
Dokładnie o godz. 0:00 przywitaliśmy Nowy 2019 Rok. 

Koniec i początek roku to czas podsumowań oraz 

obietnic noworocznych. Niektórzy z nas realizują je, 

niektórym niestety się nie udaje. Jaki będzie dla nas ten 

rok? Czy będzie dla nas szczęśliwy, pełen sukcesów  

dla ósmoklasistów na egzaminie? To przede wszystkim 

zależy od nas samych. 

Korzystając z okazji życzymy Wam wszystkiego 

dobrego w Nowym Roku. Aby okazał się lepszy od 

poprzedniego i przyniósł Wam wiele radości, 

sukcesów, przyjaźni. 

Redaktorki „21 news” 
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Gazetka 21 news poleca książkę ,,Opowieść 

Wigilijna” Charlesa Dickensa. Jeżeli chcielibyście 

wejść w świąteczny nastrój to zapraszamy do 

przeczytania tejże lektury. Książka ta opowiada  

o przemianie człowieka samolubnego, skąpego  

w człowieka wyrozumiałego, czułego na ludzkie 

potrzeby, przyjaznego i hojnego. Ebenezer 

Scrooge, główny bohater książki, był człowiekiem 

oschłym, samotnym. Pracował w kantorze i miał 

współpracownika Boba Cratchita dla którego był 

bardzo niemiły. W noc poprzedzającą Boże 

Narodzenie przydarzyła mu się przygoda, która 

odmieniła jego całe życie. Wieczorem odwiedził 

go dawny współpracownik Marley, a właściwie 

jego duch, aby zapowiedzieć przybycie trzech 

kolejnych duchów: Ducha przeszłych Świąt, 

Ducha obecnych Świąt i Ducha przyszłych Świąt, 

które miały przekonać Scrooge’owi do zmiany 

swojego postępowania i pokazać mu jak tragiczne 

może być w skutkach jego ówczesne zachowanie. 

Scrooge po odwiedzinach Duchów zmienił sposób 

postępowania, stał się hojny, dobry dla innych  

i czuły na ich potrzeby.  

Myślę, że warto przeczytać tą książkę, ponieważ 

pokazuje ona jak należy postępować, a jak nie. 

Agata 

 

 

 
Źródło zdjęcia: http://mojelesko.pl 

Książka miesiąca! 
 

Święto Trzech Króli 

To potoczna nazwa chrześcijańskiego święta 

Objawienia Pańskiego. Wedle tradycji trzej mędrcy: 

Kacper, Melchior i Baltazar, podążali za Gwiazdą 

Betlejemską i przybyli do miejsca narodzin Jezusa, 

aby oddać mu pokłon. Tego dnia w wielu miastach 

pojawia się orszak trzech króli, organizowane są 

jasełka oraz wspólne śpiewanie kolęd.  Święto Trzech 

Króli obchodzimy 6 stycznia.  

W niedzielę, 6 stycznia 2019 r., pod hasłem „Odnowi 

oblicze ziemi”, w Lublinie, po raz ósmy, wyruszy 

Orszak Trzech Króli. Lubelski Orszak Trzech Króli 

rozpocznie się w tym roku obok miejskiej szopki 

betlejemskiej, na placu obok klasztoru Ojców 

Kapucynów na Krakowskim Przedmieściu, o godz. 

11.30, a zakończy w Archikatedrze, gdzie o godz. 

13.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. pod 

przewodnictwem abpa Stanisława Budzika, a po jej 

zakończeniu trwać będzie wspólne kolędowanie. 

 



 
 
 

 
 

 

 

Ciasteczka maślano-waniliowe 

 

Składniki: 

- 15 dag masła 

- 15 dag cukru 

- 30 dag mąki 

- jajko 

- pół łyżeczki sody oczyszczonej 

- cukier waniliowy (cały) 

 

Zmiksować masło z cukrem, dodać jajko i dalej 

miksować. Na koniec dodać przesianą mąkę  

z sodą oraz cukier waniliowy. 

Owinąć ciasto w przezroczystą folie i odłożyć na 

5 min. do lodówki. Ulepić kulki z ciasta  

i położyć na blaszce (należy pamiętać  

o odstępach, ponieważ podczas pieczenia kulki 

się rozpływają). Pieczemy ciastka przez 15 min. 

w temperaturze 180 oC. 

 

Smacznego! 
Asia 
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Przepis miesiąca 

Szwedzkie ciasteczka korzenne (pepparkakor) 

 

Składniki na ciasto: 

300 g masła 

5 dl cukru pudru 

1 dl syropu klonowego 

1 łyżka imbiru 

2 łyżki cynamonu 

1 łyżka mielonych goździków 

2 łyżeczki kardamonu 

1 łyżka sody 

2 dl wody 

15 dl mąki pszennej 

 

1. Włóż do miski masło i pozostaw na godzinę  

w temperaturze pokojowej by zmiękło. 

2. Dodaj do masła cukier puder i syrop. Wyrabiaj aż 

uzyskasz gładkie ciasto.  

3. Dodaj imbir, cynamon, goździki, kardamon i sodę. 

Wyrabiaj razem z ciastem. 

4. Dolej wody. 

5. Wyrabiaj dalej ciasto dodając stopniowo mąkę. 

6. Zawiń ciasto w folię spożywczą i wstaw do lodówki 

przynajmniej na dobę. 

7. Wyjmij ciasto z lodówki, poczekaj aż się trochę 

rozgrzeje w temperaturze pokojowej. Odcinaj po kawałku 

i rozwałkuj na stolnicy podsypując mąką. 

8. Wycinaj pierniczki, ułóż je na papierze do pieczenia na 

blaszkach. 

9. Piecz na środkowym położeniu w piekarniku  

w temperaturze 200-225 oC przez 4-5 minut. 

10. Upieczone pierniczki wyłóż na płaską powierzchnię 

(są jeszcze miękkie) by stwardniały. 
 
Źródło: recepten.se 

Agata 

 

 
 

 
Ciasteczka maślano-waniliowe 

Ciasteczka jabłkowo-krówkowe 

 

Składniki: 

• 100g masła 

• Parę krówek 

• 1 jabłko 

• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej 

• ½ łyżeczki cynamonu 

• ½ szklanki cukru pudru 

• 1 jajko 

• 1 i 1/3 szklanki mąki pszennej 

• ½ łyżeczki sody oczyszczonej 

• ¼ łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Sposób przygotowania: 

Pokrój jabłko w drobną kosteczkę i wymieszaj 

z mąką ziemniaczaną i cynamonem. Krówki 

również pokrój w drobną kostkę. Masło i cukier 

puder ubijaj na jasny krem przez około 5 min. 

Dodaj jajko i miksuj jeszcze przez około 3 min. 

Następnie dodaj sodę oczyszczoną, proszek do 

pieczenia, mąkę i dokładnie wymieszaj. Do 

ubitej masy dodaj jabłka i krówki. Całość 

wymieszaj szpatułką. Nabieraj po jednej łyżce 

powstałej masy, formuj kulki i delikatnie 

spłaszczaj. Wstaw do rozgrzanego do 180 

stopni piekarnika i piecz około 15 minut. 

Smacznego! 

Agata 
 

Źródło: haps.gazeta.pl 

 



 
 

 

 

1.Czy wiecie jak można opisać śnieżycę? 

 

Śnieżyce są burzami, którym towarzyszą obfite 

opady śniegu. W temperaturze tuż poniżej progu 

zamarzania śnieg ma w przybliżeniu 10 razy 

mniejszą gęstość niż woda w stanie ciekłym,  

a w dużo niższych temperaturach jeszcze 

mniejszą. Dlatego woda w ilość, która mogła dać 2 

cm opadów deszczowych, może pokryć ziemię 20 

centymetrową warstwą śniegu. 

 

2. Czy wiesz jak powstają góry? 

 

Góry powstają w wyniku ruchów górotwórczych, 

zjawisk wulkanicznych i zewnętrznych procesów 

rzeźbotwórczych np. wietrzenia. 

 

3. Czy wiesz gdzie położona jest największa 

pustynia lodowa? 

 

Największa na świecie pustynia położona jest na 

Antarktydzie. Ma ona powierzchnię przeszło 14 

milionów km2. 

 

4. Czy wiesz ile wynosi światowy rekord zimna? 

 

Światowy rekord zimna należy do Antarktydy 

gdzie zanotowano 94,5 oC poniżej zera. 

Asia 

 

 
 
- Tato już nigdy nie pójdę z tobą na sanki. 

- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij. 

 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie 

oznajmującym? 

- Koń ciągnie wóz. 

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby 

było zdaniem rozkazującym. 

- Wio! 

 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: 

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy 

"Czyja mama jest najpiękniejsza!’’ 

 Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, a Ty 

dostałaś dwa głosy... 

Asia 
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1. Dzieci lepią go ze śniegu, ma czarny cylinder  

i nos z marchewki. 

2. Ubieramy ją na święta, chowamy pod nią 

prezenty w Boże Narodzenie. 

3. Trzej … - przybyli za gwiazdą do 

nowonarodzonego Jezusa. 

4. Zwierzęta ciągnące sanie Świętego Mikołaja. 

5. Miasto, w którym urodził się Jezus. 

6. Jest drzewem iglastym, ubieramy ją na Święta 

Bożego Narodzenia. 

7. Czerwony z uszkami. 

Magda 

 
 

Tradycje świąteczne 
 

Święta się zbliżają, będziemy ubierać choinkę, piec 

pierniczki. Czy zastanawialiście się, w jakim celu 

zostawia się jeden pusty talerz na stole lub po co 

kładzie się sianko pod obrus? Jeśli myśleliście, że 

ubieranie choinki pochodzi z Polski, to jesteście  

w błędzie. Zwyczaj ubierania choinek narodził się  

w Alzacji (północno-wschodnia Francja). Drzewko 

przybierano wtedy jabłkami i ozdobami z papieru. Gdy 

widzimy pierwszą gwiazdkę na niebie wiemy, że to 

czas siadania do stołu. Zanim zasiądziemy do 

wieczerzy jedna z osób wstaje i czyta ewangelię,  

a potem wszyscy dzielą się opłatkiem życząc sobie 

wszystkiego co najlepsze. Według tradycji na 

wigilijnym stole powinno znajdować się dwanaście 

potraw. Zawsze zostawiamy pusty talerz dla 

nieoczekiwanego gościa w razie gdyby zadzwonił do 

naszych drzwi. Życzymy wam rodzinnych, miłych 

świąt. 

Agata 

 
 

 
 

Zimowa krzyżówka Ciekawostki 
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Dowcipy 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Zimowy quiz 
 

1. Od kiedy trwa kalendarzowa zima? 

a) 21 grudnia 

b) 22 grudnia 

c) 23 grudnia 

2. Którego dnia wypada Wigilia? 

a) 22 

b) 23 

c) 24 

3. Ile potraw tradycyjnie powinno się znaleźć na stole wigilijnym? 

a) 10 

b) 12 

c) 14 

4. Jak nazywa się renifer z czerwonym nosem prowadzący sanie Świętego Mikołaja? 

a) Błyskawica 

b) Kometa 

c) Rudolf 

5. Jaki kwiat kojarzy się z Bożym Narodzeniem? 

a) Przebiśnieg 

b) Poinsettia 

c) Storczyk 

6. Jaka jest tradycyjna zupa wigilijna? 

a) Barszcz  

b) Grochowa 

c) Ogórkowa 

Magda 

 

 
 

 

 
 

Odpowiedzi do zimowego quizu: 1 b, 2 c, 3 b, 4 c, 5 b, 6 a 
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Redakcja gazetki szkolnej „21 news”: Agata, Joanna, Magdalena, uczennice z klasy 6 d. 

 


