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ŚWIĄTECZNY QUIZ

1. Co przynosi mikołaj złym dzieciom pod choinkę?
A. Prezenty.
B. Rózgę.
C. Hulajnogę.

2. Jaka jest najpopularniejsza zupa świąteczna?
A. Barszcz.
B. Rosół.
C. Pomidorowa.

3.Skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki?
A. Z Wielkiej Brytanii.
B. Z Niemiec.
C. Ten zwyczaj był zawsze polski.

4. Jaka jest najstarsza kolęda polska?
A. Bóg się rodzi.
B. Cicha noc.
C. Przez te oczy zielone.

5. Jak nazywali się trzej królowie?
A. Kacper, Melchior i Baltazar.
B. Kacper, Marek i Baltazar.  
C. Kacper, Malchior i Baltazar.

6.Jaki zapis pojawi się na drzwiach Polaków?
A. K+M+B=(np.2022)
B. S+S+S=SSS
C. LAURI+AND+PATI= lauriandpati.pl

7. Dwanaście potraw oznacza?
A. 12 apostołów
B.12 miesięcy
C. 12 nieszczęść.

ODPOWIEDZI NA KOŃCU GAZETKI :)
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Choinka z gliny 
Potrzebne będą:
- glina samoutwardzalna,
- wałek do ciasta,
- foremki w kształcie gwiazdek (opcjonalnie),
- klej na gorąco,
- zielona i brązowa farba.

Sposób wykonania.
1. Rozwałkować glinę.
2. Wyciąć 5 gwiazdek różniących się średnicą.
3. Uszykować krótki, szeroki pień choinki.
4. Pień pomalować na brązowo.
5. Gwiazdki pomalować na zielono.
6. Gwiazdy przykleić tak, aby największa znalazła się na dole, a najmniejsza        

u góry choinki.
7. Następnie połączyć z pniem choinki za pomocą kleju na gorąco.

Mikołaj z wydmuszki i rolki  
po papierze toaletowym 

Potrzebne będą:
- rolka po papierze toaletowym,
- wydmuszka,
- czerwony papier,
- wata,
- małe, plastikowe oczka,
- klej na gorąco i klej biurowy,
- nożyczki
- czarny pisak.

Rolkę po papierze toaletowym oklejamy czerwonym papierem. Papier możemy 
przykleić bezpośrednio do rolki lub zrobić z niego stożek. Na dole przyklejamy 
wąski pasek waty, a od góry do dołu małe kulki z waty - guziczki Mikołajowego 
płaszcza.
Do wydmuszki przyklejamy oczka, a następnie brodę i brwi z waty. Na czerwonym 
papierze rysujemy cyrklem koło, które przecinamy od brzegu do środka, 
formujemy stożek i sklejamy brzegi. Na końcu możemy przymocować pomponik z 
waty. Czapeczkę naszego Mikołaja doklejamy do wydmuszki.
Tak wykonaną głowę przyklejamy do rolki po papierze i Mikołaj gotowy! 
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Dekoracje świąteczne
Wieniec adwentowy w stylu scandi 

Czego potrzebujesz:

- 1 (najlepiej szklana) podstawka lub sztuczny wieniec,
- 4 świece (kolor dowolny),
- nożyczki,
- orzechy i szyszki,
- ozdobna taśma klejąca lub wstążka,
- biały flamaster i prostokąt z papieru technicznego (opcjonalnie)

Sposób wykonania:

- Ustaw świeczki na podstawce.
- Utnij 4 kawałki taśmy lub wstążki (tak długi, żeby mógł objąć świecę)  i przylep / 

przywiąż je do świec.
- Napisz na bilecikach numery od 1 do 4 i przylep je do świec (opcjonalnie).
- Udekoruj podstawkę orzechami i szyszkami.
- Ustaw świece na podstawce i je rozpal.
- Dekoracja gotowa!

https://www.westwing.pl/inspiration/dekoracje/pomysly-na-dekoracje/dekoracje-
swiateczne-diy
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 Gwiazdki ze spinaczy na choinkę 

Czego potrzebujesz:

- klamerki do prania (najlepiej drewniane),
- pistolet na gorący klej.

Sposób wykonania:

- Ułóż klamerki we wzór jak 
sobie życzysz.

- Rozgrzej pistolet na gorący 
klej.

- Sklej klamerki w miejscu,      
w którym się łączą.

-   Dekoracja gotowa!

https://ladnydom.pl/budowa/56,167217,17168234,ozdoby-swiateczne  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ŚWIĄTECZNA HISTORIA
Pewnego zimowego poranka dziewięcioletnia Krysia obudziła się pełna dziwnych, 

zarazem interesujących pomysłów. 
-Mamo! -zawołała Krysia. - Już wiem, co zrobimy na święta! - powiedziała. 
Mama myślała, że padnie na zwał, bo ostatnio Krysia probowała wychodować mikołaja  
w puszce po oranżadzie.
       Krysia tego pamiętnego dnia rzeczywiście wpadła na taki pomysł, a więc uspokoiła 
mamę, że w tym roku nie musi się obawiać. Mama jednak nie czuła spokoju, więc            
z pośpiechem powiedziała: 
- Kochanie, jeżeli w tym roku postanowisz wychodować elfa, to ja się na to nie piszę! 
Tata szybko dodał, że nie zamierza co roku zmywać kolorowej farby, która w dzień 
Bożego Narodzenia przypomina wielkie graffiti. Krysi jej zabawny uśmieszek nie zszedł    
z twarzy. 
- Mamusiu, tatusiu, na pewno nie musicie się niczego obawiać. 
Właściwie to rodziców jeszcze bardziej zaniepokoiło. 
- Chciałabym wam ogłosić, że postanowiłam zaprosić ludzi do wzięcia udziału                  
w konkursie świątecznym. 

Mama powiedziała, że to nie jest najlepszy pomysł, biorąc pod uwagę, że na tym osiedlu 
nie znają prawie nikogo. 
- Ale prawie się nie liczy! - wykrzyknęła zdenerwowana Krysia. 
- Ależ Krysiu, czemu jesteś zdenerwowana?- zaciekawił się tata. 
- Wszystkie moje pomysły odrzucacie, ja je przez całą noc wymyślałam, a wy nawet tego 
nie rozumiecie! - wrzasnęła, po czym wybiegła z kuchni. 

- Krysiu- próbowała uspokoić ją mama. 
Krysi łzy napłynęły do oczu, nie wiedziała, czy być obrażona na cały na cały świat,       
czy może tylko na rodziców. Rodzice postanowili przemyśleć prośbę Krysi. Po kilku 
dniach na ulicy Fiołkowej pojawiły się plakaty z napisem ,,Świąteczny Konkurs”. W dzień 
Bożego Narodzenia rodzice byli strasznie podnieceni. 
-Ile osób przyjdzie? - spytała mama.
- Nie mam pojęcia - odrzekł tata. 
Po pół godzinie przyszło mnóstwo ludzi, Krysia zastanowiła się po co? Nagle rodzice 
wykrzyknęli:
- Niespodzianka! 
- Ojeju… dziękuje - powiedziała Krysia, podeszła i przytuliła rodziców. Przyszła pora       
na prezenty, tata dostał tablet, mama nowy telefon, a Krysia piękny, nowy komputer. 
Następnie rodzina zasiadła do kolacji wigilijnej

- Wszystko tu tak pięknie pachnie - powiedziała Krysia. 
- Tak, tak - odparła mama. 

Gdy wieczór wigilijny zbliżał się ku końcowi, nagle było słychać pukanie do drzwi. 
- Hoł, hoł hoł! - powiedział mikołaj. 
- Mikołaj!- wykrzyknęła Krysia. 
- Życzę całej rodzince wesołych świąt! - krzyknął mikołaj i zniknął ze swoimi reniferami. 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NADZWYCZAJNE ŚWIĘTA 
(2 część Historia z zielonej szkoły)

    Nasza trójka siedemnastoletnich dzieci właśnie skończyła oglądać Stranger 
Things 5. Nazywali się Rozalia, Zosia, Lena. Ich skład jest pomniejszony,             
bo nie ma z nimi Gabrysi, która zmarła w poprzedniej części. 

Dziewczyny, nudząc się, zaczęły wspominać swoją zieloną szkołę.                
I wspomniały o Gabrysi. Pomyślały, że przydałaby im się nowa koleżanka              
w ekipie. Chciałyby pojechać jeszcze raz na taką wycieczkę, ale jednak za bardzo 
się bały. Może trzeba by było pojechać w bardziej bezpieczenie miejsce i mniej 
nawiedzone. 
Nagle ktoś wspomniał:
- Ej, my miałyśmy czekać na świętego mikołaja - powiedziała Zosia.
- A ty w ogóle wierzysz w mikołaja? - powiedziała Lena.
- No tak - odparła Zosia.
- Ja też - dodała Rozi.
Zapadła głucha cisza. Nagle usłyszałī jakiś szelest Ale okazało się, że to tylko 
obcy  kot przeszedł obok okna. 
- A ja już myślałam że to mikołaj - powiedziała Rozi.
-  No niestety nie - dodała Zosia.
- Czemu my w ogóle na niego czekamy? - powiedziała Lena.
- Nie wiem, inaczej byśmy się nudziły - rzekła Zosia.
- Przecież żadna z nas nie jest śpiąca - odparła Rozalia.
- W sumie racja - powiedziała Lena.
Nagle Lena ziewnęła. Wszystkie się załamały. Minęło półtorej godziny i Lena już 
spała. Rozalia ziewnęła. 
- Dziewczyny, to już koniec, padniemy jak muchy, a mikołaja i tak nie zobaczymy, 

przecież to już nasza 8 próba i znowu się nie udało - powiedziała Zosia.
- Nie, chodźmy się gdzieś przejść - odparła Zosia.
- LENA !!!! Wstawaj, idziemy - krzyknęła Rozalia, 
- No dobra… - odrzekła Lena. 
Nagle Rozalia na chwilę poszła do toalety.
30 min później….
Zosia idzie do toalety, bo Rozali nadal nie ma. 
- ROZALIA !!!! - powiedziała Zosia.
- Co ? - powiedziała Rozalia.
- CZEMU ZASNĘŁAŚ NA PODŁODZE ?!- krzyknęła Zosia.
- Nie wcale nie spałam, właśnie do was szłam - odparła.
- No tak,  na pewno…. Leżąc na podłodze - powiedziała Zosia.
- No dobra, nieważne…. - rzekła Rozalia.
- Chodźmy,  Lena już czeka - powiedziała Zosia. 
Nagle Lena weszła do łazienki i powiedziała:
- Ktoś jest na ogródku - powiedziała Lena.
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- No ta, jasne - odparła Rozalia.
- Chodźmy sprawdzić - powiedziała Zosia.
Dziewczyny wyszły na ogródek.
I usłyszały szelest.
- No dobra, wierzę ci - powiedziała Rozalia.
- To idziemy? - powiedziała Zosia.
- W sumie może to tylko kot - powiedziała Lena. 
Dziewczyny szły dalej . Poszły do parku.
40 min później.
Nagle Rozalii przypomniała sobie, że w tym momencie mógł przyjść Mikołaj.       
No i oczywiście już przyszedł, i ósmy rok poszedł na marne. I ósma nieprzespana 
noc.
Pod choinką był już prezent, był on mały i tylko jeden.
- Co to może być ? - zapytała Zosia.
- Może hajs ? - odpowiada Rozi.
- Otwieramy - zadecydowała Lena.
Dziewczyny otwierają prezent - dostały bilety na świąteczny obóz premium         
na Malediwach. Obóz był już jutro. Dziewczyny szybko się ogarnęły. 

Następnego dnia dziewczyny wsiadały do samolotu… 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Przepis na pierogi z kapustą i grzybami

SKŁADNIKI

FARSZ
1 słoik litrowy suszonych grzybów (ok. 100 g)
1 kg kiszonej kapusty
1 marchewka
1 pietruszka
3 łyżki oleju
3 cebule

CIASTO PIEROGOWE
600 g mąki pszennej
1/2 łyżeczki soli
400 ml wrzącej wody
50 g masła

DO PODANIA
3 cebule
kilka łyżek oleju roślinnego

PRZYGOTOWANIE

FARSZ
• Grzyby opłukać, zalać zimną wodą i odstawić na 6 godzin lub na całą 

noc.  Następnego dnia zagotować, dodać obraną marchewkę, pietruszkę          
i gotować aż będą miękkie. Pod koniec gotowania doprawić solą i pieprzem.
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• Kapustę odcisnąć i ugotować w 300 ml wody do miękkości z dodatkiem soli 
do smaku (ok. 45 minut), dokładnie odcisnąć.

• Grzyby, marchewkę i pietruszkę odcedzić, zachowując wywar (wykorzystać 
do np. do zupy grzybowej). Bardzo dobrze odcisnąć z wody i razem              
z kapustą zmielić w maszynce do mięsa o bardzo dużych oczkach, ok 1 cm 
średnicy (lub drobno posiekać na desce).

• Na patelni na oleju zeszklić cebule, dodać do farszu. Składniki farszu 
dobrze wyrobić, łącząc wszystko razem, doprawić solą i pieprzem.

CIASTO PIEROGOWE

• Mąkę przesiać do miski, dodać sól. Do gorącej wody włożyć  masło               
i roztopić, stopniowo wlewać do mąki, mieszając wszystko łyżką. Połączyć 
składniki i wyłożyć je na podsypaną mąką stolnicę.

• Zagniatać ciasto przez około 10 minut aż będzie gładkie i miękkie. Ciasto 
włożyć do miseczki, szczelnie przykryć i odstawić na 30 minut.

• Ciasto podzielić na 4 części, kolejno rozwałkowywać na placki. Małą 
szklanką wycinać kółeczka, na środek nakładać farsz, składać na pół           
i zlepiać brzegi w pierogi.

• Gotować do miękkości, przez około 3 minuty, ale najlepiej sprawdzić czy 
pierogi są już miękkie, odławiając jednego na łyżkę cedzakową i dotykając 
palcem.

• Podawać z zeszkloną na oleju pokrojoną w drobną kostkę cebulą

Źródło przepisu: https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/pierogi/
pierogi_z_kapusta/przepis.htmlśśśś 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Barszcz wigilijny

SKŁADNIKI
40 g świeżych borowików
1 cebula
2 ząbki czosnku
3 listki laurowe, 4 ziela angielskie, 10 ziaren pieprzu
2 kg czerwonych buraków
1/2 korzenia selera
1 jabłko (np. szara reneta)
3 łyżki octu spirytusowego 10%
sól morska (około 1/2 łyżki) i zmielony czarny pieprz (około 1 łyżeczki)
3 łyżki cukru
opcjonalnie: 3 goździki, kawałek kory cynamonu, kawałek anyżu
warto dodać: 250 - 500 ml ZAKWASU (KWASU) BURAKOWEGO

PRZYGOTOWANIE
• Do garnka wlać 500 ml wody, wsypać suszone borowiki. Na palniku 

kuchenki opalić nieobraną cebulę oraz 1 ząbek czosnku.
• Cebulę i czosnek przekroić na pół i dodać do grzybów. Zagotować              

na umiarkowanym ogniu, następnie zmniejszyć ogień do minimum, przykryć 
i na minimalnym ogniu gotować przez około 25 minut (wywar ma tylko lekko 
mrugać, a nie mocno się gotować).

• W międzyczasie dodać do wywaru liście laurowe, ziele angielskie i pieprz 
ziarnisty.

• Buraki i selera umyć, obrać ze skórki, następnie zetrzeć na tarce (na dużych 
oczkach, jak do surówki) lub posiekać w melakserze. Jabłko razem             
ze skórką zetrzeć na tarce.

• Starte buraki, selera i jabłko włożyć do dużego garnka (warzyw będzie dość 
sporo), dodać 2,5 litry wody oraz wywar z grzybami. Przykryć garnek             
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i zagotować na minimalnym ogniu (zagotowanie ma trwać około 20 minut). 
W międzyczasie dodać goździki, cynamon i anyż jeśli ich używamy.

• Po zagotowaniu trzymać wywar jeszcze na minimalnym ogniu przez około 
10 minut. Na koniec dodać ocet i wymieszać. Odstawić z ognia.

• D o b a r s z c z u w a r t o d o d a ć w y w a r g r z y b o w y p o z o s t a ł y 
po USZKACH (niekoniecznie cały) oraz 250 ml KWASU BURAKOWEGO.

• Barszcz odstawić na około godzinę. W międzyczasie można zacząć 
przygotowywać USZKA.

• Do barszczu dodać sól (do smaku), pieprz mielony, cukier oraz świeży 
posiekany ząbek czosnku, znów zostawić na minimum godzinę.

• Barszcz przecedzić i schować do lodówki. Następnego dnia lub przed 
podaniem podgrzać, spróbować i w razie potrzeby doprawić solą i pieprzem

Źródło przepisu: https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/wigilia/barszcz_wigilijny_z_uszkami/przepis.html 

12

https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/wigilia/uszka_grzybowe/przepis.html
https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/wigilia/kiszone_buraki/przepis.html
https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/wigilia/uszka_grzybowe/przepis.html


GRUDZIEŃ  2022

Przepis na pierniczki 

Składniki:

- 2 szklanki mąki pszennej,
- 2 łyżki miodu,
- 2/3 szklanki cukru,
- 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej,
- 1/2 łyżeczki kakao,
- 20g przyprawy piernikowej,
- 2 łyżki masła,
- 1 jajko,
- 1/4 szklanki ciepłego mleka.

Przygotowanie:

- Mąkę przesiać do miski, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać. Ciągle 
mieszając, siekając, dodawać kolejno cukier, sodę, kakao i przyprawy, a następnie 
masło i jedno jajko.

- Dolewać stopniowo podgrzane mleko i łączyć składniki ciasta w jednolitą, miękką kulę. 
Następnie wyrabiać ręką przez około 10 minut.

- Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm. 
Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia  
w odstępach około 2 cm od siebie.

- Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie, jeśli pierniczki będziemy     
dekorować) i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni  przez ok. 10 minut.

https://www.kwestiasmaku.com/desery/ciasteczka/pierniczki/przepis.html
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     Przepis na pierniczki 

         Przygotować składniki: 
          - 1 kg. mąki tortowej; 
          - 350 g. cukru pudru; 
          - 1,5 kostki masła; 
          - 2 łyżeczki sody; 
          - 2 łyżeczki przyprawy do pierników; 
          - 2 całe jajka; 
          - 6 łyżek płynnego miodu; 
          - 3 łyżki kakao. 

Wszystkie składniki razem zagnieść. Gotowe ciasto można włożyć do lodówki na około 3 
godziny. Następnie rozwałkować cienko i wykrawać pierniczki. Piec w temperaturze 180 stopni, 
przez 5-8 minut. 
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Przepis na zupę rybną
Składniki 
• od 3-5 głów karpia,
• 4 ogony karpia,
• marchew - 6 sztuk,
• 1 duży seler,
• pietruszka - 6 sztuk,
• 12 sztuk ziela angielskiego,
• 6 liści laurowych,
• sól wedle uznania,
• śmietanka 30%,
• lane kluseczki.

Składniki - kluski 
• 3 jajka 
• 3 łyżki mąki 

Wykonanie - kluseczki 
W miseczce roztrzepać 3 jajka, dodać  3 łyżki mąki i rozdrobnić.Nie przejmować 
się grudkami.Powoli wlewać na gotująca i doprawioną zupę, łyżką formując małe  
kluseczki.Doprowadzić do wrzenia i wyłączyć. Zupa gotowa do podania

Zupa
Ugotować wywar przez 2 godziny. Odcedzić. Doprawić solą, pieprzem, gałką 
muszkatołową. Na koniec dodać śmietankę 30% i lane kluseczki. 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WYWIAD Z NATALIĄ 
1. Jak długo uczysz się rysować? 
- Uczę się rysować około dwa lata. 
2. Z jakiej swojej pracy jesteś najbardziej dumna? 
- Najbardziej jestem dumna z ,,Sikorki”. 
3. Czy są jakieś techniki rysowania, których chcesz się nauczyć? 
-Tak, chciałabym nauczyć się malować tuszem. 
4. Czy zrobiłaś jakieś rysunki o tematyce świątecznej? 
-Zrobiłam już wiele takich rysunków, moim ulubionym jest ten, na którym 
znajduje się prezent, gałązka oraz bombka. 
5. Czy dekorujesz dom na święta? 
-Oczywiście, bardzo to lubię. 
6. Czy sama robisz dekoracje świąteczne? 
- Tak, większość z nich wykonuję sama, uwielbiam to robić. 
7. Czy wierzysz w Świętego Mikołaja? 
-Niestety już nie wierzę, ale był to magiczny czas. 
8. Co chciałabyś dostać w tym roku pod choinkę? 
-W tym roku chciałabym dostać pod choinkę wiele rzeczy, ale moją ulubioną jest 
aparat fotograficzny, o którym zawsze marzyłam. 
9. Z jakiego prezentu na święta najbardziej się ucieszyłaś? 
-Do tej pory najbardziej ucieszyłam się z gitary, którą dostałam kilka lat temu. 
10. Jaką świąteczną potrawę najbardziej lubisz? 
-Lubię wiele potraw, ale najbardziej - barszcz. 
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Sonda świąteczna 

1. Czy wierzysz w Świętego Mikołaja?  

2. Ile dostajesz prezentów pod choinkę? 

17
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3. Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? 
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Tradycje bożonarodzeniowe oraz ich historie

Święty Mikołaj
W Polsce wszyscy znają sympatycznego pana z białą brodą i zaokrąglonym 
brzuchem rozdającego prezenty grzecznym dzieciom i rózgi tym mniej 
posłusznym.  Znany jest z poczciwego śmiechu i krzykliwie czerwonego ubrania. 
Jednak, według wierzeń, nie wszędzie roznosi upominki. Na Pomorzu, 
Kaszubach, Kujawach i w Wielkopolsce 24 grudnia zabawki roznosi Gwiazdor.    
Na Górnym Śląsku - Dzieciątko,  
a w Małopolsce - Aniołek. W tych 
miejscach 5 grudnia słodycze (i 
nie tylko) daje nam Mikołaj. 
Jedynie w centralnej Polsce 
uczestniczy w obchodach Wigilii.

Stół wigilijny
Czy tylko mi cieknie ślinka, kiedy 
myślę o stole wigilijnym?  Jak 
sama nazwa wskazuje, jest to stół, na którym układamy całe jedzenie 24 grudnia. 
Jest to zazwyczaj: barszcz czerwony z uszkami, pierogi, sos lub zupa grzybowa, 
kompot z suszu, gołąbki z kaszą i grzybami, ryba 
po grecku, karp, kutia (jest to takie pszeniczne 
musli z makiem i dodatkami), sernik, makowiec 
oraz wszystkim nam znane pierniki. Zgodnie        
z tradycją, pod obrusem wkładamy sianko. 
Jednak jeszcze jest pewna tradycja. Zazwyczaj 
stawiamy dodatkowy talerz. Jest on specjalnie    
na wypadek, gdyby jakiś niespodziewany gość 
przyszedł do waszego domu.

Pierniki
Te pyszne ciasto lub ciasteczka są 
ikoną świąt i grudnia. Są bardzo słodkie 
i pyszne. Mnóstwo dzieci pomaga 
swoim rodzicom nie tylko robić ciasto   
na nie, ale również wycinać zabawne      
i świąteczne kształty. Jednak chyba 
wszyscy uwielbiają dekorować je. 
Można je ozdobić lukrem i posypkami. 
Sam ich kolor zachęca do schrupania 
ich. 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Boże Narodzenie w różnych krajach świata!!!!!!!!
Anglia

•  Kiedyś na stole królowała głowa dzika przybrana laurowym wieńcem.
• Teraz na stole pojawia się karp i śledzie, tradycyjny indyk, mince pie 

(drożdżowe ciasto z farszem mięsa i suszonych owoców oraz korzeni), 
tradycyjny pudding śliwkowy oraz ciężkie ciasto owocowe inaczej Christmas 
pudding.

• W Boże Narodzenie ciasto rozwijano i wciskano w nie talizmany np. pierścionek 
(oznaczało to, że osoba niedługo się ożeni).

• Królowa/król zasiadała do stołu wigilijnego w Windsorze. Stół dekorowała sama, 
a menu było identyczne od lat - sałatka z homarów, angielskie parówki, indyk     
z żurawiną i sos chlebowy z jarzyn,  również brukselka i marchewka oraz 
pieczone ziemniaki, a na deser wspomniany już wcześnie Christmas pudding .

Bułgaria
• Nieodmiennie na stole króluje pieczona kura i banica - charakterystyczne 

ciasto, bez którego Bułgar nie wyobraża sobie świąt. Jest to strudel                  
z nadzieniem z ryżu, drobno startego sera, jajek, mielonego mięsa, ryżu, 
szpinaku i dyni. Często pojawia się pieczone prosię.

Holandia
• W Holandii święta Bożego narodzenia zaczynają się o północy 24 grudnia,      

ale nie zasiada się do wigilijniej wieczerzy. Za to w nocy starsi czekają aż         
do północy, jedzą specjalnie  upieczony chleb, gorące ciastka z migdałami  i piją 
gorące kakao lub herbatę. 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ŚWIĄTECZNY QUIZ
Poziom trudności - łatwy

1. Pierwotny Mikołaj był:
      a) biskupem.
      b) duchem.
      c) bezdomnym.

2.  Pomocnikami mikołaja są:
      a) gnomy.
      b) elfy.
      c) mikołaj nie ma pomocników.

Poziom trudności - średni

3.  Jaka ryba powinna pojawiać się na stole wigilijnym?
      a) Sardynki.
      b) Makrela.
      c) Karp.

4. Kiedy otwiera się w Polsce prezenty?
      a) 25 grudnia rano.
      b) 24 grudnia po kolacji.
      c) 24 grudnia przed kolacją.

Poziom trudności - trudny

5. Jaka jest najstarsza polska kolęda?
       a) Oczy zielone.
       b) Cicha noc.
       c) Bóg się rodzi.

6. Gdzie powstał zwyczaj ubierania choinki?
       a) W Azerbejdżanie.
       b) W Niemczech.
       c) W Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Poziom trudności - bardzo trudny

7. Ile mierzyła i ważyła największa choinka świata?
       a) Miała 45 metrów wysokości i ważyła 40 ton.
       b) Miała 50 metrów wysokości i ważyła 50 ton.
       c) Miała 28 metrów wysokości i ważyła 35 ton, 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ŚWIĄTECZNE UZUPEŁNIANKI

Pi……gi
Ba……cz
P…ez……t
B…m…ka
M……o…aj
…ho……ka
Ka……n…arz ad……n…o…y
Op…..t…k
…ig…li…
24 ……ud…n…i…

ODPOWIEDZI:

1B, 2A, 3B, 4A, 5A, 6A, 7A

STOPKA REDAKCYJNA, CZYLI KTO TWORZY GAZETKĘ
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ODPOWIEDZI:

Pierogi
Barszcz
Bombka
Mikołaj
Choinka
Kalendarz adwentowy
Opłatek

1. Odpowiedź a - pierwotny Mikołaj był biskupem 
2. Odpowiedź b - pomocnikami mikołaja są elfy
3. Odpowiedź c - na stole wigilijnym powinien 
pojawiać się karp
4. Odpowiedź b - w Polsce prezenty otwiera się 24 
Grudnia po kolacji
5. Odpowiedź c - najstarszą polską kolędą jest Bóg 
się rodzi
6. Odpowiedź b - zwyczaj ubierania choinki powstał 
w Niemczech
7. Odpowiedź a - Największa choinka świata miała 
45 metrów wysokości i ważyła 40 ton
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