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LISTOPAD…
11 listopada - Ten dzieo jest w sposób szczególny obchodzony
przez Polaków ze względu na to, że jest to Narodowe Święto
Niepodległości. Jest ono obchodzone dla upamiętnienia
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123
latach zaborów (1795-1918). W tym roku przypada 100
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
1 Listopada – Wszystkich Świętych a także Dzieo Wegan
2 Listopada – Dzieo Zaduszny
3 Listopada - Święto Myśliwych
4 Listopada - Dzieo taniego wina
5 Listopada - Dzieo postaci z bajek
10 Listopada - Dzieo młodzieży
12 Listopada - Dzieo bicia rekordów
13 Listopada - Dzieo placków ziemniaczanych a także Dzieo
czarnego kota
25 Listopada – Dzieo Pluszowego Misia

29/30 Listopada – Andrzejki - Jest to noc wróżb odprawiana z
29/30 listopada. Data Andrzejek wypada zazwyczaj początku
Adwentu, a więc na początku nowego Roku Liturgicznego,
którego początek przypada w pierwszą niedzielę między 27
listopada, a 3 grudnia. Andrzejki były ostatnią zabawą przed
adwentem.

LISTOPADOWA ZADUMA
W jesienne dni, kiedy przyroda powoli zasypia, szybko zapada
zmierzch wielu z nas często zatrzymuje się w zadumie nad
przemijaniem życia. Wszystko czego już doświadczyliśmy, chwile
radosne i smutne należą do przeszłości i chodbyśmy chcieli nigdy nie
wrócą. W taki nastrój wpisuje się Dzieo Zaduszny. Gdy zatrzymujemy
się nad grobami zmarłych trudno jest nam nie myśled o śmierci. W
nas, którzy są na drodze„ swej ziemskiej wędrówki” nie powinna
zaginąd pamięd o tych, którzy odeszli. Możemy zachowad o nich
pamięd, możemy zachowad ich w naszych sercach, możemy modlid
się za nich.
Na starych grobach,
gdzie ojcowie moi Spoczęli, życiem strudzeni tułacze,
Klękam pod krzyżem, co nad nim
stoi, I płaczę...

Boże, Tyś widział,
jak idąc do Ciebie
Padali nieraz wśród głogów i cierni,
A przecież z wzrokiem utkwionym w Twym niebie,
Szli Tobie wierni.

Bożonarodzeniowe tradycje

Opłatek
Bez
niego
nie
wyobrażamy sobie
Wigilii,
ponieważ
dzielimy się nim w
ten
wyjątkowy
wieczór.
Pieczenie
opłatka nie jest skomplikowane, wystarczy zmieszad mąkę, wodę i
upiec cieniutkie ciasto w maszynie podobnej do gofrownicy. Nie ma
w nim żadnych dodatków, jest trwały, nie wyrzucamy go po świętach,
należy go po prostu zjeśd.

Poinsecja
Kwiat ten, zwany
również
gwiazdą
betlejemską,
jest
niezwykłym
symbolem
świąt.
Kolorowe,
pokarbowane czy
spiczaste liście, układające się w gwiazdę, są zwane przylistkami.
Poinsecje lubią jasne i ciepłe miejsca, optymalne warunki to 15-22
stopnie Celsjusza. Należy je podlewad co drugi dzieo letnią wodą,
wtedy długo będą ozdobą naszych domów.

Szybki piernik z różnymi bakaliami, wiśniami i
migdałami.
Możecie upiec go już teraz i zawiniętego w folię aluminiową przechowad w
chłodnym miejscu do świąt. Możecie upiec go również na ostatnią chwilę, bo
piernik jest miękki zaraz po upieczeniu.
Składniki:
350g miodu
120g cukru
200g masła lub margaryny
2 jajka
1 łyżka przyprawy do piernika
1 łyżeczka startej skórki z pomaraoczy
2 łyżeczki cynamonu
500g mąki pszennej
4 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka kakao
125ml mleka
100g kandyzowanej skórki pomaraoczowej
150g kandyzowanej skórki cytrynowej
100g posiekanych orzechów laskowych
100g migdałów w słupkach
100g wiśni kandyzowanych
Sposób przygotowania:
Miód, cukier i masło podgrzewad stopniowo, ciągle mieszając, aż wszystkie
składniki się połączą. Pozostawid do ostygnięcia. Kandyzowaną skórkę
pomaraoczową i cytrynową (jeśli jest duża to posiekad na drobno) wymieszad z
orzechami laskowymi i łyżką mąki. Odstawid na bok. Osobno wymieszad resztę

mąki z proszkiem do pieczenia i kakao. Odstawid na bok. Ostudzony miód z
cukrem i masłem przelad do miski. Dodad przyprawę do piernika, skórkę startą z
pomaraoczy i cynamon. Miksując mikserem na najwyższych obrotach dodawad
po jednym jajku. (Każde jajko miksowad co najmniej 0,5 min.).
Na koocu wmieszad szpatułką lub łyżką drewnianą kandyzowane skórki i
orzechy. Ciasto przełożyd do formy prostokątnej o wymiarach ok. 35 x 24cm,
wyłożonej papierem do pieczenia. Wiśnie kandyzowane przekroid na pół i
poukładad na cieście, wypukłą stroną do góry. Posypad migdałami w słupkach.
Piec w nagrzanym piekarniku ok. 30min. w temperaturze 180°C (lub
termoobieg: 160°C) do suchego patyczka. Po upieczeniu wyciągnąd ciasto z
piekarnika i pozostawid do całkowitego ostygnięcia. Ciasto przechowywad w
chłodnym miejscu owinięte folią aluminiową lub zawinięte w ściereczkę i
włożone do worka.

Życzenia świąteczne
Leci do Was aniołek mały,
ma w kieszoneczce opłatek biały,
na Waszych stołach go położy i od nas życzenia Wam złoży.
Na te Święta co nadchodzą,
Niech Was ludzie nie zawodzą
W dniu Bożego Narodzenia;
Dziś składamy Wam życzenia,
Aby raźniej w duszy było,
Aby Wam się dłużej żyło,
Aby szczęścia i radości,
Pomyślności i miłości
Z życia nigdy nie ubyło,
Aby Wam się lepiej żyło.
W życiu bez smutku i cierpienia,
Oto nasz są życzenia. Wesołych
Świąt!
Wesołych Świąt! A z Gwiazdką!
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie - najwięcej: Zwykłego, ludzkiego szczęścia
redakcja Echa Szkoły

