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Przypłynęła chmura sina.
Od północy wiatr zacina.
Kot wyjść z domu 
nie ma chęci. 
Coś się tam na dworze święci!

Kraczą wrony na parkanie: 
— Jedzie zima, groźna pani!

I już lecą z nieba śnieżki,
zasypują drogi, ścieżki,
pola, miedzę i podwórka,

dach, stodoły, budę Burka.
Kraczą wrony na jabłoni:
— Jedzie zima parą koni!

Mróz ściął lodem brzeg 
strumyka.

Zając z pola w las pomyka.
Krasnalowi zmarzły uszy,

już spod pieca się nie ruszy!

Kraczą wrony na brzezinie:
— Oj, nieprędko zima minie!

Świąteczne składanie życzeń czas zacząć
Boże Narodzenie to przede 

wszystkim święto rodzinne, dlatego 
nie należy w tym okresie zapominać 
o podtrzymywaniu kontaktów ro-
dzinnych. 

Poza tym przyjął się miły zwyczaj 
wysyłania kartek świątecznych krew-
nym i dobrym znajomym, z którymi 
nie spotykamy się podczas świąt. 
Wysyłając kartki do przyjaciół, po-
winno się dodać kilka osobistych 
słów. Kupując w tym celu kartki or-
ganizacji dobroczynnych, spełnia się 
przy okazji dobry uczynek.

Gotowe, wydrukowane kartki są 
tylko wówczas dopuszczalne, jeśli 

jest na nich miejsce na dopisanie 
kilku osobistych słów. 

Formuły pozdrowień – na ogół 
listy oficjalne kończą się formułą „Z 
serdecznymi pozdrowieniami”. Daw-
niej szeroko rozpowszechnione „Z 
poważaniem” uważane jest dziś za 
przestarzałe. Listy osobiste kończą 
się zazwyczaj w bardziej serdecznym 
tonie. Ogólnie używa się formuł w 
rodzaju: „Wszystkiego najlepszego”, 
„Wiele pozdrowień”, „Serdeczności, 
Twoja/Twój…”.

Formy zwracania się – oficjalny 
zwrot brzmi „Szanowny Panie…”, 
„Wielce Szanowna Pani” albo „Sza-
nowni Państwo”. Listy o osobistym 

charakterze rozpoczyna się słowami 
„Drogi/a”: „Drogi Panie…”, „Dro-
ga Haniu”, „Drogi Janku”. Po tym 
zwrocie stawiamy przecinek, wy-
krzyknika się już dziś nie stosuje. 

Buty dziwne są... 
Wszyscy dobrze wiemy, co kryje się pod 
pojęciem – buty. Szczególnie o nich przy-
pominamy sobie właśnie teraz – w okresie, 
kiedy bez nich ani rusz! Jednak określeń na 
buty jest wiele. Oto kilka najciekawszych 
określeń ochrony naszych stóp. Sztylpy: wy-

sokie skórzane cholewki zapinane lub sznurowane, nie są zszyte 
z trzewikami, nakładane na krótkie buty. Drugie znaczenie to 
wysokie skórzane buty, używane głównie do jazdy konnej.Wade-
ry: nieprzemakalne buty połączone ze spodniami, noszone przez 
wędkarzy i myśliwych.
Baczmegi lub baczmagi: męskie buty z cholewami, szyte wg wzo-
rów wschodnich; płaskie podeszwy, zadarte noski, cholewki ścięte 
ku tyłowi; w XVII w. noszone do polskiego ubioru narodowego.

Ale dowcip!
Mądrala mówi do mamy: 
− Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 
pod choinkę. 
− Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi spra-
wić przyjemność, to popraw swoją jedynkę 
z matematyki. 
− Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już per-
fumy.
        •••
Kolega pyta dużego Jasia:
— Czy w tym roku kupiłeś coś 
pod choinkę?
— Owszem, udało mi się kupić stojak. 
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  Kochani, 17 grudnia o  godz. 16 serdecznie 
zapraszamy wszystKich na speKtaKl dla dzieci 

„dziadek do orzechów” i bożonarodzeniowe święto 
podopiecznych i dzieci centrum opieki dziennej do 
niemeczyńskiego domu Kultury, ul. Švenčionių 12. z 
wielką radością powitamy wszystkich na święcie !!!

znajdźcie różnice na rysunkach
Te dwa na pozór identyczne zimowe rysunki różnią się 

między sobą siedmioma szczegółami. Jeden z nich został 
już zaznaczony. Czy potraficie znaleźć resztę? Kto będzie 
z Was najszybszy?

ceBula i wszechŚwiat
...Co ma cebula do kosmosu? Ano, ma. Starożytni 

Egipcjanie widzieli w cebuli model wszechświata. Ko-
smologia egipska uważała, że wszechświat jest wielowar-
stwowy, jak cebula. Dlatego w szczególnie ważnych oko-
licznościach przysięgano ‘na cebulę’, jak my przysięgamy 
na Biblię..

ozdoby na choinkę: 
Błyszczące gwiazdki

W wigilijny wieczór, 
czekając, aż zabłyśnie 
na niebie pierwsza 
gwiazdka, da-
jąca znak, 
że czas za-
siadać do 
wigilii, za-
wieście na choince 
mieniące się broka-
tem gwiazdki z ma-
sy solnej. Dodadzą 
jej blasku, odbijając 
światło z lampek choinko-
wych...

Jak je wykonać? To na-
prawdę nic trudnego, tylko 
trochę cierpliwości, no i 
oczywiście chęci!  Masa 
solna jest łatwa do przy-
gotowania i przyjemna w 
lepieniu.

Masę solną wykonuje 
się — mieszając mąkę, sól 
i wodę z klejem do tapet w 
proporcjach:

• 2 części mąki pszennej, 
• 1 część soli kuchennej 
drobnoziarnistej, 
• 3/4 części wody o tempe-
raturze pokojowej. 
• Kleju do tapet dodaje się 
1 łyżkę na każde 10 dag 
mąki.

Po wymieszaniu mąki, 
soli i kleju do tapet, do-
dajemy powoli wodę, ca-
ły czas mieszając, tak by 
uniknąć powstania gru-
dek. 

Masę zagniata-
my około 15 
minut, aż 
nabierze jed-

nolitej i ela-
stycznej konsy-
stencji.

Kiedy jest 
już odpo-
wiednia, for-

mujemy z niej 
kulę i wkładamy do 

woreczka foliowego, żeby 
nie wyschła. Następnie 
umieszczamy na około 2 
godziny w suchym i chłod-
nym miejscu (nie w lodów-
ce). 

Gotową masę solną 
można przechowywać do 
2 tygodni.

Rozwałkujcie kawałek 
na grubość około 7-8 mm 
i foremką do pierniczków 
wykrawajcie równiutkie 
gwiazdki. Nie zapomnij-
cie zrobić otworków do 
przewleczenia sznurka! 
Gwiazdki wysuszcie w pie-
karniku w około 100ºC.

Suche gwiazdki poma-
lujcie złotą farbą akrylo-
wą z jednej, a potem z 
drugiej strony (brzeżki 
też). Posmarujcie klejem 
do brokatu w miejscach, 
gdzie gwiazdka ma być mi-
gocząca, obsypcie złotym 
brokatem. Jak wyschnie, 
to samo zróbcie po drugiej 
stronie. 


