Despre Craciun
Bună! Eu sunt Katia şi îmi place să aflu lucruri noi şi
interesante. Luna aceasta este luna decembrie, Luna
Cadourilor, prima lună de iarnă, şi, desigur, luna în care vine
Crăciunul! (îl aştept de la Crăciunul trecut)!
Cu siguranţă toată lumea ştie ce e Crăciunul! E
sărbătoarea bucuriilor, a dărniciei şi este Naşterea lui Hristos.
Spiritul Crăciunului pluteşte în aer, miros de cozonaci şi de
căsuţe din turtă dulce! Ahh! Ce frumos!

Vrei să ştii mai mult?
Nicăieri în Biblie nu scrie că erau trei
magi. Se presupune aceasta fiindcă
au fost primite trei daruri.

Vrei să ştii mai mult?

Crăciunul se sărbătoreşte în fiecare an la 25
decembrie.

Nu se ştie cu exactitate că Naşterea
Domnului este la 25 decembrie.

Domnul Nostru Iisus Hristos s-a născut înconjurat de
iubire, de culoare şi de cadouri. De aceea noi primim cadouri
în dimineaţa de Crăciun. În vârful bradului, cel veşnic verde,
aşezăm o steluţă, aşa cum şi deasupra lui Hristos s-a înălţat o
stea!

Vrei să stii mai mult?

Se spune că moş Crăciun este cel care a primit pe
Fecioara Maria în hambar ca să nască la căldură pe Fiul Lui
Dumnezeu.

Colindul începe în Ajunul Crăciunului,
însă, mai nou, copiii vin cu colindul de
la 23 decembrie.

Magii au ajuns acolo urmărind lumina steluţei şi au
adus pruncului aur, smirnă şi tămâie.

Proverb de Crăciun

Crăciunul considerată cea mai mare sărbătoare
creştină, care este de asemenea sebată şi de păgâni, este şi cea
mai mare sărbătoare industrială şi cea mai aşteptată de
oamenii buni la suflet, care iubescu dărnicia, iubirea şi
frumuseţea, persoanele care iubesc spiritul Crăciunului!

,,Este mult mai bine să dăruieşti,
decât să primeşti.’’ S-au făcut studii
care arată că oamenii care au dăruit
cadouri şi nu şi-au luat pentru sine au
fost mult mai fericiţi.

Sa citim de sarbatori
Bună, eu sunt Katia şi adoor cititul!
M-am gândit să vă prezind câteva cărţi care sunt
îmbibate cu spiritul Crăciunului, care o să vă aducă un zâmbet
sincer pe chipurile istovite de cât de mult aţi citit. 
Eu am citit toate cărţile pe care vi le recomand, cu
foarte multă plăcere şi cu fericire!
Uite câteva dintre ele!
 Un colind de Crăciun – Charles Dickens
Este o carte superbă, care învaţă un om zgârcit
cum să fie darnic, bun şi milos, doar printr-un
vis interesant.
 Când Moş Crăciun a căzut din cer – Cornelia
Funke
Aceasta este o carte plină de imaginaţie, în
care se presupune că ar fi mai mulţi moş
Crăciuni şi că între ei ar fi o ceartă, pe care un
micuţ băiat care l-a descoperit pe unul dintre
moş Crăciuni o încheie, salvând astfel
Crăciunul!
 A Kidnapped Santa Claus – L. Frank Baum
Această carte este în limba engleză, în care se
povesteşte cum moş Crăciun a fost răpid de
micuţii demoni ai Urii, Răutăţii… Dacă vrei să
citeşti doar cărţi în română, o poţi găsi sub
numele de ,,Moş Crăciun a fost rapit!’’

Traditii
-De la noiSărbătorile de iarnă sunt momentul perfect pentru reînvirea
tradiţiilor de familie. Fie decoraţi bradul de Crăciun împreună
cu părinţii, fie mergeţi cu ei la colindat, în fiecare an păstraţi
obiceiul şi faceţi sărbătorile cele mai speciale. De Crăciun
suntem uniţi de tradiţii fel de fel. Dar iată cele mai comune
tradiţii de Crăciun.
#Colinde
#Lapte şi biscuiţi
#Brad împodobit
#Luminiţe
#Decoraţiuni interioare

-Din alte ţăriÎn Suedia ca tradiţie, în dimineaţa de Crăciun membrii
familiei iau micul-dejun doar la lumina lumânării.
În Franţa, în unele zone, oamenii ard un butuc în
gospodărie. Conform tradiţiei, gestul semnifică
bunăstare în viitor.
În Islanda, nu vine doar un Moş Crăciun, ci 13.
Aceştia coboară din munţi începând cu data de 11
Decembrie şi aduc celor cuminţi dulciuri şi lozuri în
plic, iar celor răi câte un cartof. 
În Italia copiii primesc cadouri de la Moş Crăciun o
vrăjitoare care vine călare pe o mătură. Asta se
întâmplă de Bobotează.

Conform legendei, Moş Crăciun cel
care le aduce copiilor daruri, care este
îmbrăcat în haine roşiii şi care are o
barbă atât de lungă ar fi cel care a
primit-o pe Fecioara Maria să nască în
hambarul său pe pruncul Iisus. De
asemenea, se spune că nu Moşul ar fi
fost cel care a fost de acord, ci
nevasta sa, Crăciuniţa.

Origami
Bună, eu sunt Mihnea În acest capitol vă vom
prezenta cum să faceţi origamiuri foarte simplu şi
distractiv, prin tutoriale foto.
Brăduţ origami
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Bună, eu sunt Larisa şi am inventat un joc special pentru tine: Găseşte cele 9 cuvinte din
câmpul lexical al iernii din tabelul dat. Sunt sigură că te vei distra!

Minecraft
Bună, eu sunt Alexandru (a.k.a. Doso) şi ador Minecraftul. Îl condsider un joc foarte
frumos şi foarte interesant, plin de creativitate.
Şi m-am gândit eu ce să mai fac pentru revistă, şi am decis să fac o construcţie în
Minecraft. Şi, că tot vine Crăciunul, m-am decis să fac un brad împodobit, sub care se află
cadouri fel de fel.
Şi acesta a fost rezultatul.

Ce spui, îţi place ce poţi face în Minecraft doar din block-uri şi creativitate?

Retete
Avem nevoie de:
2 ouă întregi şi două gălbenuşuri
125 g unt topit călduţ
200 ml lapte călduţ
170 g zahăr
Esenţe şi cojă de lămâie
75 g făină amestecată cu un pliculeţ de drojdie uscată
Această reţetă se face la maşina de pâine. Ingredientele trebuie puse în ordinea indicată
mai sus şi programul maşinii setat pe programul de pâine al acesteia.
După ce a crescut şi a fost frămânată de maşină o mânuim un pic, o aşezăm pe masa unsă
cu ulei. Coca se împarte în patru bucăţi, două pentru fiecare cozonac.
Fiecare bucată se întinde bine cu sucitorul şi se prepară umplutura care poate fi de cacao,
sorţişoară, etc. Se rulează pe lungime şi fiecare două bucăţi se împletesc. După aceea se lasă la
crescut 1-2 ore după caz.
După care fiecare cozonac se unge cu gălbenuş de ou şi se lasă la cuporul preîncălzit până
când se rumeneşte frumos.

Poftă mare şi...
Crăciun fericit!!

Decoratiuni DIY de Craciun
I. Bună, eu sunt Selin şi îţi voi arăta cum se face o felicitare 3D de Crăciun, printr-un
tutorial foto uşor de înţeles. Aşa că hai să îţi arăt odată cum se face şi să nu te mai plictisesc cu
vorba.

II. Bună, eu sunt Elena şi îţi voi arăta cum se face o cunună pentru Crăciun. Eşti pregătit
pentru tutorialul meu foto?

Glume de Craciun
Bună, eu sunt Darius şi sunt aici să aduc un pic de umor revistei. Aşa că îţi voi arăta
câteva glumiţe de Crăciun.

1. -De ce Moş Crăciun intră pe hornurile caselor? –Pentru că este sub
acoperire.
2. Moş Crăciun se duce la un psiholog şi îi spune: -Domnule psiholog, nu mai
cred în mine.
3. Doi prieteni se duc în pădure pentru a lua un brad de Crăciun. După câteva
ore de căutare
unul spune: -Nu mai merge aşa. Eu propun să îl luăm pe primul pe care îl
vedem... indiferent dacă e împodobit sau nu.
4. Un băieţel îi spune Moşului într-o scrisoare: ,,Dragă Moşule, de trei ani îţi
cer o maşină frumoasă. Poate că anul ăsta o să găseşti una. Cu drag, ...”
Sper că ţi-au plăcut glumele mele de Crăciun. Ne vedem în numărul următor (la anul).

Întrebarea revistei.
Întrebarea revistei de luna trecută a fost: ,,Care e preparatul tău românesc preferat şi de ce?” Uite
cele mai interesante răspunsuri primite de noi:
Buna, eu sunt Darius si
preparatul meu romanesc preferat
este tochitura, pentru ca: 1.Cotine
mix de carne 2. Este delicios
3.Este romanesc 

Bună,eu sunt Stefi şi am mai multe
preparate preferate, iar unul dintre
ele este mămăliga care ăn alte ţări
nu se găseşte şi îmi place pentru că
merge foarte bine cu grătarul.

Bună, eu sunt Mihnea şi

Este bune ciocolata.

îmi plac sarmalele
Bună, eu sunt Mihaela, iar
preparatul meu românesc preferat
estemămăliga cu sarmale, deoarece
îmi aduce aminte de bunica mea.

deoarece sunt o combinaţie
între două ingrediente
care îmi plac: varza şi
carnea

Întrebarea revistei: ,,Tu ce îţi doreşti să primeşti de la Moşul?”

Această revistă a fost concepută de:
Feodot Ecaterina (Despre Crăciun, Să citim de Sărbători)
Mateescu Mihnea (Origami)
Zlate Larisa (Jocuri)
Dosoftei Alexandru (Minecraft)
Cucu Bianca (Reţete)
Tefic Selin (DIY 1)
Dragomir Elena (Tradiţii, DIY 2)

