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Jedzie zima
Czesław Janczarski

Przypłynęła chmura sina,
od północy wiatr zacina.
Kot wyjść z domu nie ma chęci.
coś się tam na dworze święci!
Naszą rzeczkę po kryjomu,
w nocy lodem okuł mróz.
Sanki wezwał i do domu
z lasu nam choinkę wniósł.
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!

Projekt okładki – Sylwester Warański

Jest to nieoficjalne święto mające na celu uhonorowanie
wszystkich dziadków. W ten dzień, tradycyjnie, wnuczki i wnukowie
składają życzenia swoim dziadkom, obdarowują ich kwiatami,
laurkami i prezentami.
Dzień Dziadka w Polsce ma dość krótką tradycję. W kraju
pojawiło się dopiero w latach 80-tych, przybyło prawdopodobnie ze
Stanów Zjednoczonych. Obchodzimy je zawsze 22 stycznia, inaczej
niż w innych krajach, gdzie wypada ono we wrześniu, bądź
październiku.

Dzień Babci w Polsce obchodzony jest 21 stycznia. Święto
to w kalendarzu zaistniało około trzydzieści lat temu. Każda babcia
w tym dniu powinna poczuć się doceniana i kochana.
Z pewnością Babcia odgrywa z życiu każdego z nas bardzo
ważną rolę. Pełna ciepła, cierpliwości jest ostoją spokoju i
bezpieczeństwa. Przekazuje nam swoje doświadczenia. Niektórzy
Babcie określają mianem bezcennej instytucji bez której ciężko jest
funkcjonować.
Tomasz Wojewoda

Babcia
Babcia to są miłe ręce,
Książka, herbata słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,
Suknia dla lalki i szarlotka.
Babcia to bajka, której nie znamy.
Pudełeczka, perfumy, włóczka,
Babcia to mama mojej mamy,
A ja jestem wnuczka.
Anna Kamieńska

Mój Dziadzio
Mój dziadzio jest dobry.
Mój dziadzio wszystko naprawia:
Gdy się zepsuje światło albo maszyna
Do szycia albo dzwonek przy drzwiach.
Mój dziadzio umie zrobić latawca,
A nawet łuk i strzały.
Patrz dziadziu zepsuł się księżyc!
Niedawno był okrągły, a dziś jest cały
Wyszczerbiony.
Napraw księżyc, dziadziu!
Anna Kamieńska

Przepis na naleśniki:
• 150 g mąki
• 1 łyżeczka cukru pudru
• 2 jajka
• 240 ml mleka
• szczypta soli
• 3 łyżki roztopionego masła lub oleju
• olej roślinny do smażenia
Wykonanie:
Mąkę przesiać, dodać cukier puder, jajka, mleko i sól. Zmiksować, przykryć ściereczką i
odstawić na 30 minut. Przed samym smażeniem dodać do ciasta roztopione masło lub olej i
wymieszać. Naleśniki można smażyć na suchej patelni (tylko pierwszego naleśnika usmażyć
na oliwie) lub też wszystkie kolejne naleśniki smażyć na tłuszczu.
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Czy „stylizowane meble, nowa terenówka co trzy lata, markowe ubrania na

kaŜdy sezon, dwupoziomowy apartament i na deser wakacje, do tego podziw
bliskich, szacun sąsiadów i zazdrość kumpli z Naszej Klasy” wystarczą, by móc
uwaŜać się za najszczęśliwszą osobę na świecie? Tak twierdzą rodzice Miłki.
Jednak ona nie chce się z tym zgodzić. Czuje, Ŝe szczęścia trzeba szukać gdzie
indziej i w inny sposób…
Czy Miłce uda się zostać szczęśliwym człowiekiem? Jeśli chcesz się
dowiedzieć, sięgnij po

(Izabela Sowa: Agrafka).
Barbara Nowak
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