
 

 

Grudzień 2020 
Numer 4/79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesołych Świąt 

i Szczęśliwego Nowego Roku! 

  

      Pegaz 



 
 

W te Święta Bożego Narodzenia nie możemy spotkać się w szkole i nie możemy, jak 

co roku, złożyć sobie życzeń. Nie możemy w klasach podzielić się opłatkiem, wspólnie po-

kolędować i na klasowym spotkaniu zasiąść do stołu z wigilijnymi pysznościami. Ale mo-

żemy na różne sposoby przesyłać sobie wiele serdecznych życzeń. 

 

Redakcja gazetki Pegaz 

 życzy wszystkim swoim Czytelnikom dużo ciepła i radości. 

Niech świąteczny czas i rodzinna atmosfera  rozbudzą w Was 

wiarę, nadzieję i miłość. Niech Nowy Rok przyniesie dużo op-

tymizmu, słońca i zdrowia. Niech spełniają się Wasze marze-

nia, a szczęście niech Wam zawsze sprzyja.  

 



 

 

Najpopularniejsze piosenki     

świąteczne: 

 

1. Wham – Last Christmas 

https://www.youtube.com/watch?v=E8gmAR-

GvPlI 

2. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is 

You 

https://www.youtube.com/wa-

tch?v=yXQViqx6GMY 

3. Dean Martin - Let It Snow 

https://www.youtube.com/watch?v=o2uvtl-1V70 

4. Melanie Thornton - Wonderful Dream 

https://www.youtube.com/watch?v=YiBoWNo6xDs 

5. Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone  

https://www.youtube.com/watch?v=N-PyWfVkjZc 

6. Chris Rea - Driving home for christmas 

https://www.youtube.com/watch?v=DDt3u2Ev1cI 

7. Burl Ives - A Holly Jolly Christmas 

https://www.youtube.com/watch?v=DtVxFi9C0RA&feature=emb_title 

8. John Lennon -Happy Xmas (War is Over) 

https://www.youtube.com/watch?v=flA5ndOyZbI&feature=emb_title 

9. Cliff Richard - Mistletoe and Wine 

https://www.youtube.com/watch?v=rZCEBibnRM8&list=RDDTmEmsJgh0I&index=6 

10. Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year 

https://www.youtube.com/watch?v=gFtb3EtjEic 
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https://www.youtube.com/watch?v=N-PyWfVkjZc
https://www.youtube.com/watch?v=DDt3u2Ev1cI
https://www.youtube.com/watch?v=DtVxFi9C0RA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=flA5ndOyZbI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rZCEBibnRM8&list=RDDTmEmsJgh0I&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gFtb3EtjEic


Najpopularniejsze filmy 

świąteczne: 

 

1.Kevin sam w domu (Home Alone, 

1990) 

2.Kevin sam w Nowym Jorku(1992) 

3.Holiday (2006) 

4.Listy do M. (2011) 

5.Elf (2003) 

6.Ekspres polarny (The Polar 

Express, 2004) 

7.Grinch: świąt nie będzie (How the Grinch Stole Christmas, 2000) 

8.W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju (Christmas Vacation, 1989) 

 

 

 



Przepis na pierniczki świąteczne 

Składniki: 

2 szklanki mąki 

½ szklanki miodu 

½ szklanki cukru 

1 jajko 

50 g masła 

mleko – ok. ½ szklanki 

1 ½ łyżeczki ody oczyszczonej 

przyprawa do piernika – pół opakowania 

Przygotowanie: 

Mąkę przesiewamy, dodajemy do niej rozpuszczony, gorący miód i mieszamy. Następnie wsypujemy 

cukier i sodę, a na koniec dodajemy jajko i rozpuszczone masło. Do tak połączonych składników stop-

niowo dodajemy mleka – jego ilość jest zależna od konsystencji ciasta, podana w przepisie ilość jest 

orientacyjna. Ciasto wyrabiamy rękami przez ok. 10 minut, aż będzie gładkie. Po wyrobieniu powinno 

mieć dość gęstą, ale plastyczną konsystencję. 

 

Tak przygotowane ciasto przekładamy do dowolnego naczynia i szczelnie owijamy je folią spożywczą, 

w której robimy kilka dziurek – by mogło oddychać, ale nie wysychało. 

 

Odkładamy je na około 4 tygodnie w chłodne miejsce. Po upływie tego czasu pozwalamy ciastu się 

ogrzać, by nieco się rozluźniło. Zimna masa będzie bowiem wówczas bardzo twarda. 

 

Ciasto wałkujemy na grubość ok. 0,5 cm, a następnie przy użyciu foremek wykrajamy z niego pierniczki. 

Przed pieczeniem smakujemy je z wierzchu jajkiem. Pierniczki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 

170 stopni przez ok 10-15 minut. Czas pieczenia zależy od naszego piekarnika, jednak finalnie ciasteczka 

powinny być twarde na brzegach i jeszcze lekko miękkie w środku. 

 

Po upieczeniu i ostudzeniu warto schować je do puszki na kolejne kilka dni. Jeśli wyszły za twarde, 

pomogą nam wsadzone do środka kawałki jabłka. Przed zamknięciem pierniczków można je opcjonal-

nie udekorować – rozpuszczoną czekoladą lub lukrem. Jeżeli natomiast chcemy powiesić świąteczne 

pierniczki na choince, tuż po upieczeniu robimy w każdym niewielką dziurkę, używając np. patyczka do 

szaszłyków. 

Olga Krzywańska 

 



 

Świąteczny  przepis na szczęście! 

 

Cztery filiżanki miłości, 

 dwie filiżanki lojalności,  

trzy filiżanki przebaczenia, filiżanka                  

przyjaźni. 

 Dwie łyżeczki czułości, 

 cztery kwarty wiary,  

beczka śmiechu. 

 Miłość połączyć z lojalnością i starannie zmieszać z wiarą.  

Przyprawić dobrocią,  

 czułością i wyrozumiałością. 

 Dodać przyjaźń i miłość. 

 Obficie spryskać śmiechem.  

Wypiekać w słońcu.  

Serwować codziennie w obfitych porcjach! 

 

 

 

Zwyczaje Bożonarodzeniowe 
 

W Wigilię domownicy ozdabiają choinkę oraz przygotowują się do kolacji. Zgodnie 
z postanowieniami II Soboru Watykańskiego wigilijna wieczerza odbywa się po 
zapadnięciu zmroku i pojawieniu się na niebie "pierwszej gwiazdki", która nawią-
zuje do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa. Wieczerza rozpo-
czyna się od modlitwy i czytania fragmentu Ewangelii. Później domownicy łamią 
się opłatkiem i składają sobie życzenia. Po tym można przystąpić do jedzenia. 
 



Najwięcej zwyczajów związanych jest           
z Wigilią. Poza wyczekiwaniem na pierwszą 
gwiazdkę wśród bożonarodzeniowych trady-
cji wymienia się: 
 

 Sianko pod obrusem - zwyczaj wywo-

dzi się z czasów pogańskich. Jak naka-
zuje tradycja, siano symbolizuje narodze-
nie Jezusa w ubóstwie. 
 

 Opłatek - gest przełamania opłatka 

symbolizuje wzajemne poświecenie się 
jednych dla drugich i chęć dzielenia się 
z bliskimi sukcesami. Dzielenie się opłat-
kiem ma zbliżać i łączyć ludzi. 
 

 Dodatkowe nakrycie - jest ono sym-

bolicznie przeznaczone dla niezapowie-
dzianego gościa, ale też jest symbolem 
pamięci o naszych nieobecnych lub 

zmarłych bliskich. 
 

 Świeca wigilijna - światło 

świecy ma być znakiem zaproszenia 
do rodziny Marii i Józefa, aby mały 
Jezus narodził się w każdym domu. 
 

 Choinka - jest symbolem chrześci-

jańskim, który ma przypominać Ad-
ama i Ewę oraz upadek i odkupienie 
rodzaju ludzkiego. Składanie prezen-
tów pod choinką, ma oznaczać na-
śladowanie dobroci. 

 
 

Wigilijny wieczór kończy się odpra-
wianą o północy pasterką. Według 
tradycji jest to msza upamiętnia-
jąca przybycie do Betlejem paste-
rzy, którzy jako pierwsi oddali hołd 
nowonarodzonemu Chrystusowi. 
 

Amelia Sidor 

 



Nasze zwierzaki 
Uczniowie klasy piątej Julia Cholewa i Jakub Gwóźdź opowiedzą nam o ulubieńcach. 

 

Julia i Kotlet 

 
1. Jak nazywa się twój kot? Od kiedy jest w waszym domu? 

    Nazywa się Kotlet. Jest u mnie od  24.12.2019 r. 

2. Jaka to rasa i czym się charakteryzuje? 

    Jest to rasa brytyjska. Charakteryzuje się gęstą sierścią. 

3. Dlaczego taką rasę wybraliście? 

    Wybraliśmy kota brytyjskiego, ponieważ może on bardzo długo żyć. 

4. Co twój kot lubi robić? 

    Bardzo lubi spać i biegać. 

5. Co je? Gdzie lubi spać? 

    Mój kot lubi jeść swoją karmę Sheba. Bardzo często śpi w pralce i pod moim łóżkiem. 

 

 

 



6.  Co śmiesznego zrobił twój kot? 

     Kiedy chodziłam jeszcze do szkoły, to zawsze wchodził mi do plecaka i jak ktoś miał nowe buty     

to pudełko po nich było już jego chwilowym miejscem odpoczynku. 

7. Co ci daje przyjaźń z kotem? 

    Kiedy potrzebuję, mogę  go przytulić i bardzo lubię się z nim bawić. 

8. Za co lubisz koty? 

    Za to, że są puszyste, słodkie i zawsze je uwielbiałam, niezależnie od rasy, bo wszystkie uwielbiają się 

bawić i spędzać miło czas. 

 

Kuba i ptaki 

1. Skąd takie hobby? Jak to się zaczęło? 

To hobby wzięło się od tego, że moja ciocia zawsze miała papugi i gdy przyjeżdżała do Polski ze 

swoimi papugami,  to zaczęły mi się podobać ptaki egzotyczne. Najpierw była jedna papuga nimfa, 

która nazywała się Sansa, a później były inne ptaki egzotyczne. 

 

2. Jakie ptaki hodujesz i ile ich jest? 

Hoduję: zeberki, mewki japońskie, papugi nimfy i ryżowce. Wszystkich ptaków mam jak na razie 15. 



 

3. Czym charakteryzują się te ga-

tunki?  

Nimfy charakteryzują się tym że mają 

piękny śpiew i dość duży czubek na gło-

wie. Zeberki i jak zarówno mewki i ry-

żowce charakteryzują się tym, że są bar-

dzo ładne, zabawne, ruchliwe i pięknie 

śpiewają. 

 

4. Czy twoje ptaki mają swoje 

imiona? Jakie? 

Moje ptaki mają imiona, ale tylko pa-

pugi, a nazywają się: Sansa, Ori, Horus 

i Tormund. 

 

 

 

5. Czym karmisz swoje ptaszki i gdzie 

mieszkają? 

Ja karmię swoje ptaki specjalną mie-

szanką ziaren, owocami, warzywami 

i ugotowanym kurzym jajkiem. Miesz-

kają one w dość dużej wolierze w garażu. 

 

6.  Co daje ci twoje hobby? 

Moje hobby daje mi dużo radości i za-

bawy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIEKAWI LUDZIE 

JERZY OWSIAK 

 

 
Jerzy Zbigniew Owsiak, Jurek Owsiak ur. 6 

października 1953 w Gdańsku– polski dzien-

nikarz radiowy i telewizyjny, showman, filan-

trop, działacz charytatywny i społeczny. 

Założyciel i prezes Fundacji Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy, pomysłodawca 

i organizator corocznego Finału WOŚP oraz 

Przystanku Woodstock. 

Jako dziennikarz radiowy i telewizyjny współ-

pracował z największymi mediami w kraju. 

Wielokrotnie nagradzany za swoją działal-

ność społeczną i charytatywną. Od 2014 Ho-

norowy Obywatel miasta stołecznego War-

szawy. Kilkukrotnie nominowany do Poko-

jowej Nagrody Nobla. 

 

Wraz z rodzicami przeprowadził się do War-

szawy, gdzie rozpoczął naukę w liceum 

ekonomicznym. Następnie próbował dostać 

się na ASP, jednak bez powodzenia. Jako 

młody chłopak sympatyzował z ruchem hip-

pisowskim. W latach 80. Jerzy Owsiak 

zaprzyjaźnił się z Wojciechem Waglewskim. 

Nawiązał wiele znajomości w środowisku 

muzycznym. Zaczął pracować w Rozgłośni 

Harcerskiej. Na początku lat 90. zorgani-

zował spontaniczną zbiórkę pieniędzy na 

zakup sprzętu medycznego dla umierających 

dzieci, dzięki czemu narodził się pomysł 

stworzenia Fundacji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. I Finał WOŚP odbył 

się w styczniu 1993 r. W latach 90 prowadził 

audycję „Brum” w Programie III Polskiego 

Radia, która potem zmieniła nazwę na „Się 

kręci”. W radiowej Jedynce Owsiak był nato-

miast prezenterem „Kręcioły”. Krótko 

współpracował również z RMF FM, Radiem 

WAWĄ oraz Eską Rock. W 1991 r. Jerzy 

Owsiak związał się z TVP, prezentując m.in. 

swoje programy „Róbta, co chceta, czyli 

rockandrollowa jazda bez trzymanki”, 

„Kręcioła”, kolejne edycje Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy oraz Przystanku Wood-

stock, którego jest twórcą. W 2007 r., po 

rozstaniu Owsiaka z TVP, powstała 

Owsiak.TV. Prywatnie Jerzy Owsiak jest 

mężem Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak, 

dyrektora ds. medycznych Fundacji WOŚP. 

Przemysław Kamiński  



 

29. Finał WOŚP odbędzie się tradycyjnie 

w drugą niedzielę stycznia, tym razem 10 

stycznia 2021 r. Nieprzerwana transmisja in-

ternetowa z zaplanowanych w sztabie głównym 

atrakcji ruszy już 9 stycznia wieczorem. 

 Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, 

organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy.  

 Całość pokazywana jest w bezpośredniej 

transmisji telewizyjnej. Składają się na to bloki, 

czyli wejścia na żywo rozmieszczone w całodzien-

nej ramówce Programu. Równocześnie w całej 

Polsce odbywa się największa w naszym kraju 

zbiórka publiczna. Blisko 120 tysięcy wolontariu-

szy zbiera pieniądze, rozliczane następnie 

w około 1700 sztabach, w tym w kilkudziesięciu 

zlokalizowanych w wielu miejscach na świecie  

Przez cały dzień w studiu telewizyjnym, trwa Li-

cytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców (popu-

larnie zwana licytacją Złotych Serduszek). Kulmi-

nacyjny moment, czyli licytacja Serduszka nr 1, 

zaczyna się około godziny 23.00. Po północy po-

dawane są wstępne, szacunkowe wyniki zbiórki.  

Występujący tego dnia artyści proszeni są, aby 

nie pobierali żadnych honorariów.  

W ciągu 28. Finałów WOŚP Orkiestra zebrała 

i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę 

ponad 1,3 mld PLN i kupiliśmy ponad 65 200 

urządzeń. 

 

W czasach, gdy koronawirus zdezorganizował 

nasze codzienne życie i często wystawił nas na 

najwyższą próbę, potrzebujemy powrotu do tych 

wszystkich kolorów, które zawsze niesie za sobą 

Orkiestra - kolorów miłości, radości i optymizmu. 

Potrzebujemy energii, wzajemnego bycia ze sobą, 

wzajemnego szacunku, tolerancji i pogody ducha. 

Tego nam dzisiaj potrzeba. Dlatego, po raz ko-

lejny prosząc o wsparcie, mówimy ludziom w Pol-

sce i na całym świecie - gramy z radością, gramy 

z głową i po raz kolejny pokażemy, że efektem ta-

kich działań jest skuteczna pomoc tym, którzy jej 

potrzebują. W czasie 29. Finału jeszcze bardziej, 

jeszcze głośniej i jeszcze mocniej mówimy - gramy 

z głową! - Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji 

WOŚP



 

Jak dobrać sylwestrowy makijaż do barwy oczu? 

 

Oczy zielone- W makijażu dla zielonych 

oczu najważniejsze są oczywiście oczy i ich 

podkreślenie. Osoby o najrzadszym kolorze 

tęczówek mogą eksperymentować z kolo-

rami i nie muszą bać się kontrastowych 

barw. Makijaż dla zielonych oczu możemy 

podzielić na 3 typy ze względu na efekt, jaki 

mają wywołać: 

 

EFEKT DRAMATYCZNY. Aby uzyskać efekt intensywny i dramatyczny efekt dla 

swoich zielonych oczu należy zestawić kolory jasne z ciemnymi. Jeśli jesteś po-

siadaczką oczu jasnozielonych, użyj czarnych, mahoniowych cieni. Dramatyzmu 

dodadzą twojemu makijażowi również czerwienie. Nie bój się bawić i eksperymen-

tować z kolorem — dzięki barwie swojej tęczówki możesz pozwolić sobie na wię-

cej. 

UWYDATNIAJĄCY. Chcąc uwydatnić swój piękny kolor oczu użyj cieni śliwko-

wych, koralowych, lawendowych i liliowych. Dzięki użyciu fioletów uzyskasz efekt 

kontrastu, który podkreśli i uwydatni kolor twoich oczu. Doskonale w uwydatnianiu 

zieleni twoich oczu sprawdzą się rów-

nież złote cienie do powiek. 

PODKREŚLAJĄCY. Makijaż dla zielo-

nych oczu może mieć również efekt 

podkreślający, który sprawdzi się ide-

alnie, jeśli nie czujesz się pewnie uży-

wając fioletów lub zieleni. Osoby, które 

lubią stonowane barwy mogą podkre-

ślić swój zielony kolor oczu poprzez 

neutralne kolory jak brązy i beże. 

 



  

 

Oczy niebieskie- Blondynki mają zazwyczaj niebieskie lub jasno-niebieskie 

tęczówki. Najbardziej pasują do nich rozświetlające cienie o pastelowym, 

wpadającym w róż odcieniu. Takie produkty pięknie wydobędą z ciebie to, co naj-

piękniejsze. Ale w takim razie, jakie mają być cienie do niebieskich oczu i blond 

włosów? Bardzo dobrze sprawdzą się: 

róże, delikatne błękity, beże, jasne szarości, brązy. 

Delikatna oprawa oczu u blondynek z niebieskimi oczami sprawia, że "ciężkie", 
grube kreski po prostu źle się prezentują. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem 
będzie delikatna brązowa kreska na linii rzęs, która optycznie je zagęści, ale jed-

nocześnie nie przytłoczy spojrzenia. 

 

 



Oczy brązowe- Odpowiednio wykonany makijaż oczu brązowych sprawi, że 

podkreślisz to, co najlepsze. Spojrzenie będzie głębokie, a oczy będą wydawały 
się bardziej wyraziste. Jeśli masz wątpliwość i myślisz, że makijaż do brązowych 
oczu jest trudny, rozwiewamy je. Ten odcień jest najbardziej uniwersalny, bo więk-
szość kolorów do niego pasuje. 

Jeśli chodzi o cienie do brązowych oczu , najlepiej sprawdzą się matowe. Jeśli 
chodzi o kolorystykę, możesz pozwolić sobie na wszelkie brązy, zarówno te ja-
śniejsze i jak i ciemniejsze. Pasować będą również odcienie szarości, beżu, gra-
natu oraz zieleni. 

Zastanawiając się nad tym, jaki kolor cieni do brązowych oczu najbardziej pasuje, 
trzeba najpierw przyjrzeć się odcieniom tęczówki. Jeśli masz odcień piwny, najle-
piej będą wyglądać kolory naturalne , czyli brąz, beż, zieleń oraz khaki. Jeśli sta-
wiasz na bardziej elegancki makijaż, wybierz złote, odważniejsze odcienie. Mo-
żesz także podkreślić swoją urodę, wykonując makijaż do brązowych oczu z wy-
korzystaniem odcienia fioletowego. 

Inaczej dobieraj kolorystykę, jeśli masz jasne włosy i brązowe oczy. Makijaż powi-
nien być wtedy ciepły oraz jasny, np. z wykorzystaniem pudrowych odcieni, deli-
katnego fioletu lub różu. Makijaż dla blondynek o brązowych oczach w jasnych 
barwach ożywia cerę oraz nie przytłacza jej. 

 

 

Izabela Stęchła 



                                       TRADYCJE ŚWIĄTECZNE W DANII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwentowy wieniec 

Obchody Świąt Bożego Narodzenia w Danii 

rozpoczynają się od adwentowego wieńca. 

Wieniec ten ma cztery świece, które zapalane są 

po kolei w cztery niedziele poprzedzające 

Wigilię.  

 

Świąteczne dekoracje 

Na początku grudnia okna ozdabiane są palącymi 

się świecami, lampkami i wszelkiego rodzaju 

czerwonymi kwiatami. Obowiązkowa choinka 

stojąca przed domem rozświetlona jest setkami 

białych żaróweczek. Czasami ozdabia się nawet 

jakieś drzewko stojące w ogrodzie. Ci, którzy nie 

mają ogrodu, dekorują swoje balkony lub okna 

i parapety. 

W miarę zbliżania się Gwiazdki wnętrza we 

wszystkich domach przystraja się szklanymi 

kulami, girlandami, sercami i gwiazdami 

z papieru, nastawia się pozytywki i wyciąga 

mnóstwo rodzinnych "skarbów", czyli starych 

zabawek na choinkę i stroików, którym pomimo 

niszczycielskiej działalności dzieci udało się 

przetrwać w domu od kilku pokoleń. Nowe stroiki 

robi się wieczorami, przy użyciu szyszek, mchu, 

liści i różnego rodzaju owoców, które mocuje się 

gliną do talerza. Pośrodku, dla dopełnienia 

atmosfery, musi znaleźć się oczywiście świeca. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia swoje budynki 

dekorują również wszystkie duńskie przedszkola, 

szkoły podstawowe, uczelnie, szpitale i inne 

instytucje. 

 

 

CIEKAWOSTKA:  Przed ratuszem 

w Kopenhadze stawiana jest największa na 

świecie świąteczna choinka, ozdabiana zawsze 

tysiącami lampek. 

 

 

Tradycyjna duńska kuchnia oferuje szeroki 

wybór dań na zimno i na ciepło, które 

podawane są zwykle przy bufecie. 

Łosoś i śledź przyrządzone na wiele różnych 

sposobów, krewetki, homary, kraby, filety z 

gładzicy w sosie, smażone kiełbaski 

(medisterpolse) i klopsiki (frikadeller) z czerwoną 

kapustą i buraczkami, pieczeń wieprzowa 

i boczek z jabłkami, polędwica wieprzowa 

z łagodną cebulą, czarny pudding z syropem, 

pasztet z wątróbek z boczkiem i pieczarkami, 

hamburger z jajkiem sadzonym, smażona kaczka, 

wiele przekąsek na zimno, sałatka z kurczaka 

i owoców, różnego rodzaju sery oraz ryż z sosem 

wiśniowym. Wszystko to je się z białym 

i ciemnym chlebem oraz z masłem. Żeby stawić 

czoła całemu temu menu, trzeba mieć dużo siły 

i zdecydowania.  

 



Noc św. Łucji 

 

Święta Łucja to w kościele katolickim patronka 

światła. Poświęcona jej noc obchodzona jest z 12 

na 13 grudnia, zwłaszcza w szkołach, domach 

starców, szpitalach i innych instytucjach w całej 

Danii. Podczas tego święta odbywają się procesje 

małych dziewczynek i tradycyjne śpiewy. Według 

legendy święta Łucja nosiła na głowie wieniec ze 

świecami, aby mieć wolne ręce i móc (wbrew 

prawu) dawać jedzenie chrześcijanom 

ukrywającym się w katakumbach starożytnego 

Rzymu. 

 

Noc przed wigilijna 

Noc poprzedzająca Wigilię ma niezwykłą 

atmosferę. Dla wielu ludzi zaczyna się czas wolny 

od pracy i wykorzystują oni tę okazję, by spotkać 

się z przyjaciółmi i krewnymi, z którymi ze 

względu na inne zobowiązania nie będą mogli się 

zobaczyć w czasie świąt. Dają sobie wówczas 

drobne upominki, a dzieci otrzymują "ableskiver" 

(ciasteczka wypiekane w specjalnej brytfannie) 

z polewą cukrową, dżemem lub syropem 

klonowym. W menu jest także "risengrod" (ryż 

gotowany w mleku) z cukrem, cynamonem 

i odrobiną masła. Do tego podaje się również 

"hvidtol" (duńskie domowe piwo, słabo 

sfermentowane), ale nikt nie wymierzy ci żadnej 

strasznej kary, jeśli zrezygnujesz z tego specjału. 

 

Wigilia i Boże Narodzenie 

Wielu ludzi bierze później udział w mszy 

świątecznej, niekoniecznie dlatego, że są bardzo 

wierzący, ale po to, by posłuchać muzyki 

organowej i tradycyjnych duńskich kolęd. 

 

 

 

Kolację podaje się dość wcześnie. Większość 

ludzi jada w Wigilię pieczoną kaczkę, ale często 

jest również pieczona gęś lub wieprzowina 

z chrupiącą skórką. Kaczka lub gęś faszerowana 

jest jabłkami i suszonymi śliwkami, i podawana 

z ziemniakami, czerwoną kapustą, buraczkami 

i żurawinową konfiturą. Na deser podaje się ryż 

a l'amande z gorącym wiśniowym sosem lub 

"risengrod", jeśli ktoś bardzo chce się trzymać 

tradycji. 

W misie z deserem ukryty jest migdał. Szczęśliwy 

znalazca migdała otrzymuje specjalny prezent. 

Czasami prezenty takie kupują goście zaproszeni 

do świątecznego stołu. 

 



Tańce wokół świątecznego drzewka 

 

Po kolacji zapala się światełka na choince i wtedy 

wszyscy biorą się za ręce i chodząc wokoło 

drzewka, śpiewają tradycyjne duńskie kolędy. 

Jeśli dla kogoś braknie miejsca w tym kręgu, 

może siedzieć i cieszyć się widokiem tego 

niezwykłego spektaklu. Atmosfera staje się 

jeszcze wspanialsza, jeśli pada śnieg, ale niestety 

rzadko tak się dzieje. 

Większość Duńczyków zna swoje kolędy na 

pamięć, ponieważ podobnie jak poezji, oraz 

innych tradycyjnych melodii i pieśni uczą się ich 

w szkole. Na szczęście Dania to nieduży kraj 

liczący około pięciu milionów mieszkańców 

i dlatego udaje się opanować ten materiał. 

Kiedy dzieci mają już dość śpiewania (co 

następuje bardzo szybko), przychodzi czas na 

odpakowanie prezentów. Zazwyczaj jedno 

z dzieci rozdaje je wszystkim po kolei. Ale 

zawsze trzeba zaczekać z następnym, 

aż obdarowany odpakuje swój prezent i wyrazi 

wdzięczność. Rozdający prezenty musi zadbać 

o to, by wszystkie prezenty dotarły do adresatów. 

Po rozdaniu ostatnich prezentów przychodzi pora 

na owoce, ciastka, słodycze i kawę oraz może coś 

mocniejszego niż piwo. Ale nigdy nie pije się 

dużo. Duńskie święta obchodzi się spokojnie i nie 

podaje się wiele alkoholu. Zwykle przed północą 

wszyscy idą spać. 

W Boże Narodzenie wcześnie wstają tylko dzieci, 

które chcą nacieszyć się otrzymanymi 

prezentami. Ten dzień przebiega zwykle 

spokojnie, w rodzinnym gronie, a wizyty 

przyjaciół lub krewnych zaczynają się 26 grudnia. 

 

Gabriela Małek

 

 

 



Szybkie i proste przepisy na święta 
 

 

Przepisy na Święta: piernikowe praliny 
 

 
 
Piernikowe praliny to smaczna i zdrowa 

przekąska, w której składzie brak cukru, 

czy mąki pszennej. Ich wykonanie zajmie 

Ci tylko 15 minut, a przekąska ta spraw-

dzi się nawet jako drobny, gwiazdkowy 

upominek.  

Przepis:  

1/3 szklanki nasion słonecznika 

1/3 szklanki ulubionych orzechów 

1/3 szklanki wiórków kokosowych 

1/3 szklanki skórki otartej z pomarańczy 

6-7 daktyli 

pół łyżeczki cynamonu 

szczypta kardamonu 

szczypta gałki muszkatołowej 

sproszkowane kakao do obsypania prali-

nek 

Nasiona, orzechy i wiórki kokosowe 

zmiel na drobno w młynku. Następnie 

przesyp je do naczynia blendera i zmik-

suj razem z miękkimi daktylami oraz 

skórką otartą z pomarańczy. Do powsta-

łej masy dodaj korzenne przyprawy, 

przemieszaj ją w dłoniach i ulep z niej 

kuleczki wielkości orzecha włoskiego. 

Schładzaj je w lodówce przez 5 minut, 

następnie obtocz praliny w sproszkowa-

nym kakao i przełóż je do słoiczka lub 

ozdobnej miski. 

 

 

 

 



 

Przepisy na Święta: Chlebek bananowy  

 

 

Przepis: 

1 i 1/2 szklanki mąki orkiszowej 

1/3 szklanki oleju kokosowego 

1/2 szklanki syropu klowego/me-

lasy/miodu 

1/3 szklanki mleka sojowego 

2 bardzo dojrzałe banany 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

szczypta soli 

łyżeczka przyprawy piernikowej 

pół tabliczki gorzkiej czekolady 

garść orzechów włoskich 

garść rodzynek lub żurawiny 

Mąkę przesyp do miski i wymieszaj ją z 

solą i proszkiem do pieczenia. Banany 

rozgnieć widelcem i połącz w osobnym 

naczyniu z mlekiem sojowym, olejem 

oraz słodem. Połącz ze sobą suche i mo-

kre składniki, wymieszaj je dokładnie, po 

czym dodaj do nich orzechy, żurawinę i 

posiekaną na drobno połowę tabliczki 

gorzkiej czekolady. Masę przelej do po-

smarowanej olejem keksówki. Piecz cia-

sto w piekarniku nagrzanym do 180 

stopni przez 40-50 minut.  

 

 

Przepis na święta: Blok czekoladowy  

 

mleko 

150 mililitrów 

 

masło 

250 gramów 

 



cukier 

175 gramów 

 

kakao 

60 gramów 

 

mleko w proszku 

300 gramów 

 

herbatniki 

100 gramów 

 

żurawina 

80 gramów 

 

orzechy laskowe 

100 gramów 

 

 

Nagrzać piekarnik do 200 C. Orzechy 

wysypać na blachę i piec 10 minut. Go-

rące zawinąć w bawełnianą ścierkę i po-

cierając usunąć brązową błonkę.  

Mleko, masło, cukier i kakao umieścić 

w garnku. Podgrzewając mieszać do po-

łączenia. Zdjąć z palnika przed zagoto-

waniem- to bardzo ważne! Do gorącej 

masy, miksując, wsypywać stopniowo 

mleko w proszku. Wsypać pokruszone 

herbatniki i posiekaną żurawinę. Na 

końcu wmieszać całe laskowe orzechy. 

Keksówkę wyłożyć folią spożywczą. 

Przełożyć do formy masę, wyrównać, 

wstawić do lodówki na co najmniej 4 go-

dziny. Schłodzony blok kroić ostrym no-

żem. 

 

Przepis na święta: Bajerka 

 

 

pokruszone herbatniki 

700 gramów

 



mleko 

0.5 szklanki 

 

cukier 

100 gramów 

 

powidła śliwkowe 

300 gramów 

 

esencja rumowa 

0.25 łyżeczki 

 

wiórki kokosowe 

100 gramów 

 

masło orzechowe 

4 łyżki 

 

kakao 

3 łyżki 

 

masło 

250 gramów 

 

czekolada gorzka 

200 gramów 

 

Herbatniki drobno pokrusz w misce. 

W rondlu zagotuj mleko, cukier, połowę 

masła i kakao. Lekko przestudź i wymie-

szaj z pokruszonymi herbatnikami, powi-

dłami, masłem orzechowym oraz eks-

traktem rumowym. Wszystko zagnieć do 

otrzymania jednolitej masy. 

Z przygotowanej masy uformuj kulki i 

schłodź w lodówce przez 1 godzinę. 

Pozostałą części masła i czekoladę roz-

puść w rondlu delikatnie mieszając. 

Schłodzone kule obtocz w ciepłej pole-

wie czekoladowej, a następnie w wiór-

kach kokosowych. Odstaw do stężenia w 

temperaturze pokojowej. 

 

Przepis świąteczny: czekoladowe trufle owsiane  

 

 

 



masło orzechowe 

120 gramów 

 

kakao 

20 gramów 

 

Cynamon 

5 gramów 

 

cukier trzcinowy 

20 gramów 

 

płatki owsiane górskie 

150 gramów 

 

masło 

20 gramów 

 

Masło orzechowe, masło , mleko, cukier, kakao i cynamon podgrzewać przez chwilę 

w garnku aż składniki się połączą. 

Do powstałej masy dodać płatki owsiane i dokładnie wymieszać. 

Uformuj kulki, mocno ściskając masę aby się nie rozpadała- można w tym celu użyć fo-

remki na czekoladki. Schłodź w lodówce 30 minut i gotowe. 

 

 
 
 

Aleksandra Matwij  



  

Wywiad z Anią Fiałek 

 

 

1. Ulubiona potrawa na wigilię? 

Moją ulubioną potrawą na wigilię jest ryba. 

    2. Wolisz dawać czy dostawać prezenty? 

Wolę dawać prezenty i uszczęśliwiać tym in-

nych ludzi. 

   3. Ile miałaś lat, jak przestałaś wierzyć 

w świętego Mikołaja ? 

Jak przestałam wierzyć w Świętego Mikołaja, 

miałam około 9 lat. 

   4. Pieczesz pierniczki na święta? 

Tak, piekę pierniczki co roku. 

  5. Lubisz jeździć na łyżwach? 

Tak, bardzo lubię jeździć na łyżwach. 

  6. Masz jakieś postanowienia noworoczne? Jak tak, to jakie? 

Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. 

   7. Jaka jest twoja ulubiona kolęda? 

Moją ulubioną kolędą jest „Przybieżeli do Betlejem". 

  8. Pamiętasz, jak się dowiedziałaś, że święty Mikołaj nie istnieje ?                              

Jeśli tak, to jaka była twoja pierwsza reakcja? 

Niestety nie pamiętam tego, w jaki sposób dowiedziałam się, że Święty Miko-

łaj nie istnieje, ale moja reakcja nie była za duża. 

 

Amelia Moszkowicz 

    



Wywiad z panią Jolantą Pelc 

 

      

Woli pani dawać czy dostawać                       

prezenty?  

Chyba dawać. 

Czy dostała pani prezent od Mikołaja?  

Dostałam pieniądze od mojej mamy 

Czy wierzy  pani w św. Mikołaja? 

Oczywiście, że tak. 

Jak planuje pani spędzić święta? 

W gronie rodzinnym, o ile tylko to będzie możliwe. 

Czy pani święta będą się różnić od pozostałych? 

Mam nadzieję, że nie. 

Jaka jest pani ulubiona potrawa świąteczna? 

Lubię wszystkie i wszystkie jem, ale w małych ilościach. 

                                                                                                                 Oskar Mazur 

  

 

Niestety nie pamiętam tego w jaki spo-

sób dowiedziałam się, że Święty Mikołaj 

nie istnieje, ale moja 

 

 

 



 

Wywiad z Gabrielą Małek 
 

1.Wolisz choinkę żywą czy sztuczną? 

-Myślę, że żywą. 

2.Lampki kolorowe czy jednokolorowe na choince? 

-Jednokolorowe. 

3.Wolisz dostawać czy dawać prezenty? 

-Dawać, ponieważ to bardzo przyjemne, jak druga osoba jest szczęśliwa z prezentu. 

4.Jaki jest twój ulubiony film świąteczny? 

-Typowe raczej „Kevin sam w domu” ogląda się co roku „Zamiana z księżniczką” „Grinch” 

„Święta święta i znowu święta” „W śnieżną noc”. 

5.Ulubiona piosenka świąteczna? 

-Jest ich dużo ale najbardziej chyba “Last Christmas,, 

 i “All i want for christmas,, 

6.Gdzie spędzasz sylwestra podczas pandemii? 

-W gronie najbliższych przyjaciółek. 

7.Wolisz święta z śniegiem czy bez? 

-Wolę, gdy jest śnieg podczas świąt, ponieważ nadaje świątecznego klimatu. 

                                                                         Emilia Bukowy 



DIEGO ARMANDO MARADONA 

 

30 października 1960 w Lanus urodził się 

jeden z najlepszych piłkarzy na świecie nie 

tylko jeśli chodzi o grę w piłkę, ale również 

o to jakim był człowiekiem. Jego życie było 

usłane skandalami, porachunkami z ma-

fią, narkotykami, ale pomimo to go ko-

chano.  

Miał wielki dar od Boga co sprawiało, że 

nikt na boisku nie był w stanie go zatrzy-

mać. Potrafił okiwać całą drużynę prze-

ciwną i strzelić bramkę. Na jego nogach po 

meczu było wiele siniaków i zadrapań, po-

nieważ w tamtym czasie nie dbano i nie 

patrzono tak bardzo na faule przeciwni-

ków. Wiele z tamtych fauli obecnie skoń-

czyłoby się czerwoną kartką, jednak 

w tamtym czasie nie było nawet żółtej.  

 

Początki 

Pierwsze juniorskie kroki stawiał w Es-

trella Roja, Los Cebollitas, Argentinos Ju-

niors, gdzie później awansował do dru-

żyny seniorskiej. Spędził tam 5 lat i strzelił 



w 167 meczach 115 bramek. Potem od-

szedł do Boca Juniors, w którym grał jedy-

nie rok, bo od razu został wypatrzony 

przez drużynę Barcelony, która go kupiła. 

W słonecznej Hiszpanii nie spędził dużo 

czasu, bo już po 2 latach zmienił klub na 

włoskie Napoli, gdzie zaczął się temat ma-

fii, która w Neapolu rządziła. Jednak wra-

cając jeszcze do Barcelony, w pamięci ki-

biców pozostał incydent, który wydarzył 

się w meczu przeciwko Athletic Bilbao, 

gdzie rozpoczęła się wielka bijatyka naj-

pierw między zawodnikami, a potem do-

łączyli również kibice.   

 

86 

  

W Neapolu przywitało go 75 tys. widzów, 

ten rekord został pobity dopiero w 2009 

roku na prezentacji Cristiano Ronaldo 

w barwach Realu Madryt. Maradona da-

lej czarował i nie zatrzymywał się. Niósł 

na swoich barkach również drużynę na-

rodową, z którą w 1986 roku pojechał na 

mundial w Meksyku. Tam poprowadził 

drużynę narodową do finału, gdzie Ar-

gentyńczycy zmierzyli się z RFN. Warto 

jednak wspomnieć ćwierćfinał, gdzie 

Maradona wpakował do bramki Angli-

ków dwie bramki. Jedną znaną prawie 

każdemu „Ręką Boga”, drugą zaś po nie-

samowitym rajdzie przez całe boisko i 

minięciu sześciu angielskich zawodni-

ków. Mimo że Argentyna nie miała do-

brej reprezentacji, to miała Maradonę 

dzięki, któremu udało się zdobyć puchar 

Mistrzostw Świata.  



Napoli 

Spędził w Neapolu 7 lat 

i strzelił 115 bramek w 

258 występach. Jest on 

prawdziwą legendą 

tego klubu i na jego 

cześć zmieniono nazwę 

stadionu na stadion 

imienia Diego Mara-

dony. Zdobył tam mię-

dzy innymi tytuł Mistrza 

Włoch, puchar i super-

puchar Włoch i co 

chyba najważniejsze w jego klubowej ka-

rierze, czyli w 1989 Puchar UEFA pokonu-

jąc w dwumeczu finałowym VfB Stuttgart 

2:0 i 3:3.   

 

 

                          Schyłek kariery  

W 1992 odszedł z Napoli do 

Sevilli, ale to już nie był ten 

sam Maradona. Szybko się 

męczył, nie dryblował już tak 

świetnie i po 26 meczach 

oraz konflikcie z władzami 

klubu postanowił wrócić do 

kraju, gdzie grał w Newell’s 

Old Boys i w klubie, z którego 

odchodził do wielkiej Barce-

lony, czyli Boca Juniors.  

 

Po zakończeniu kariery 

W 2000 roku wydał autobio-

grafię zatytułowaną „El 

Diego”, napisaną we współ-

pracy z Danielem Arcuccim 

i Ernesto Cherquisem Bialo. 

Opisuje w niej swoje dzieciń-

stwo, karierę piłkarską, 



a także zawarł w niej listę stu, jego zda-

niem, najlepszych piłkarzy świata.  

W 2004 roku, z okazji stulecia FIFA, Mara-

dona wraz z brazylijskim piłkarzem Pelém, 

został wybrany najwybitniejszym piłka-

rzem wszech czasów. W tym samym roku, 

doznał zawału serca. 

Był również trenerem reprezentacji Ar-

gentyny, z którą w 2010 roku awansował 

na Mistrzostwa Świata w RPA i dotarł do 

ćwierćfinału.  

 

Śmierć 

Śmierć była tak naprawdę do przewidze-

nia po tym, jak Maradona się prowadził. 

Narkotyki, które brał bardzo często wy-

niszczyły go. Podczas meczu Argentyny 

z Nigerią w 2018 roku na Mistrzostwach 

Świata Maradona był kompletnie odu-

rzony narkotykami. Było nawet widać na 

barierce biały proszek i nie ciężko się do-

myślić co to było.  

Na początku listopada 2020 roku trafił do 

szpitala w związku ze zdiagnozowaniem 

u niego krwiaka podtwardówkowego. 4 li-

stopada przeszedł operację, po której nie 

nastąpiły żadne komplikacje ani skutki 

uboczne. W połowie listopada Maradona 

wypisał się ze szpitala na własne życzenie 

i wrócił do rodzinnego domu. Wieczorem 

przed śmiercią powiedział komuś z ro-

dziny, że źle się czuje, rano już się nie obu-

dził. Zmarł 25 listopada 2020 roku z po-

wodu zawału serce.  

Po jego śmierci w Pałacu Prezydenckim 

w Buenos Aires wystawiono trumnę z cia-

łem legendarnego piłkarza i prezydent Ar-

gentyny ogłosił trzydniową żałobę. Ostat-

nie pożegnanie nastąpiło 26 listopada 

2020 na cmentarzu Jardín de Bella Vista 

w okolicy Buenos Aires.  

Mikołaj Krzeptoń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na 

ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

- Głupstwo – odpowiada święty Mikołaj. – Nie 

masz mi za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała 

 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry 

przychodzi mały Jasio i mówi:  

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w po-

rządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za 

starszego dziadka i twierdził, że nazywa się św. 

Mikołaj 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepszy prezent! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codzien-

nie złotówkę! 

- W jaki sposób! 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- Chciałbym narty, łyżwy, sanki, i grypę na zakoń-

czenie ferii świątecznych  

 

- Puk, puk 

- Kto tam? 

- Merry! 

- Jaka Merry? 

-Merry CHristmas! 

 

 



Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod cho-

inkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 

przyjemność, to popraw swoją jedynkę z mate-

matyki. 

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

 

Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli 

ślub w Boże Narodzenie? 

- Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta. 

 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u 

dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed 

łóżkiem i modlą się, a jeden z nich ile sił w płu-

cach woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe 

żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz DVD… 

Starszy brat pochylił się i szturchną go mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 

Na co chło-

piec: 

- Bóg może 

nie, ale bab-

cia tak. 

 

 

 

 

 

 

Tata pyta Jasia: 

- Dlaczego napisałeś w liście, aby Mikołaj przy-

niósł ci dwa zestawy kolejki elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

 

 

Przyjaciel pyta Nowaka: 

- Jak minęły święta? 

- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagra-

niczne potrawy. 

- Jakie? 

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi 

ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską. 

 

Dwaj staruszkowie spędzają wspólnie święta. 

Patrząc na gwiazdę betlejemską, jeden z nich 

wspomina: 

- Moja żona kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, 

powiedziała: - Pomyśl o czymś, a twoje życzenie 

spełni się, kiedy gwiazda spadnie. 

- Co było dalej? – pyta 

drugi. 

- Życzenie się spełniło. 

Gwiazda spadła na 

nią! 

 

 

Co mówi bombka do 

bombki ? 

- Chyba nas powieszą. 

 

Natalia Mazur

 



 

Imię :Amelia 

Nazwisko : Moszkowicz  

Data Urodzenia : 

09.08.2007 

Znak zodiaku : Lew  

Ulubiona potrawa : Naleśniki  

Ulubiona pora roku : Lato, ponieważ są wakacje i jest ciepło  

Ulubione zwierzę : Chyba kot  

Ulubiony kolor : Niebieski, fioletowy oraz pudrowy róż  

Co dostałaś na Mikołaja ? Na Mikołaja dostałam piłkę do ręcznej, 

pieniądze i ciuchy  

Jak wyobrażasz sobie tegoroczne święta? 

Tegoroczne święta wyobrażam sobie trochę nietypowo, ponieważ nie będą  z całą ro-

dziną.  

Gdzie spędzasz sylwestra?  W domu z przyjaciółmi  

Jak radzisz sobie z nauką zdalną? Radzę sobie dobrze. 

Wyjeżdżasz gdzieś na ferie zimowe ? Raczej nigdzie, a jak już to do kuzynów   

 

 



Imię : Emilia  

Nazwisko : Bukowy  

Data urodzenia : 25.09.2007 

Znak zodiaku : Waga  

Ulubiona potrawa : Hmm… myślę, że nie mam 

takiej jednej ulubionej. 

Ulubiona pora roku:  Oczywiście, że lato.  

Ulubione zwierzę: Pies 

Ulubiony kolor: Moim ulubionym kolorem jest 

czarny i w sumie biały. 

Co dostałaś na Mikołaja? Na Mikołaja dosta-

łam słodycze, laptopa oraz ubrania. 

Jak wyobrażasz sobie tegoroczne święta? 

Myślę, że te święta będą na pewno wyglądały 

inaczej, ponieważ nie można się spotkać z ro-

dziną. 

Z kim spędzasz sylwestra? Z najbliższymi przy-

jaciółkami. 

Jak radzisz sobie z nauką zdalną? Myślę, że 

idzie mi całkiem dobrze.   

Wyjeżdżasz gdzieś na ferie zimowe? 

Na tą chwilę nie myślałam jeszcze o planach na ferie zimowe ale na pewno gdzieś pojadę. 

Przygotowała: Katarzyna Rogoża  

   

 

 

 

 

 

 



Co można robić w domu podczas ferii 2021? 

 

1. Pierwszym ciekawym sposobem na spędzenie ferii w domu jest spędzanie czasu 

z bliskimi poprzez organizowanie zabaw, dni gier  np. Dzień czytania książek, dzień 

gier planszowych czy dzień oglądania filmów. 

2. Drugim świetnym sposobem są porządki. Ferie mogą stać się idealnym czasem na 

posprzątanie szafy lub zadbanie o wygląd pokoju. 

3. Podczas ferii można również zadbać nie tylko o szafę czy pokój, lecz też zadbać 

o siebie. To przede wszystkim czas, w którym odpoczniemy, a na dodatek zadbamy 

o wygląd.    

4. Dość czasochłonnym, ale pożytecznym sposobem na nudę w domu jest nauka go-

towania. Podczas ferii mamy sporo czasu, który świetnie możemy wykorzystać 

przyrządzając pyszne przekąski, lub pomagając mamie w przygotowywaniu obiadu. 

5. Pomyśl o nowym  hobby, które cię  interesuje lub starym, na które nigdy nie miałeś 

czasu.  

6. W czasie epidemii masz czas na zaangażowanie się w udział w konkursach interne-

towych. 

7. Możesz zrobić coś kreatywnego np. nową ozdobę  do pokoju. 

8. Możesz skończyć lub zacząć coś, na co nigdy nie miałeś czasu.  

Marcelina Czerniakowska 


