po śmierci rodziców otrzymał ogromny majątek. Mimo to, opisywano go jako człowieka 

bardzo skromnego i wrażliwego na cudzą krzywdę. Istnieje legenda, w której biskup obdarował 

chatę ubogiej rodziny, gdzie ojciec nie miał wystarczającego majątku, aby szczęśliwie wydać córki 

za mąż, wrzucając prezent przez komin, aby pozostać anonimowym. Mówi się także o cudzie 

wskrzeszenia zabitych za długi młodzieńców, czy uratowaniu przed utonięciem rybaków w czasie 

burzy, stąd też św. Mikołaj jest także patronem rybaków i marynarzy. Uważa się, że biskup Miry 

zmarł 6 grudnia w IV w. n.e.. Jego relikwie zostały przeniesione w XI w. do Barii we Włoszech, w 

obawie przed zniszczeniem przed obławą Muzułmanów. 

 W 1985 roku w Rovaniemi w Finlandii zbudowana została wioska Świętego Mikołaja i do 

znajdującego się tam Urzędu Pocztowego dzieci na całym świecie mogą wysyłać listy z prośbą o 

wymarzony prezent. 

            

 

Opracowała: Monika Jakubska 
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Humor :) 
1.  

Jasio przychodzi ze szkoły i mówi: 

- Tato zrobiłem dobry uczynek! 

- To dobrze, a co to było? 

- Kolego położył pineskę na krześle nauczyciela i gdy nauczyciel miał usiąść, odsunąłem mu 

krzesło. 

 

 

2. 

Idzie Jasio ulicą i spotyka swoją dawną nauczycielkę: 

- Witaj Jasiu, czym się zajmujesz? 

- Wykładam chemie… 

- Jasiu, nie doceniałam cię, na popatrz jaki człowiek był głupi… A gdzie? 

- W supermarkecie 

 

 

3. 

Na lekcji religii: 

- Kto z was, dzieci, chciałyby iść do nieba? - pyta ksiądz katecheta 

Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry, tylko Jaś siedzi bez ruchu. 

- A ty mój chłopcze, nie chcesz iść do nieba? 

- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że zaraz po lekcjach wrócę do domu. 

 

 
Opracowała: Milana Czarnula 
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Przepisy dla każdego  
 

W tym numerze podajemy prosty przepis na świąteczne pierniczki.  Po ich ozdobieniu są 

pyszną i piękną dekoracją każdego świątecznego stroju. 

 

Świąteczne pierniczki korzenne 
 

Składniki: 
 

 80 dag mąki  

 45 dag miodu  

 15 dag cukru pudru  

 20 dag masła  

 2 jajka  

 2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej  

 40 g przyprawy do piernika  

 2 łyżeczki kakao  

Wykonanie 

1. Masło rozpuścić z miodem w garnuszku i zostawić do ostygnięcia.  

2. Na stolnicy przesiać mąkę, wymieszać z suchymi produktami: soda, cukier, kakao, 

przyprawa do piernika. 

3. Zrobić kopiec, w środku dołek, do którego wbić jajka i powoli mieszając, dolewać masło z 

miodem. 

4. Mieszamy całość do czasu, gdy ciasto zrobi się tak gęste, że trzeba zacząć wyrabiać je 

rękami. 

5. Po ugnieceniu wałkujemy na cienkie placki i wycinamy pierniczki. 

6. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, pieczemy ok. 8 minut w 180 

stopniach. 

7. Po ostudzeniu zdobimy. 

 
 

Opracowała: Monika Jakubska 
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W imieniu całej 
społeczności szkolnej 

Samorząd Uczniowski życzy 
 
 

 


