Świąteczne życzenia
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W tym roku szkolnym za pośrednictwem naszej
gazety uczniowie szkoły 107 mogli składać
świąteczne życzenia swoim kolegom i koleżankom, a także nauczycielom. Oto one:
SERDECZNE ŻYCZENIA DLA
WIKTORA Z VIB OD JULII,
WKTORII, GABRIELII, PATRYKA Z

ŻYCZENIA WESOŁYCH ŚWIĄT
DLA MARTY Z VC

WESOŁYCH ŚWIĄT I
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO
ROKU KLASIE VIA , SKŁADJĄ
WIKI, JULKA, KACPER

WESOŁYCH ŚWIĄT DLA
PAULINY Z VB, OD JUSTYNY

ŚLE JUSTYNA

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z
OKAZJI MIKOŁAJEK OD DOROTY
DLA CAŁEJ KLASY IVB

WSZYSTKIEGO NAJ, NAJ
WESOŁYCH ŚWIĄT I DUŻO
PREZENTÓW

SERDECZNE ŻYCZENIA DLA
PANA NICKA Z OKAZJI
BOŻEGO NARODZENIA
PATRYK, GABRYSIA, JULIA

WESOŁYCH ŚWIĄT.
SZCZĘŚCIA I SŁODYCZY
WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM
GOSIA Z POLĄ ŻYCZY

ANONIMOWY

REDAKCJA „BALONIKA”
SKŁADA

Nazwa „Balonik”
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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO OD
MICHAŁA DLA KLASY VIC

WESOŁYCH I POGODNYCH
ŚWIĄT ORAZ „SŁODKIEGO”
NOWEGO ROKU DLA
KOLEŻANEK Z KLASY IV B,
SKŁADA MALWINA

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM SZKOŁY I UCZNIOM
WSPANIAŁYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU.

W tym numerze:
Świąteczne smaki, rozmowa z Panią Jolantą Magierą

2

Czerwony barszczyk według Pani Jolanty Magiera

2

Kompot z suszu. Przepis redakcji

2

Kim był św. Mikołaj ?

3

Świąteczny Aniołek. Pomysł na ozdobę.
Świąteczna pomarańcza.

3
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Świąteczne smaki
Rozmowa z Panią Jolantą Magier
pyszne obiady, wykazując się przy tym
prawdziwym smakiem i dogadzając
naszym żołądkom.
Balonik: Dzień dobry.
Pani J. Magier: Dzień dobry. W czym
mogę Wam pomóc?
Balonik: Chciałybyśmy porozmawiać
z Panią o świątecznych przysmakach.
Czy można?
Pani J. Magier: Proszę bardzo, co
Was interesuje?

Przed zbliżającymi się Świętami, postanowiliśmy porozmawiać z Panią Jolantą
Magier na temat kulinarnych tradycji
wigilijnych. Pani Jolanta Magier na co
dzień serwuje w naszej stołówce prze-

Balonik: Jakie świąteczne potrawy
poleciłaby Pani na świąteczny stół?
Pani J. Magier: Jest wiele świątecznych potraw. Wymienię może podstawowe: karp smażony, barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa z łazan-

kami, kluski z makiem, żurek z grzybami i ziemniakami, pierogi z kapustą, kompot z suszu, czasami podaje
się gołąbki z ryżem i ziemniakami,
kwaśnicę, miód do opłatka, ziemniaki
z olejem rzepakowym i cebulką.
Balonik: Oj, dużo tego, ale rzeczywiście wszystkie pojawiają się na stole
świątecznym. Zaskoczył nas miód do
opłatka.
Pani J. Magier: uśmiecha się.
Balonik: A czy zdradziłaby nam Pani
przepis na którąś z tych potraw?
Pani J. Magier: To może na czerwony barszczyk
Balonik: Tak. Prosimy
Rozmawiały:
Amelka i Marta z klasy Va

Czerwony barszczyk
według przepisu Pani Jolanty Magier
Składniki:
 Buraki,
 Grzyby suszone,
 Włoszczyzna,

Przyprawy:
sól, pieprz,
liść laurowy,
ziele angielskie,
czosnek , sok z cytry
odrobina miłości.

Wykonanie:
Buraki umyć, poszatkować i włożyć do
garnka. Dodajemy grzyby i jarzyny.
Zalać wodą i dodać przyprawy. Gotować pół godziny następnie dodać sok z
cytryny, doprawić do smaku cukrem,
solą, pieprzem i przyprawą miłości.
Najlepiej smakuje z uszkami .
Balonik: Dziękujemy za wspaniały
przepis.
Receptury na czerwony, świąteczny barszczyk
wysłuchały: Amelia i Marta

Redakcyjny przepis na kompot z suszu
Składniki:
Suszone owoce: jabłka, śliwki, gruszki,
pomarańcza
Przyprawy:
Miód,
Goździki
Przygotowanie:
Zalej owoce wodą i gotuj około pół godziny.
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W między czasie kroimy pomarańczę
na plastry.
Garnek z kompotem zdejmujemy
z ognia, następnie przelewamy do
dzbanka, dodajemy łyżeczkę miodu. Na
koniec dekorujemy plastrami pomarańczy.

Kim był święty Mikołaj?
Około 290 lat temu na terenie dzisiejszej Turcji, w bogatej
i chrześcijańskiej rodzinie, urodził się
chłopiec. Dano mu na imię Mikołaj.
W młodości dzielił się pieniędzmi z
biednymi i nie oczekiwał za to podziękowań. Robił to w tajemnicy, nie
ujawniając się, pomagał innym. Mikołaj gdy dorósł objął godność biskupa w mieście Mira, niedaleko rodzinnej Patery.
Jak co roku pod poduszką w nocy z
piątego na szóstego grudnia, większość
z nas znalazła małe paczuszki. Był to
podarek od św. Mikołaja.
Nasza redakcja postanowiła sprawdzić
kim był święty Mikołaj, który co roku
sprawia nam taką miłą niespodziankę.

Biskup Mikołaj zmarł prawdopodobnie 6 grudnia. Został on patronem
żeglarzy, podróżników, dzieci, studentów, piekarzy oraz kupców.
Historię św. Mikołaja opisali:
Wojtek i Lena z klasy IV b

Świąteczny Aniołek
Potrzebne będą:

tą buzię.

2 Kartki z bloku A4 w kolorze białym
(lub Twoim ulubionym), pisaki, nożyczki

Na wierzchołku stożka przyklej z dwóch
stron wycięte koła (tak by się dotykały),
to będzie twarz anioła.

Wykonanie:

Z pozostałego papieru wytnij skrzydła i
przyklej je aniołowi.

Wytnij z kartki A4 Koło o dowolnej
wielkości (w zależności jak duży ma
być wykonany przez Ciebie anioł)
Jeżeli nie chcecie wydawać dużo pieniędzy na tradycyjne świąteczne
ozdoby choinkowe, to polecamy naszą ozdobę, pięknego aniołka.
Wykonasz go samodzielnie w krótkim
czasie z tanich materiałów.

Przetnij średnicę okręgu
Zwiń okręg w stożek, tak powstanie
tułów naszego aniołka,

Piękna ozdoba jest już gotowa. Możesz ją
wykorzystać jako ozdobę lub podarować
bliskiej osobie.
Aniołka polecają: Julia, Wiktoria, Gabrysia z kl VIa

Z drugiej kartki wytnij dwa mniejsze
jednakowej wielkości koła.
Na jednym z nich narysuj uśmiechnię-

Świąteczna pomarańcza
Bardzo ładnie na świątecznym stole
wygląda pomarańcza przybrana goździkami. Wykonanie tej ozdoby jest
proste i nie zajmuje dużo czasu.

rzący się ze świętami zapach. Oto
propozycje wykonania:

Potrzebna jest pomarańcza oraz opakowanie goździków. Przyprawy wbijamy w owoc tworząc wzory.
Efekt jest zaskakujący, a po naszym
domu rozejdzie się przepiękny kojaN R 2 20 1 5 / 20 1 6
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