


Top 10 
Najlepsze filmy świąteczne 

1. W krzywmy zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju 

(Christmas Vacation).  

 

 

 

     2. Kevin sam w domu (Home Alone). 

     3. Kevin sam w Nowym Jorku.  

 

 

 

 

 

          4. Wesołych Świąt (2006). 

 

 

 Przedstawiamy Wam listę najzabawniejszych, a zarazem naj-

bardziej wzruszających ekranizacji świątecznych, do których na 

pewno będzie wracać w każde święta.  

 



              

 5. Holiday (2006).  

 

 

 

 

        6. Wigilijny show (Scrooged). 

 

  

         

 7. To właśnie miłość (Love Actually).  

 

 

        

         8. Listy do M. 

           

    9. Cud na 34. ulicy 

 

 

 

       . 

  10. Kochajmy się od święta. 

Zdjęcia: www.filmweb.pl 
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Podczas świątecznych spotkań wi-

dzimy się z naszymi najbliższymi, 

spędzamy z nimi cudowny czas i ob-

darowujemy się prezentami. Lecz czy 

pomyśleliśmy kiedyś o osobach sa-

motnych, które nie mają z kim dzie-

lić tych magicznych chwil. Nasuwa 

się pytanie, jak możemy pomóc? Kto 

to tak naprawdę jest? Czy go znamy, 

a może jest to ktoś mieszkający ob-

ok nas? 

 

Jeśli jest to nasz sąsiad to możemy za-

proponować, aby przyszedł na naszą 

wigilię – w końcu po coś zostawiamy 

jeden pusty talerzyk. Natomiast nie jest 

to zawsze takie proste, ponieważ druga 

strona może nie chcieć pomocy, lub po 

prostu będzie dla nas nie miła i nas 

przepędzi. Myślę, że w takiej sytuacji 

można odpuścić sobie ciągłe zaprasza-

nia, ponieważ może to przynieść nega-

tywne emocje i nie wyjdzie to nam na 

plus. Można jednak przekazać drugie-

mu trochę naszego jedzenia i jakiś pre-

zencik. 

 

Trudniejszym orzechem do zgryzienia 

jest sprawa bezdomnych. Nie zawsze 

takowe znamy, a nie oszukujmy się ale 

nie każdy jest na tyle pewny by wpu-

ścić obcego do swojego domu i to 

podczas świąt – czasu wśród grona ro-

dziny. W takiej sytuacji należy znaleźć 

najbliższą noclegownię dla bezdom-

nych i spytać, czy można przywieźć po-

trawy z wigilijnego stołu – w każdym 

polskim domu mamy problem ze 

„spożywczą ciążą świąteczną”, także na 

pewno jakąś część żywności możemy 

przekazać potrzebującym.  

 

 

. 

Każdy może być Świętym Mikołajem,  

czyli jak pomagać podczas świąt. 

Tomasz Nieborek kl. 3cg 



Przewodnik 
KULINARNY 

 Sałatka Jarzynowa (warzywna) 
 
Czego potrzebujemy ?                                     
 
5/6 marchwi 
1 pietruszka 
1/2 selera 
1 duża cebula 
3/4 ziemniaki 
5/6 jaj 
5 jabłek 
6 ogórków kwaszonych 
groszek konserwowy 
natka 
sól 
pieprz 
1 łyżeczka musztardy 
1 łyżeczka majonezu 
 
Krok 1 
 
5/6 marchwi 
1 pietruszka 
1/2 selera 
1 duża cebula 
3/4 ziemniaki 
5/6 jaj 
 
ugotuj a następnie ostudź pokrój w kostkę. 
 
Krok 2 
 
5 jabłek 
6 ogórków kwaszonych 
groszek konserwowy 
natka 
pokrój i dołóż do reszty składników 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Krok 3 
Połącz składniki razem i dodaj 1 łyżeczkę 
majonezu i musztardy. Wszystko wymieszaj 
i gotowe. 
Smacznego! 

Zuzanna Maroszek kl. 1c 

zdj. www.uwielbiam.pl 



 
Pierniczki  
 
 
Składniki  

2 szklanki (320 g) mąki pszennej  

2 łyżki miodu  

2/3 szklanki cukru  

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej  

1/2 łyżeczki kakao (niekoniecznie)  

20 g przyprawy piernikowej  

2 łyżki masła  

1 jajko  

ok. 2 - 4 łyżki ciepłego mleka  

  

 
 
 

PRZYGOTOWANIE  

Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać  Ciągle siekając, 

dodawać kolejno cukier, sodę, kakao i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko.  

Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie, jednolite 

i przypominało ciasto kruche. Dokładnie wyrabiać ręką przez około 10 minut.  

Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm. 

Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w 

odstępach około 2 cm od siebie.  

Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie jeśli pierniczki będziemy 

dekorować) i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) 

przez ok. 10 minut.  

Maja Wiśniewska kl. 1c 

zdj. www.uwielbiam.pl 



DZIEŃ WOLONTARIATU -  

FOTORELACJA 



DZIEŃ WOLONTARIATU -  

FOTORELACJA 



https://www.zs1marki.eu/
https://www.instagram.com/lo_marki/
https://www.facebook.com/lomarki

