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Święta Bożego Narodzenia, najbardziej rodzinne i, mimo zimowej pory, najcieplejsze święta w całym roku. Czas rozpocząć
przygotowania i to jak najszybciej. Za chwilę w naszych domach pojawią się choinki, które trzeba będzie przystroić.
Jak? Tak jak zawsze? A może spróbować inaczej? Własnoręczne ozdoby są wyjątkowe, a to Święto z pewnością
na to zasługuje.

Błyszczące gwiazdki z masy solnej
W wigilijny wieczór, czekając, aż zabłyśnie na niebie
pierwsza gwiazdka, dająca znak, że czas zasiadać do Wigilii, zawieście na choince mieniące się brokatem gwiazdki z masy solnej. Dodadzą jej blasku, odbijając światło z
lampek choinkowych... Jak je wykonać? To naprawdę nic
trudnego, tylko trochę cierpliwości, no i oczywiście chęci!
Masa solna jest łatwa do przygotowania i przyjemna w
lepieniu.
Masę solną wykonuje się z mąki, soli i wody z klejem
do tapet, mieszając je w proporcjach:
• 2 części mąki pszennej,
• 1 część soli kuchennej drobnoziarnistej,
• 3/4 części wody o temperaturze pokojowej.
• Kleju do tapet dodaje się 1 łyżkę na każde 10 dag mąki.
Po wymieszaniu mąki, soli i kleju do tapet, dodajemy
powoli wodę, cały czas mieszając tak, by uniknąć powstania grudek. Masę zagniatamy około 15 minut, aż nabierze
jednolitej i elastycznej konsystencji.
Kiedy jest już odpowiednia, formujemy z niej kulę
i wkładamy do woreczka foliowego, żeby nie wyschła.
Następnie umieszczamy na około 2 godziny w suchym i
chłodnym miejscu (nie w lodówce).
Gotową masę solną można przechowywać do 2 tygodni. Skoro masa solna jest już gotowa, to rozwałkujcie kawałek na grubość około 7-8 mm i foremką do pierniczków
wykrawajcie równiutkie gwiazdki. Nie zapomnijcie zrobić
otworków do przewleczenia sznurka! Gwiazdki wysuszcie
w piekarniku w około 100ºC.
Suche gwiazdki pomalujcie złotą farbą akrylową z jednej, a potem z drugiej strony (brzeżki też). Posmarujcie
klejem do brokatu w miejscach, gdzie gwiazdka ma być
migocząca, obsypcie złotym brokatem. Jak wyschnie, to
samo zróbcie po drugiej stronie.

ALE DOWCIP!
W noc wigilijną pies rozmawia z kotem:
— Co dostałeś pod choinkę? — pyta pies.
— Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? —
kot zwraca się do psa.
— Ciebie!!!

Ubierajmy się, bo zimno! Brrrrr
Skóra głowy oddaje do otoczenia nawet do 40 proc.
ciepła produkowanego przez organizm.
Zimą ciepła czapka jest konieczna. Buty zimą winny
być co najmniej o półtora do dwóch numerów większe,
tak aby po włożeniu 2 par skarpet (bawełniane + wełniane) nie uciskały i można było swobodnie poruszać
palcami.
Bardzo przydatne są getry ortalionowe (ochraniacze),
chroniące przed wilgocią łydki oraz także górną część
buta. Ubranie należy dobierać tak do wykonywanej
czynności, aby się nie pocić.
Parujący pot ochładza ciało, a zawilgocenie ubrania
obniża jego właściwości izolacyjne.
Większość materiałów, na przykład bawełna, traci właściwości izolacyjne,
gdy są mokre. Wełna owcza to jeden
z nielicznych wyjątków.
Skórzanych butów nie wolno suszyć szybko, w wysokiej temperaturze, bo popękają. Najlepiej je wypchać
suchą trawą, gazetami i umieścić w
temperaturze pokojowej.
Pamiętajmy, że długotrwałe chodzenie w mokrym obuwiu przy temperaturze zbliżonej do 0°C, nawet dodatniej, spowoduje odmrożenie stóp.

Alfabet dobrych manier
Takt — rzecz mała, ale
jakże wielka. Taktowne zachowanie świadczy o naszej
inteligencji i dobrym wychowaniu. Pamiętajmy o tym
względem siebie i innych.

Terror — nie ma nic gorszego nad to. Nikt nie ma
prawa nikogo do niczego
zmuszać i przymuszać, a już
tym bardziej pod groźbą pozbawienia życia.
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Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta...
Radość z Bożego Narodzenia przeżywają chrześcijanie nie tylko w naszym
kraju, ale również w Afryce,
Ameryce, Azji i Australii.
Wszyscy wielbią Boga, który
przyszedł na ziemię, aby zbawić ludzi.
W Kolumbii Święta Bożego Narodzenia obchodzone
są bardzo uroczyście, choć
trochę inaczej niż u nas. Miejscowi chrześcijanie przygotowują się do nich dużo wcześniej.
Boże Narodzenie
w Kolumbii
Święto Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi

Panny — 8 grudnia — jest
jak gdyby początkiem obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia ludzie
uczestniczą we Mszy św., a
wieczorem przed domami
zapalają świece i wychodzą
na ulice. Wszystkich ogarnia
radosny nastrój — wspólnie
śpiewają i tańczą. Jest to wyraz ich wielkiej miłości i czci
do Matki Bożej. Od tego też
dnia rozpoczyna się przystrajanie ulic, które stają coraz
bardziej kolorowe i wesołe. Z
dnia na dzień miasta przybierają odświętny wygląd.
Domy jak z bajki
W tym szczególnym

Połącz kropki i pokoloruj rysunek

okresie również domy —
zarówno biedne jak i bogate
— przypominają o nadchodzących Świętach. Przystrojone są kolorowymi lampkami, które nie gasną nawet
we dnie. Lampkami udekorowane są także budynki użyteczności publicznej,
biurowce, a nawet kościoły.
Układa się z nich najróżniejsze figury — dzwonki,
gwiazdy i anioły. Niektóre
z nich dochodzą do 30 metrów wysokości. Wielu ludzi
przed swoimi domami ozdabia różnego rodzaju krzewy,
podobnie jak my choinkę
(w Kolumbii nie jest ona
znana).

Budyń z pączkami —
mniam, mniam
Każdego wieczoru rodziny wychodzą na ulice,
aby cieszyć oczy wspaniałymi widokami. Dziewięć dni
przed Bożym Narodzeniem
rozpoczyna się uroczysta
nowenna do Dzieciątka Jezus, która gromadzi licznych
chrześcijan.
Dorośli i dzieci tłumnie
zbierają się w kościołach,
aby się modlić i śpiewać
kolędy. Po każdym takim
modlitewnym spotkaniu
wszystkie dzieci otrzymują
w prezencie specjalną potrawę z bakaliami — coś
w rodzaju naszego budyniu
— podawaną z małymi niesłodkimi pączkami.

ALE DOWCIP!
Poszedł facet przed
Świętami wyciąć choinkę do lasu. Tak szukał i szukał, że w końcu zabłądził. Chodzi
więc po lesie i krzyczy.
W pewnym momencie
coś go szturcha z tyłu w ramię. Odwraca głowę, patrzy, a tu
stoi wielki niedźwiedź
i mówi:
— Co tu robisz?
— Zgubiłem się — ledwo mamrocze facet.
— Ale czego się tak
drzesz? — znowu pyta
wściekły niedźwiedź.
— Bo może ktoś usłyszy i mi pomoże —
drży facet.
— No to ja usłyszałem. Pomogło ci?

