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Wydanie Świąteczne
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Witajcie w kolejnym wydaniu naszej gazetki które jest
wyjątkowe, bo świąteczne!
Święta to czas radości i obdarowywania
bliskich. Nie mogło więc zabraknąć artykułu
o prezentach, które spodobają się
praktycznie każdemu. Chcesz wprowadzić się
w świąteczny nastrój? Mamy dla ciebie
propozycje dwóch typowo świątecznych
filmów. A może zawsze ciekawiło Cię jak
obchodzone są Święta w innych krajach? W
naszej gazetce nie zabraknie informacji na
ten temat. Znajdziesz również artykuł o
niesamowitym koncercie znanego polskiego
piosenkarza Dawida Podsiadło! Jeszcze Ci
mało? Na końcu jak zwykle pyszne przepisy
(tym razem świąteczne :))

Życzymy miłego czytania! Redakcja gazetki “Sqler2”

WIELKA RECENZJA
ŚWIĄTECZNYCH FILMÓW
Z NETFLIXA:
Okres świąteczny jest magicznym czasem. Aby umilić nam ten czas, twórcy
filmów przygotowują nam wiele produkcji o tej właśnie tematyce. Ostatnio
popularna internetowa wypożyczalnia filmów - Netflix przygotowała dla nas
ciekawe premiery. Zapraszam na recenzję kilku z nich!

Świąteczny Kalendarz
(The Holiday Calendar)
Opis:
Jest to opowieść o fotografce, Abby Sutton (Kat Graham), która otrzymuje
od dziadka “zaczarowany” kalendarz adwentowy. “Zaczarowany”, ponieważ
Abby jest przekonana, że przewiduje on przyszłość. Film opowiada również o
jej miłosnych zmaganiach.

Recenzja:
Najzwyczajniej mówiąc jest to po prostu kolejna świąteczna komedia
romantyczna, gdzie zadaniem głównej bohaterki jest wybranie pomiędzy
dwoma mężczyznami. Jednakże, motyw kalendarza był ciekawy i urozmaicił tą
historię, powodując że nie jest już “taka jak wszystkie”.

Moja ocena: ☆☆☆☆☆

Zamiana z księżniczką
(The Princess Switch)
Opis:
Stacy (Vanessa Hudgens), zwyczajna cukiernik z Chicago wyjeżdża na
Świąteczny Konkurs Pieczenia w Belgravii. Tam poznaje Lady Margaret
Delacourt, księżna Belgravii, która wygląda tak samo jak ona. Postanawiają
“zamienić się życiami” na dwa dni. Nie wiedzą jak ta zmiana wpłynie na ich
życie.

Recenzja:
Fabuła filmu jest wyjątkowo “oklepana”, podobna do produkcji “Nie wierzcie
bliźniaczkom” z Lindsay Lohan w roli głównej. Jednak ma on bardzo
imponującą scenerię, która wpędza odbiorcę w świąteczny nastrój. Sama
Belgravia została zrobiona w świetnym klimacie.

Moja ocena: ☆☆☆☆☆

Relacja z koncertu Dawida
Podsiadło
-29 listopada Ergo Arena

29 listopada 2018 r. (czwartek) odbył się koncert Dawida Podsiadło
promujący jego najnowszą płytę “Małomiasteczkowy” w Ergo Arenie. Bilety
wyprzedały się bardzo szybko. Zaczął się o godzinie 20 30 i trwał całe 2,5 h!
Piosenkarz ten cały czas sam śpiewał i nie miał żadnego supportu. Zaśpiewał
wszystkie piosenki z najnowszej płyty, ale nie tylko między innymi:
“Nieznajomy”, “Trójkąty i kwadraty” i wiele innych jego hitów. Artysta zrobił
wielkie show z 3D projekcjami oraz przed każdą piosenką był puszczany krótki
wywiad z różnymi osobami na temat poruszanych spraw w następnym
utworze. Dawid Podsiadło ma genialny kontakt z publicznością i było widać, że
świetnie się bawi tak samo jak widzowie tego koncertu. Bardzo polecam pójście
na następny koncert i zapewniam, że zabawa tam jest genialna!

Playlista do robienia pierniczków:
1. Jingle Bells - The Vamps
2.Hoping For Snow - The Vamps
3.Christmas The Whole Year Around - Sabrina Carpenter
4.All I Want for Christmas is You - Mariah Carey
5. Snow In California - Ariana Grande
6. Mistletoe - Justin Bieber
7. Baby It's Cold Outside - Idina Menzel ft. Michael Bublé
8.White Christmas - George Ezra
9. Fairytale Of New York - The Pogues
10. Blue Christmas - Elvis Presley
11. Rockin’ Around the Christmas Tree - Glee
12. I saw Mommy Kissing Santa Claus - The Jackson 5
13. Do They Know It's Christmas? – Band Aid
14. Sleight Ride - The Ronettes
15. Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow! - Frank Sinatra
16. My Only Wish - Britney Spears

POMYSŁY NA PREZENTY
Jak dobrze wiecie, wielkimi krokami
zbliżają się święta. Jednym z największych
problemów w tym czasie jest kupienie
odpowiednich prezentów. Nie masz pomysłu,
dużo pieniędzy?
Przeczytaj nasz artykuł!

DLA DZIEWCZYN:
- PALETKA CIENI -

nie każda

dziewczyna się maluje na co dzień, ale
myślę, że każda lubi czasami zrobić się na
bóstwo. Paletka cieni z np. Rossmanna, Hebe
lub Inglota na pewno ją ucieszy.

-

ŚWIECZKI -

można je kupić w sklepach

np. Pepco za niewielkie pieniądze. Pachną
pięknie, przyozdabiają pokój jeszcze
lepiej. Czego chcieć więcej?

- CASE NA TELEFON -

jest przydatny
na co dzień i wygląda bardzo ładnie. Nie
kosztuje miliony monet, a jest wspaniałym
prezentem.

- KOSMETYKI PIELĘGNACYJNEmaseczki, masła do ciała to rzeczy za niską

cenę, a pewne jest, że u każda dziewczyna
ich potrzebuje.

- BIŻUTERIA -

wystarczy poszukać w
sieciówkach (takich jak sinsay lub H&M)
kolczyków lub naszyjników i prezent gotowy.

DLA CHŁOPAKÓW:
-ŚMIESZNE SKARPETKI-aktualnie

w

sklepach jest wielki wybór pod względem
skarpetek. Są skarpetki w: choinki,frytki
czy psy.Wystarczy pomyśleć co lubi dany
chłopak i znaleźć skarpetki powiązane
tematycznie z tym np. Lubi muzykę?
skarpetki w nuty!

-KUBEK-

idealny do porannego kakao i na
wieczorną herbatę. Najlepiej w jakiś fajny
wzór np. Z ulubionego filmu :)

-Krawat/Muszka
-Sweterek Świąteczny

-Paysafecard-

wystarczy zakupić ją np.
W sklepie z grami gdzie dadzą nam paragon z
danymi ile pieniędzy przesłaliśmy a osoba,
która zostanie obdarzona tym prezentem
będzie mogła kupić za tą kwotę grę
komputerową.

ŚWIĘTA NA ŚWIECIE:
Boże Narodzenie w Polsce wiąże się
z ubieraniem choinki, wigilijnymi potrawami, kolędami
oraz dzieleniem się opłatkiem.
A jak okres Świąt wygląda w innych krajach?

1.

Meksyk

W Meksyku 15 grudnia pod sufitem wiesza się piniatę
wypełnioną słodyczami. Zbierają się pod nią dzieci, które
ją rozbijają, zaczynając wyścig w zbieraniu cukierków.
Podczas Wigilii je się głównie dorsza z papryką i oliwą,
pieczonego indyka oraz owoce.

2. Etiopia
Święta w Etiopii nazywają się Genna lub Lidet.
Obchodzone są według starożytnego kalendarza
juliańskiego, dlatego Boże Narodzenie wypada

7 stycznia. Uroczystości odbywają się w cerkwi, do której
Etiopczycy przychodzą ubrani na biało.

3.Hiszpania
Tradycje świąteczne w Hiszpanii rozpoczynają się 8
grudnia wraz ze świętem Najświętszej Maryi Panny. Z tej
okazji w Sewilli odbywa się ceremonia tańca Baile de los
Seises. Ludzie tańczą na ulicach w rytm tamburynów,
kastanietów
i grzechotek. Domy i ulice zostają przyozdobione
światełkami oraz budowane są szopki bożonarodzeniowe.

PRZEPISY:

Zwykle daje 3, ale w tym miesiącu w prezencie dodatkowe
2 przepisy!!

1. PIERNIKI RATUNKU GOŚCIE JADĄ!!!!!!!!!!
4 i pół szklanki mąki pszennej zmieszać z 1 szklanką miodu
(ulubionego).
Dodać szklankę cukru, 2 jajka i 2 łyżeczki sody
rozpuszczonej w niewielkiej ilości wody, dodać przyprawy
korzenne (wedle uznania). Wyrobić ciasto, wyłożyć na
blachę w formie placka lub też wycinać małe krążki i
smarować jajkiem. Piec ok. 10-15 minut w nagrzanym
piekarniku 175 stopni.
2.MROŻONA KAWA
SKŁADNIKI:
3 łyżki kawy rozpuszczalnej
2 łyżki lodów waniliowych lub straciatella
20 g mlecznej czekolady

150 ml wody
200 ml mleka
WYKONANIE:
Kawę umieść w szklankach, zalej wodą (nie musi być
ciepła).
Do rozpuszczonej kawy, dolej zimne mleko.
Tuż przez podaniem dodaj do kawy lody waniliowe i
posyp startą czekoladą.

3.KAKAO
SKŁADNIKI:
400 ml mleka
2 łyżki miodu
3 łyżki cukru
4 łyżki gorzkiego kakao
6 kostek czekolady (gorzkiej lub mlecznej)
WYKONANIE:
Mleko zagrzej z cukrem, odlej odrobinę do szklanki.
Wymieszaj przelane mleko z kakao i dodaj z powrotem
do garnka. Zagotuj, cały czas mieszając.
Napój przelej do kubków, dodaj miód i startą na tarce
czekoladę.

4. POTRÓJNIE CZEKOLADOWE CIASTECZKA.
SKŁADNIKI:
125 g masła
160 g drobnego brązowego cukru
1 jajko
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
185 g mąki pszennej
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1/4 łyżeczki proszku do pieczenia
35 g kakao
95 g posiekanej mlecznej czekolady
75 g posiekanej białej czekolady
75 g posiekanej gorzkiej czekolady

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze
pokojowej.
W misie miksera utrzeć masło z cukrem i wanilią do
otrzymania puszystej masy maślanej. Dodać jajko i dalej
ucierać. Do masy dodać suche składniki i zmiksować do
połączenia. Na końcu dodać posiekaną czekoladę,
wymieszać.
Z ciasta formować kulki wielkości niedużego orzecha
włoskiego. Układać na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia, lekko spłaszczyć łyżką. Między ciastkami
zachować 5 cm odstępy, sporo się rozrosną na boki.
Piec w temperaturze 170ºC przez około 10 minut. Chwilę
poczekać przed zdjęciem z blaszki, będą bardzo miękkie.
Potem studzić na kratce.

5. LIZAKI CIASTECZKOWE
SKŁADNIKI:
200 g ciasteczek maślanych
160 g kremowego serka
180 g białej czekolady
100 g mlecznej czekolady
kolorowe posypki, cukierki, wiórki kokosowe lub mielone
orzechy

WYKONANIE:
Blachę (lub płaską tacę) wyłóż papierem do pieczenia.
Białą czekoladę (80 g) połam na kawałki, włóż do
miski, a miskę umieść nad garnkiem z gotującą się
wodą (w tak zwanej kąpieli wodnej).

Ciasteczka rozdrobnij w robocie kuchennym na
piasek.
W misce wymieszaj ciasteczka, serek i rozpuszczoną
czekoladę.
Z masy uformuj niewielkie kulki (wielkości orzecha
włoskiego), ułóż je na tacy. W każdą kulkę wbij
patyczek do lodów.
Włóż tacę do lodówki, pozostaw na około 2 godziny.
W osobnych miskach rozpuść mleczną czekoladę i
pozostałą białą czekoladę (100 g).
Lizaki wyciągnij z lodówki i maczaj je w miskach z
rozpuszczonymi czekoladami, obsyp dowolnymi
dodatkami.
Dopóki czekolada nie stężeje, przechowuj lizaki w
wysokiej szklance.

Zakończenie
Dziękujemy wam za przeczytanie numeru
świątecznego! Zapraszamy was też na następny,
styczniowy numer. Życzymy wam również
wesołych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i
szczęśliwego Nowego Roku 2019. :)

Redakcja gazetki “Sqler2”

