
 
 
         

Przepisy na słodycze: 

Przepis na pierniczki:    
Składniki:  
1. 300g mąki           
2. 150ml miodu 
3. 1 jajko 
4. 50g cukru pudru 
5. 60g masła 
6. 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
7. 2 łyżeczki przyprawy (mieszanki kardamonu, anyżu, cynamonu i 
mielonych goździków) 
8. 1 łyżka skórki pomarańczy kandyzowanej 
9. 1 łyżeczka gorzkiego kakao 
10. mąka do podsypywania stolnicy 
11. dekoracje do pierników: posypka, pisaki, barwniki do lukru, wiórki 
czekoladowe 
12. foremki w różnych kształtach 

Sposób przygotowania: 
1.Masło trzeba wcześniej wyjąć z lodówki - musi być bardzo 
miękkie. 
2.Zanim masło zmięknie, siekamy drobno nożem kandyzowaną 
skórkę pomarańczy. 
3.Kiedy masło jest bardzo miękkie, w dużej misce mieszamy 
przesianą mąkę, masło, cukier puder i miód. 
4.Dodajemy po kolei: jajko i proszek do pieczenia. Mieszamy. 
5.Dodajemy:przyprawę do pierników, kakao i skórkę 
kandyzowaną.  
6.Zagniatamy ciasto. 
7.Z ciasta robimy kulę i owijamy folią spożywczą. Wkładamy do 
lodówki na ok. pół godziny. 
8.Rozgrzewamy piekarnik do 18 stopni C. 
9.Ciasto rozwałkowujemy na posypanej mąką stolnicy i wycinamy 
pierniczki. 
10.Blachę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia i 
układamy  na niej pierniki. 
11.Pierniki pieczemy w piekarniku w temp.180 C przez ok. 10-12 
minut. 
Zanim udekorujemy pierniki, trzeba poczekać aż wystygną.  
W tym czasie można przygotować lukier do dekoracji pierników. 
 

 

 

    
 

CO W SZKOLE PISZCZY? 

EDYCJA ŚWIĄTECZNA 
 

 

 

------TU ZNAJDZIESZ:------    
 

● DIY- zrób to sam! 
 

● Żarciki na Święta 

 
● Przepis na pierniki 

 
● Historie świąt z różnych krajów  

 

● Historie świętego Mikołaja  
 

● Książki na zimowe wieczory 

 
● Zimowe cytaty  

 
● Zasady bezpieczeństwa podczas ferii 
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Wersja świąteczna 
Pomysły na świąteczne dekoracje 

 
 
Krok 1: Weź rolki po 

papierze toaletowym .  

Krok 2: Wytnij rogi z 

brązowego papieru. 

Krok 3: Wytnij nos i przyklej 

wszystkie elementy. 

Krok 4: Dorysuj oczy i usta. 

 

Źródło: https://oliloli-

newlife.com/ 
 

 

 

 

 

  

 

Najlepsze zimowe cytaty 

 

Autor: Władysław Grzeszczyk 
 

"Jeden bałwan zimy nie czyni." 
 
 

Autor: Tadeusz Gicgier 
 

"Zima jest piękna do pewnego stopnia… Celsjusza." 
 

 
Film: „Miś” 

 
"Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być 

zimno!" 
 

 
Autor: Sokrates 

 
"W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości – brak 

zmartwień." 

 

 
 

 
- Pomaluj makaron na zielono/czerwono, 

 wybierz kartkę i przyklej makaron, 

naklej na górze kokardę i napisz        

Merry Christmas / Wesołych Świąt. 

 

 
 

Krok 1: Przyklej wstążkę na kształt 
choinki na kartkę . 

Krok 2: Przyczep brokat lub inne 
ozdoby. 

Krok 3: Dodaj wyciętą gwiazdkę 
i napis Wesołych Świąt. 

 
Źródło: https://pl.pinterest.com/ 

 



 
 
         
 

Historia Świętego Mikołaja 

Wszyscy znamy Świętego Mikołaja jako bajkową 

postać brzuchatego dziadka w czerwonym kubraku,  

z wielką siwą brodą i workiem pełnym prezentów. 

Jednak Święty Mikołaj to postać autentyczna. 

 
Urodził się około 270 roku w mieście Patara  

w Licji. Zawsze wyróżniał się wrażliwością  

na krzywdę innych. Po śmierci rodziców chętnie 

dzielił się swoim majątkiem z potrzebującymi. 

Został biskupem Miry. Cuda, które czynił, 

przysparzały mu wielkiej chwały. 

Gdy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech 

młodzieńców na karę śmierci za drobne wykroczenie, 

św. Mikołaj udał się do cesarza, by pomóc 

chłopcom. Kiedy indziej uratował rybaków w czasie 

sztormu.  

W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego 

strony, pomagał chorym z narażeniem własnego 

życia. 

Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który 

popadł w nędzę, chciał sprzedać swoje trzy córki. 

Gdy biskup dowiedział się o tym, nocą wrzucił 

przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one 

do pończoch i butów, które córki zawiesiły  

przy kominku. Stąd panuje zwyczaj wystawiania  

przy nim bucików lub skarpet na prezenty. 

Święty Mikołaj odszedł 6 grudnia 345 lub 352 roku. 

Jego ciało pochowano w Mirze, tysiąc lat później 

przewieziono je do Bari. Grobowiec umieszczono  

w bazylice wystawionej ku jego czci, 

 a poświęcił go papież Urban II. 

W Polsce dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest 

tradycyjnie 6 grudnia. Rankiem tego dnia dzieci, 

które były grzeczne, znajdują drobne upominki 

ukryte pod poduszką lub w skarpecie. 

 

Najpopularniejsze kolędy na święta 
 

Nie wyobrażam sobie dobrych świąt bez zaśpiewa 
chociaż jednej kolędy. Każdy powinien znać kilka  

z naszej listy. 

     
1. "Cicha noc" 

2. "Wśród nocnej ciszy" 
3. "Przybieżeli do Betlejem pasterze" 

4. "W żłobie leży" 
5. "Bóg się rodzi" 

6. "Tryumfy Króla Niebieskiego" 
7. "Pójdźmy wszyscy do stajenki" 

8. "Jezus malusieńki" 
9. "Oj, maluśki, maluśki" 

10. "Anioł pasterzom mówił" 
 
 
 

 
 

 



 
 
         

 

Żarciki  na  Święta 

 
                                                 Małgosia pyta mamę: 

- Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie mi nową lalkę? 

- Przecież lalka, którą masz jest prawie nowa! 

                             - Co z tego? W zeszłym roku ja też byłam prawie nowa, ale pomimo 

to bocian przyniósł mi nową siostrzyczkę! 

 
 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 10 złotych! 
- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 
 

 
 

Policjant wypytuje świętego Mikołaja: 
- Obywatelu Mikołaju, dlaczego tak krzyczycie i płaczecie? 

- Jakiś złodziej ukradł mi worek! 

- Z premedytacją? 
- Nie, z prezentami! 

 

 

 

Książki na zimowe wieczory. 

 

Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe. Co możemy robić wieczorami? 

Czytać!? Ale co? Podam kilka ciekawych tytułów 

książek, które mogą wam się spodobać. 
 

Sempe Goscinny - Mikołajek 

Anne Goscinny -Lukrecja 

Rick Riordan - seria kisiążek o Percy 
Jacksonie 
Megan McDonald - Hania Humorek 

zostaje gwiazdą 
J.K Rowling - Harry Potter i Komnata 
tajemnic 
Erin Hunter- Wojownicy 
John Flanagan- Zwiadowcy 
 

 



 
 
         

           
BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 

         

1. NIE WCHODŹ ZIMĄ NA ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI WODNE 

                             2. NIE PRZYWIĄZUJ SANEK DO SAMOCHODU 

3. NIE RZUCAJ ŚNIEŻEK W TWARZ INNYM   OSOBOM 

4. UBIERAJ SIĘ NA CEBULKĘ 

5 .NIE JEŹDZIJ NA SANKACH W POBLIŻU JEZDNI 

6.WRACAJ DO DOMU O USTALONEJ PORZE ZANIM ZAPADNIE ZMROK 

7. UWAŻAJ NA SPADAJĄCE SOPLE 

8. W GÓRACH CHODŹ TYLKO WYZNACZONYM SZLAKIEM 

9. NOŚ ODBLASKI, ŻEBY BYĆ WIDOCZNYM 

10. PAMIĘTAJ O TELEFONACH ALARMOWYCH! 

                                        999- POGOTOWIE 

998- STRAŻ POŻARNA 

997- POLICJA 
 

 

 

Kolorowanka  

 

 



 
 
         

Święta w innych krajach 

Każdy kraj ma swoją własną tradycję. Niektóre są podobne do naszych,  
a inne kompletnie się różnią. Przeczytaj i zobacz, która z tradycji podoba 

ci się najbardziej! 
 

Austria: 

W Austrii świąteczne zwyczaje różnią się w zależności  

od regionu. Przykładowo w centralnej części Tyrolu bardzo 

ważną tradycją jest kolędowanie. W każdy czwartek adwentu 

dzieci,  

a także dorośli chodzą po domach i śpiewają świąteczne pieśni.  

W Wigilię mieszkańcy tyrolskich miasteczek gromadzą się  

na rynkach, by kolędować już wspólnie. 

Ważną i popularną tradycją gwiazdkową są także jarmarki 

bożonarodzeniowe. Jeden z najpopularniejszych odbywa się  

w Wiedniu - to Wiener Adventzauber. Jarmarki  świąteczne wokół 

jeziora Wolfgangsee należą do najpiękniejszych na świecie  

i warto choć raz je zobaczyć. 

 

Szwecja: 

W Szwecji świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczyna się bardzo 

wcześnie, bo już 13 grudnia. Tego dnia obchodzony jest dzień 

św. Łucji. Z tej okazji mężczyźni oraz zwierzęta domowe 

dostają dodatkowy posiłek. Odbywa się także uroczysta parada. 

Choinka jest elementem szwedzkiego Bożego Narodzenia od 1700 

r.  Ubiera się ją zazwyczaj dwa dni wcześniej. Kulminacyjnym 

punktem świąt jest Wigilia. Zgodnie z tradycją Szwedzi nie 

wykonują tego dnia żadnych prac,  

oprócz opieki nad zwierzętami. 

 
Rosja: 

W Rosji święta Bożego Narodzenia nie mają aż tak wielkiego 

znaczenia jak w Polsce. Znacznie huczniej obchodzony jest Nowy 

Rok. Właśnie wtedy odbywa się kolacja, która przypomina naszą 

Wigilię. Rosyjskie rodziny gromadzą się wtedy przy suto 

zastawionym stole i przystrojonej choince. Z okazji Nowego 

Roku obdarowują się także prezentami. Najpopularniejszymi  

w kategorii dziecięcej są słodycze i zabawki. Przynosi je nie 

święty Mikołaj, ale Dziadek Mróz lub Śnieżynka - jego wnuczka. 

Na świątecznym stole musi pojawić się kutia, którą 

przygotowuje się z ziaren pszenicy, miodu, kaszy, maku  

lub orzechów. 

 

Moja lista prezentów 

 


