Il-Qrolla
Bħal ma diġa` tafu, reġa’ wasal dak iż-żmien specjali talMilied; il-festa tant maħbuba mill-Maltin.
Fil-Milied niċċelebraw il-wasla ta' Ġesu Kristu fid-dinja
tagħna sabiex jeħlisna mid-dnub. Erbat iħdud qabel, jibda lAvvent fejn aħna l-insara nibdew nippreparaw lilna nfusna
għal din il-miġja importanti.
Ħafna jibdew iżejnu d-djar tagħhom bid-dekorazzjonijiet
bħall-presepju, is-Siġra tal-Milied u l-Bambin fost l-oħrajn.
Il-knejjes jibdew jieħdu l-ħajja bid-dwal u toħroġ ilGirlanda Tal-Avvent li jkollha ħames xemgħat u tinxtegħel
waħda kull nhar ta' Ħadd sal-Milied. Din il-festa hija lfavorita ta’ ħafna , għax jaqilgħu xi rigal sabiħ, oħrajn
għax jieħdu gost bil-ġabra li ġġib magħha, xi wħud għax
jieklu ħafna...Hi x'inhi r-raġuni, din il-festa hija bla dubju
mixtieqa minn kulħadd.
Ikel marbut ma’ din il-festa huwa l-Christmas Log,
Panettone, il-famuż Dundjan, il-Kejk Tal-Frott u ħafna iżjed.
Ħafna nies jaraw il-Milied bħala opportunita' li jqattgħu likla flimkien mal-familja u l-qraba tagħhom. B'hekk issir ikla
kbira fejn jkun hemm ġabra madwar mejda.
Għalissa se nieqfu hawn u nħallukom taqraw dak li ppreparajna għalikom bħala klassi tat- 2 Qroll. Iżda qabel nixtiequ
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Il-Milied xi jfisser għalija?
Marija Camilleri
Meta twieled ħuna, Ġesu’, ferħ u paċi
kullimkien.

Is-siġra tal-Milied narmaw b’ħafna lwien.
L-anġli, l-istilla u l-presepju bir-rejiet.
Id-dar titfewwaħ b’riħa ta’ pudini u kejkijiet.
Envelops, bolol u kartolini fil-posta ta’
kuljum.
D an iż-żmien ta’ ferħ u għaqda nqawdi
mal-familja jum b’jum.

Il-Milied madwar idDinja
Marija Camilleri
Il-Milied jiġi ċċelebrat f’bosta
pajjiżi madwar id-dinja, fosthom
fi Spanja u l-Ghana.
Spanja

Fi Spanja, għadha popolari ħafna
l-Quddiesa ta’ Nofsillejl, jew kif
inhi magħrufa “La Misa Del Gallo” (Il-Quddiesa tas-Serduk).
Tissejjaħ hekk minħabba leġġenda li tgħid li fil-lejl meta twieled
Ġesù, f’nofsillejl, idden isserduk. L-ikla tradizzjonali talMilied tal-Ispanjoli tikkonsisti fil
-“Pavo Trufado de Navidad”,
dundjan mimli bil-faqqiegħ.
Wara
l-quddiesa
l-Ispanjoli
joħorġu
fit-toroq,
bil-fanali
mixgħulin u jdoqqu l-kitarri, ttamborlini u t-tnabar, filwaqt li
jidwi l-awgurju ta’ “Feliz Navidad”. Għalkemm it-tfal jaqilgħu
xi rigali fil-Milied, dawn jinfetħu
fl-Epifanija. It-tfal jemmnu li lMaġi
jġibulhom
ir-rigali.
Għalhekk, l-għada tal-Milied, ittfal jiktbu ittri lill-Maġi biex
jitolbuhom ir-rigali li jixtiequ.
Lejliet l-Epifanija, it-tfal iħallu żżraben fil-ħoġor tat-tieqa biex
jimtlew bir-rigali. Iħallu wkoll
tazza xorb għar-rejiet, satsuma,

ġewż u barmil ilma għall-iġmla.
Ghana
In-nies tal-Ghana jiċċelebraw ilMilied bejn l-20 ta’ Diċembru u lewwel ġimgħa ta’ Jannar. Lejliet
il-Milied imorru l-knisja fejn ikun
hemm ċelebrazzjoni b’daqq ta’
tnabar u żfin. Xi tfal itellgħu ukoll
reċta tal-Milied. Nhar il-Milied,
in-nies imorru l-knisja lebsin kostumi tradizzjonali kollha kuluri.
Wara, jiġabru fi djarhom biex
jagħtu u jirċievu r-rigali u jawguraw lil xulxin Afehyia pa. Fost l
-ikel tradizzjonali li jittiekel filGhana fil-Milied insibu s-soppa
tal-okra, poriġ, laħam, ross u riċetta tradizzjonali magħrufa bħala lFufu. Il-festini tal-Milied isiru
kemm f’lukandi, kif ukoll fi
xtajtiet, btieħi tal-iskejjel u fiċĊentri tal-Komunità.

Nardu Fuq Il-Baħar
Xammar il-kmiem
Novella
miktuba Daniel Attard
minn
Kontenitur tax-Xemgħa
Nick Muscat
Darba fost l-oħrajn,
Nardu xtaq joħroġ biddgħajsa ta’ missieru. Hu kien
ilu jammira l-baħar li kien
kalm qisu l-bizzilla u rragħwa li tixbaħ id-disinn
tagħha. Hu ħeġġeġ lilu nnifsu
biex jieqaf joħlom u joħroġ
għal fuq il-baħar.
Hu ħareġ ftit ‘l bogħod
imma mhux ‘l bogħod wisq
għax xorta seta’ jara l-kosta,
fejn ftit mewġ kien qed
jissabbat fuq il-blat skur.
Beda jħares lejn is-sema blu
ċar mas-sebħ, bis-sħab fin
kollu linji qisu ppetnat.
F’daqqa waħda sema’
ħoss qawwi. Hu ħaseb li kien
hemm xi vapur li kien se
jaħbat miegħu. Ta daqqa
t’għajn madwaru. Ma seta’
jara xejn għax issa kien beda
jaqa’ naqra cpar. Nardu
pprova jgħajjat biex jinforma
‘l-kaptan li qiegħed hemm
pero’ r-riħ seraqlu kliemu u
sparparhomlu. Hu radd issalib u lesta biex imut.
F’daqqa waħda...
Tkompli
filħarġa li jmiss

Materjal:
kolla bajda

Kontenitur tal-ħġieġ
Weraq nixfin
srievet tal-karti
Pinzell
Metodu:
1. Itfa‘ l-kolla bajda ġo
kontenitur żgħir, żid lilma u ħawwad.
2. Waħħal il-weraq mallħġieġ fid-disinn li trid u
iksi l-kontenitur bissrievet tal-karti. Dellek ilkolla
bajda
fuqhom
permezz ta‘ pinzell . Ara
li tiksi kullimkien bilkolla.
3. Ħalli l-kolla tinxef sewwa
u poġġi xemgħa ġolkontenitur.

Il-Mużika minn lenti
iktar fil-qrib …
Miktub minn
Kelly Borg
Aħna
ż-żgħażagħ
tista’ tgħid li kważi lkoll
inħobbu nisimgħu l-mużika.
Jeżistu tipi differenti ta’ stili
ta’ mużika, fost dawn nistgħu
insemmu l-mużika “Rock” ,
“Heavy metal” , “Pop” u
“Jazz.” Kull wieħed minn
dawn il-kategoriji ta’ Mużika,
jindaqq differenti u fuq instrumenti
differenti.
IlMużika li tkun tindaqq b’ritmu bilmod, ġeneralment tkun
marbuta ma’ suġġett ta’ niket
u dwejjaq filwaqt li mużika
b’ritmu mgħaġġel b’noti
għoljin tkun iktar marbuta
ma’ suġġett ta’ ferħ. Ħafna
mid-drabi meta toħroġ diska
ġdida, nisimgħuha u nkantawha
għall-bosta
drabi
sakemm
awtomatikament
tidħol f’moħħna u nitgħallmuha bl-amment mentri ma
nkunux qed nirrealizzaw
kemm sar xogħol u “editing”
biex toħroġ id-diska finali. Listess għall-marċi li jindaqqu
fil-festi , marċi funebri talġimgħa l-kbira , antifoni
etċ,etċ.... Diska rrekordjata
hija ferm differenti minn
diska li qed tindaqq quddiem in-nies fuq palk. Mużika “live” ta’ fuq il-palk /
(pjanċier)
ikollok
ilmużiċisti jew Bandisti li
jkunu qed idoqqu fuq in-

strument differenti li flimkien
joħolqu biċċa mużika magħquda
f’daqqa. Ikun hemm ukoll min
idoqq Prim u min idoqq Second;
dan ifisser li għalkemm xi
mużiċisti ikunu qed idoqqu listess instrument, ikollhom noti
differenti; eżempju min idoqq
noti għoljin u min idoqq noti
baxxi, min idoqq il-melodija u
min idoqq biss in-noti. Il-ħsejjes
li joħorġu minn kull instrument
huwa differenti għalhekk kull
mużiċist,qabel idoqq fuq il-palk ,
ikun għamel snin jistudja tteorija u l-prattika tal-instrument
tiegħu biex imbagħad ikun kapaċi jdoqq quddiem in-nies, f’dan il
-perjodu , il-persuna li jkun
qiegħed jitgħallem iddoqq, ma
jkunx jissejjaħ mużiċist imma
Aljiev . Min idoqq il-mużika
ikun qiegħed jagħmel bosta affarijiet f’daqqa... Jaqra l-mużika,
iżomm it-tul tan-noti, jirregola lħoss tal-instrument u idoqq innoti differenti.
Għalhekk għandna naprezzaw
iktar meta nisimgħu xi silta ta’
mużika jew meta naraw xi
kunċert li qed jindaqq.

UFC 202: Diaz kontra McGregor

Fl-Olanda, għall-żmien ilMilied tiġi ċċelebrata il-festa
ta’ Sinterklaas. Din il-festa
tiġi ċċelebrata fil-5 u s-6 ta’
Diċembru, billi jqassam irrigali lit-tfal.
Dan Sinterklaas huwa raġel
anżjan b’ daqna twila bajda.
Hu dejjem ikun libes libsa
twila ħamra, simili ħafna ta’
Santa Klaws, u f’idu jżomm
ktieb li fih ikollu l-ismijiet
ta’ tfal bravi, li għandu
jagħtihom ir-rigal. Flimkien
ma’ Sinterklaas ikun hemm
ukoll grupp ta’ adoloxxenti
li jissejjaħ Zwarte Piet. Dan
hu grupp iffurmat minn
adoloxxenti żgħar,
b’karnaġjon skur u b’ xagħar
iswed innuklat. It-tfal li
jagħmlu parti miz-Zwarte
Piet dejjem ikunu libsin
ilbies ta’ żmien is-seklu
sbatax. Dan il-grupp iġorr
f’idu borża ħelu li jitqassam
lit-tfal li jiltaqgħu
magħhom fit-triq.
Id-drawwa tgħid li
Sinterklaas, jiġi

Miktub minn Laken Cassar
b’dagħsa tal-istim minn
Spanja flimkien maz-Zwarte
Piet. Wara ssir parata fittriq fejn Sinterklaas idur
b’żiemel abjad jissejjaħ
Amerigo.
Dawk kollha li jkunu jridu
jiċċelebraw din il-festa,
jħallu żarbuna b’karrotta ġo
fiha biex Sinterklaas jinduna
jiekol il-karrotta u jħalli
borża pepernoten (biskuttini
tal-ġinger żgħar) jew
ċikkulata b’ ittra waħda mill
-alfabett bħala
ringrazzjament.

Fit-22 ta' Awwissu saret ġlieda talUFC bejn Nate Diaz u Conor
McGregor. Din ma kinitx l-ewwel
ġlieda bejniethom għax diġa` kienu
ġġieldu f'UFC 196. Fl-ewwel
ġlieda
oriġinarjament
kellu
jiġġieled Rafael dos Anjos imma
hu kiser saqajh u minfloku ġie Diaz. Diaz spicca rebaħ u McGregor
ried li jerġgħu jiġġieldu ħalli jpatti
għat-telfa.
It-tieni ġlieda kellha sseħħ f'UFC
200 imma kellhom ibidluha għal
UFC 202. Din il-ġlieda ġrat f'Las
Vegas, Nevada u spiċċa rebaħ
McGregor. Issa McGregor ħa
jinżel klassi tal-piż halli jiġġieled
kontra Eddie Alvez għaċ-ċinturin
tiegħu.

Put

Il-Milied fl-Olanda
Sera Bonanno

Il-Ġinnastika: artiklu
miktub minn
Mariah De Gabriele
Jien minn dejjem kelli lisport għal qalbi u kont
insegwi xi sport bħal futbol
jew baskitbol. Iżda l-isport
favorit tiegħi dejjem jibqa'
dak tal-ġinnastika.
Jiena ilni nipprattika lġinnastika għal tliet snin u
bħalissa qiegħda Livell 3.
Xi wħud mill-affarijet li naf
nagħmel huma 'spit'
u
'roundoff' li jirrikjedu lflessibilita'
u
s-saħħa.
Bħalissa, qed
nipprova
nitgħallem nagħmel 'dive
roll'
li
hija tip ta'
kutrumbajsa. Fl-ewwel sena
tiegħi tal-ġinnastika, ħadt
sehem f'xow nhar id-29 ta'
Mejju 2014.

mal-mużika.
Iżda meta
tgħidilna biex nitilgħu fuq il'beam' litkun injama twila
mgħollija fl-arja, imsarni
jinżluli f'saqajja għax nibda
li se nitlef il-bilanċ u niftaħ
rasi ktieb.
Minkejja li nsibu bħala sport
ferm diffiċli, huwa l-iktar
passatemp favorit tiegħi u se
nibqa' nippratikah matul issnin li ġejjin. Min jaf? Forsi
xi darba nikkompeti flOlimpjadi!

Nipprattika
lġinnastika kull nhar ta' Sibt
mill-għaxra ta' filgħodu sa
nofsinhar
nieqes
kwart
f''gym' f'Bormla. Fost lapparat għandna l-'mats', it'trampoline', il-'beam' u l'vault'.
L-aktar ħaġa li
nħobb nagħmel waqt ilġinnastika hi meta lgħalliema
tal-ġinnastika
tħallina nagħmlu xi rutina

u

Tpinġija għal
żmien il-Milied
Miktub minn Nicole
Callus
Fost it-tpinġijiet li l-iktar
għandi għal qalbi, għandi
tpinġija li għamilt is-sena loħra waqt lezzjoni tal-arti
f’“Art Academy” fejn ili
nattendi għal dawn l-aħħar
ħames snin. F’din illezzjoni, l-għalliem tiegħi, is
-Sur Donald Camilleri,
għallimna nużaw effett ta’
“stained glass” fit-tpinġijiet
tagħna. Minħabba li kien
qed joqrob il-Milied, lgħalliem qalilna nagħżlu
xena tipika ta’ dan iż-żmien
tas-sena. Jien għażilt li
npinġi xena reliġjuża, ixxena fl-għar ta’ Betlem, li
tfakkarni fil-ġrajja talMilied.
L-ewwel pinġejt ix-xena talgħar ta’ Betlem bil-lapes.
Wara użajt riga biex naqsam
it-tpinġija f’sezzjonijiet

żgħar. Imbagħad użajt “fine
liner” iswed biex dawn issezzjonijiet differenti tattpinġija jispikkaw iktar. Laħħar fażi kienet li nagħti lkulur. Iddeċidejt li nuża’
lapsijiet tal-kulur. Wara li
għażilt il-kuluri li kont ħa
nuża’, għażilt varjazzjonijiet
ta’ kull kulur differenti,
minn skur għaċ-ċar. Jien u
npinġi qgħadt attenta li
noħloq disinn fejn il-kuluri
ċari npinġihom biswit ilkuluri skuri biex jispikka leffett ta’ “stained glass”.
Din kienet l-ewwel darba li
użajt dan l-istil u naħseb li
kien addattat ħafna għal din
it-tpinġija reliġjuża.

Mill-futbol Taljan
Miktub minn
Gabriel Spiteri
L-Italja jieħdu tliet punti oħra
kontra il-Maċedonja għallkwalifikazzjoni
tal-"World
Cup".
F'din
il-partita
interessanti li intlagħabet fid-9
ta' Diċembru,
fit-Telekom
Arena (Turkija), l-Italja kienu
qed jirbħu imma wara il-gowl
tagħhom ħassewhom qed ibatu
u l-Maċedonja ikkapitalizzaw
billi jiskurjaw żewġ gowls
mingħand Nestorovski u Hasani
mill-izbalji tal-Italja u b'hekk
ġew minn quddiem. L-Italja
riedu miraklu biex jirbħu imma
bl-għainuna tal-plejer li jilgħab
mal-Lazio, Immobile, seħħ dan
il-miraklu billi skurja żewġ
gowls fl-aħħar nofs siegħa tallogħba. Immobile kien l-eroj li l
-Italja li riedu u għalhekk lItalja ghandhom ċans ikbar li
jikwalifikaw bis-saħħa

ta' Immobile. Ħadd
m'għandu jaqta’ qalbu għax
kulħadd eroj f'xi ħaġa
. Nibqgħu bl-istess tema tal"World Cup", logħba li

intlagħbet
fl-10
ta'
Diċembru, fl-Loro Borici
(Albanija).
Spanja
irnexilhom jegħlbu lillAlbanija b'żewġ gowls,
wiehed mingħand Diego
Costa u ieħor
mingħand Nolito. Nolito
daħħal biss fis-sittin minuta
u skurja tliet minuti wara li
daħal. B'din ir-rebħa, l-Italja
u Spanja qegħdin it-tnejn lewwel fil-grupp bit-tmien
punti. Ma tistax tgħid min ħa
dan il-grupp, kollox
jiddependi fuq il-logħob li
ġejjin.
Kien
hemm
atmosfera
vera
sabiħa
b'attendenza ta’ madwar
15,245 persuna.
Jirbaħ

Ħajti hi żifna waħda
Miktub Emma Curmi
L-isbaħ ħaġa fiż-żfin, hija meta
żeffiena, wara ħafna
preparazzjoni u impenn, tieħu
sehem f’spettaklu. L – adrenalina
tibda tiegħla meta l-preżentatur
jgħajjat ismek jew l-isem talgrupp tieghek. L-iktar ħaġa
importanti li trid tagħmel fi
spettaklu taż-żfin hija, li
titbissem, tħares lejn l-udjenza , u
qatt ma tħares lejn iż-żeffiena ta’
ħdejk. L-għalliem tiegħi talHiphop, dejjem ammirajtu, bilmossi li jaf jagħmel , u bilkorjografijja li jgħallimna. Din
hija waħda mir-raġunijiet għala żżfin huwa wiehed mil-isbaħ arti ,
jekk hux Ballet , Żfin
Kontempuranju jew HipHop......

Djalogu dwar ilMilied minn
Marija Camilleri
Il-familja Aquilina kienet
għadha kif armat id-dar għallMilied. Għajjenin imma
sodisfatti daħlu jorqdu. Id-dar
kienet siekta, imma fissalott...
Stilla: “Ajma kif ħsadtni! Int
min int?”
Ċerva: “Il-lejl it-tajjeb! Jiena
Rudolf, iċ-ċerva ta’ Santa
Klaws. Inti min inti? Qatt ma
rajtek hawn.”
Stilla: “Jiena Stellina listilla. Kemm kont naħseb illi
inti mhux veru teżisti!”
Ċerva: “Ma neżistix sabiħ!
Kieku min iwassal lil Santa
Klaws fid-djar tat-tfal biex
iwasslilhom ir-rigali?”
Stilla: “Kont naħseb illi rrigali jixtruhom il-ġenituri u
qabel ma jmorru għallquddiesa ta’ nofsillejl,
ipoġġuhom baxx baxx taħt isSiġra tal-Milied.”
Ċerva: “Kemm kont sejra
żball! Il-ġenituri ma joħorġux
sold wieħed minn buthom.”
Stilla: “Skużani, iżda ilni ‘il
fuq minn elfejn sena ma
nersaq lejn id-dinja.”
Ċerva: “Ma jimpurtax. Qatt
mhu tard biex titgħallem.”
Stilla: “Minn daqshekk jien
dejjem infittex li nitgħallem
xi ħaga ġdida, għax it-tagħlim
hu l-għajn ta’ kull ġid.”

Ċerva: “Stellina, qabbadtni lkurżità. Nista’ nagħmillek xi
mistoqsijiet, jekk jogħġbok?”
Stilla: “Mela le. Fajjar.”
Ċerva: “ Inti kont li wrejt ittriq lir-rgħajja biex jaslu
ħdejn Ġesù?”
Stilla: “Iva, jien kont. Urejt
ukoll it-triq lill-Maġi.”
Ċerva: “Maġi għidt? Dawn
x’inhuma?”
Stilla: “Il-Maġi kienu rejiet
minn postijiet differenti li
marru jaduraw lil Ġesù.”
Ċerva: “U mela għidli rejiet
jew slaten! Ħaġa oħra, tista’
tgħidli xi ħaġa fuq Ġesu’,
għax f’dan iż-żmien, kull sena
nismagħhom isemmuh.”
Stilla: “Ara Rudolf, Ġesù
huwa l-Iben t’Alla, li fil-lejl
tal-Milied twieled tarbija
bħall-bnedmin biex
jiksbilhom is-salvazzjoni.”
Ċerva: “Stellina, Stellina,
smajtu dak il-ħoss? Qisu ħoss
ta’ ġonġol.”
Stilla: “Dak l-iżveljarin.
Lanqas naf kif għadda l-lejl.
Iġri, ħaffef, mur f’postok ħalli
ma jindunawx bina.”
Ċerva: “Sejjer, sejjer.
Niltaqgħu l-lejla. Saħħa!”
Stilla: “Saħħa!”

Naħsbu għal żaqqna
Riċetti tradizzjonali għal
żmien il-Milied

Minn Emilia Borg Cachia

L-Imbuljuta
Ingredjenti:

L-ixkunvat (Ħelu tradizzjonali li
kien jiġi servut fi żmien ilMilied)
Ingredjenti:
Kwart dqiq,
Mgħarfa zokkor,
Mgħarfa butir,
3 mgħaref aniżett,
2 isfra tal-bajd,
Ftit għasel u kosbor .



400g qastan( niexef)



Qoxra ta’ lumija,
Kuċċarina msiemer tal -qronfol



Qoxra ta’mandolina,
200g trab taċ-ċikkulata,



½ kuċċarina spice mħallat

Metodu: Ħallat id-dqiq u l-butir
flimkien, żid iz-zokkor, il-bajd u laniżett. Itfa’ ftit ilma biex tagħmel
għaġna ratba. Għaġinha sewwa u
ħalliha toqgħod ftit, imbagħad
iftaħ l- għaġina rqiqa kemm tista’,
u qattagħha fi strixxi twal xi tmien
pulzieri u wesgħin xi nofs pulzier.
Obrom dawn l-istrixxi u
agħmilhom f’forom differenti.
Aqlihom fiż-zejt jagħli. Meta
jieħdu lewn kannella dehbi
oħroġhom u qattarhom miż-żejt.
Waqt li jkunu għadhom jaħarqu
qiegħdhom f’dixx fuq xulxin u
ferrex ftit għasel fuqhom. Żejjen il
-platt billi troxx il-kosbor fil-wiċċ.

Xarrab il-qastan mil-lejl ta’qabel
imbagħad neħħi xi qoxra li jkun
għad fadal. Qiegħed il-qastan ġo
kazzola u żid l-ingredjenti l-oħra
kollha. Iksihom bl-ilma. sewwa.
Kultant trid iżżid xi ftit misħun jekk
l-ilma jinxef.

L-Imbuljuta
Xarba Maltija li kienet tiġi offruta
wara l-quddies ta’ nofs il-lejl lejn
il-familji kienu jirritornaw id-dar
wara l-quddies jissaħħnu b’kikkra
imbuljuta . Dnub li m’għadniex
indaħħluha aktar f’okkazjonijiet
tal-Milied u minflok insibu xarbiet
ta’ pajjiżi oħra.



Kwart zokkor

Metodu:

Tista’ servi din l –imbuljuta taħraq
jew kiesħa. Ovvjament f’ lejl
kiesaħ tinżel għasel sħuna għax
issaħħnek. X’ hemm aħjar minn
xarba sħuna fil-jiem xitwin.

Riċetta:
Iz-Zokk tal-Milied

4. Poġġi fil-friġġ għal tnax-il

Miktuba minn

siegħa sakemm tibbies.

Sera Bonanno
Ingredjenti


2 pakketti gallettini
mfarrak(morning coffe)



Bott ħalib magħqud



100g konfettura



100g ġewż imfarrak



150g ġellewż u lewż

5. Oħroġ iz-zokk mill-friġġ.
Dewweb iċ-ċikkulata banju

marija.
6. Idlek iċ-ċikkulata fuq iz-zokk
u żejjen bil-lewż u b’xi
dekorazzjoni sabiħa tal-Milied.

inkaljati


Xi ftit vermut



100g ċikkulata biex
tiksi

Metodu
1. Kisser il-gallettini
2. Ħallat l-ingredjenti
kollha flimkien.

3. Ifforma t-taħlita
f’forma ta’zokk u poġġi
fuq karta strazza, biex
ma teħilx.

u

Ballet

Ħaġa moħġaġa
Maia vella
1.Ommi kellha tarbija ,La
kienet oħti ,U lanqas ħija.

6.xugaman
7.ċavetta
8.dell

Doreen: Pawlu kemm se ddum
biex toħodni xi spettaklu talballet, taf kemm ilni neqridlek!
Pawlu: Qisni ma nafx kemm Il-

Ejja Nidħku Daħka!

ilek teqred, issa mmorru,

2. Ħaġa tiegħek u xi ħadd L-annimali jsibu x-xogħol
juzaha aktar minnek
Toninu: Ma kont taf li lannimali sabu x-xogħol.
Omm: U mur! Din min
3.
Bil-pala
u
mhix
qalilek?
furnar,Bil- kuruna u mhix
Toninu: In-nannu ma’, għax
sultana,Tgħix fir-raba’ u
x’ħin morna fir-razzett
mhix
bidwija,Imwielda
qalli: “Ara dak SERduk”
Malta u mhix Maltija.
allura jfisser illi dan lannimal huwa għalliem u
4. Ħamra nar u nar
jismu Duk għax Ser Duk,
mhijiex, Tarmi l-ilma u
aħna
mhux
hekk
għajn mijiex.
ngħidulhom
l-għalliema
rġiel.
5.
Tiżbogħha
kif
Omm: Sa ċwertu punt veru
tiżbogħha,Bajda tibqa’.
għax inti lil dak tgħid ‘ser’.
X’kull waħda nisma!!
6. Aktar ma jixxotta, Aktar
jixxarrab.

l-aqwa li nikkuntentak.

7. Mhix biljett imma xorta
tridha biex tidħol.

U le!!

Marru l-ispettaklu
Doreen: Grazzi Pawl, xi pjaċir
hawn!
Pawlu: Imma jien sejjer ta!

Doreen: Għala daqs kemm hu
sabiħ l-ispettaklu?
Pawlu: Ma nistax nifhem għala
ġabu żeffiena qosra, biex
imbagħad se jkollhom joqogħdu
jitilgħu fuq ponot subgħajhom.
Doreen: Int bis-serjeta’, ara
tidher li ma tifhimx fiż-żfin ta’

8.Tiġri
warajh,Ma
taqbdux, Jiġri warajk, Ma
jaqbdekx.

1.jien
2.ismek
3.bajtra tax-xewk
4.dulliegħa
5.bajda

u

Il-Milied
Miktub minn

Il-Milied

Samantha Ruff
Xi ngħidu għall-Milied?

U Marija li tant batiet

Xi naqra aktar fsied.

fuq il-ħmara li imxiet

Rigali , tiżjin u ikliet

Ġużeppi inkwetat u

u f’dawn il-ġranet il ferħ
jiżdied!

Kull sekondi jarhom sigħat

Il-Milied hi l-festa tal-Maltin
U anki tal-barranin,
Niftakru fit-twelid ta’ Ġesu’
Bambin
U fil-Milied kulħadd għandu
jkun ħanin.

Fl-aħħar waslu f’Betlehem,

Biex isibu post għall-kenn.
Daru u daru ‘l hawn u ‘l
hemm ,
Biex isibu xi ħadd li jħenn.
Sabu għar tal-annimali,

Niftakru f’dik l-istilla,
Li uriet it-triq lit-tliet rejiet

U b’hekk
Il-miġja tagħhom kienet
lestiet.

Mhux xi lukanda papali.
B’dak li sabu kkuntentaw bih
U Ġesu’ twieled ġo fih!

Miktuba minn Christine
Desira

Christine Desira

Ħafna nies jiċċelebraw ilMilied. Tgħidx kemm jifirħu nnies f’dan il-jum, għax hu jum
ta’ ferħ. Hemm ħafna
tradizzjonijiet tal-Milied.
L-ikla tal-Milied hi waħda
minnhom. Hemm diversi tipi
differemti ta’ ikel. L-aktar
popolari hu d-dundjan. Hija
tradizzjoni li jittiekel fl-ikla talMilied. Il-familja tinġabar malmejda u jieħdu gost flimkien.
Hemm ukoll it-tiżjin
tradizzjonali. Kull rokna
nagħmlulha d-dawl. Narmaw issiġra tal-Milied, inżejnuha bilbozoz u fuq nett nagħmlulha
stilla sabiħa, li tirrapreżenta ilkewkba li ħadet lir-rgħajja ħdejn
Ġesu’ Bambin. Nagħmlulha żżigarelli u niddekorawha
b’ħafna boċċi kkuluriti malfriegħi .
Narmaw ukoll il-presepju. Ma
tagħmilx differenza jekk hux
kbir jew żgħir, l-aqwa li hemm
Ġesu’. Il-presepju ikollu ħafna
xeni differenti, fosthom: meta
jaslu r-rgħajja u t-twelid ta’
Ġesu’.
Il-Milied hu żmien li jgħaqqad
lill-familji flimkien, iġib il-paċi
u l-imħabba.

Put the caption for your photo here.

U xi ngħidu għal Del Piero
minkejja li m’għadux jilgħab ma’

It - tim favorit tieghi
Miktub minn
Hailey Sciberras

dan il-klabb imma ismu baqa’
marbut mal-istorja tal-Juventus u
llum il-ġurnata hu meqjus bħala
leġġenda.

Qalbi hija marbuta ma’
dan it-tim speċjali magħruf bħala
Juventus.Minn ta’ eta` żgħira minn
dejjem kont nara lil missieri jsegwi
kull logħba li kienu jilagħbu dan ittim, u ta’ tifla li kont, kont dejjem
nipprova nifhem u ma’ żmien
mingħajr ma ndunajt spiċċajt
supporter akkanita tagħhom. Ilum il
-ġurnata sirt napprezza ħafna aktar
dan l- isports u nsegwih b’passjoni
kbira.

La qed nitkellmu fuq il-futbol ma

Il-Juventus għandhom storja
mimlija b’suċċessi kbar.L- istorja
kollha bdiet fis-sena 1897 meta ġiet
mwaqqaf dan il-klabb u dan kien lewwel tim fl-Italja. Minn dak iżżmien ‘l hawn huma kisbu bosta
unuri.Dan it tim għadda minn
żmien diffiċli wkoll meta fis-sena
2006 waqgħu Serie B minħabba
koruzzjoni fil-logħob talfutbol.Huma baqgħu magħqudin
bħala tim b'qalb kbira u kull ma
damu sena waħda u reġgħu ħadu
posthom fis -Serie A.

futbol minn madwar id-dinja

nistgħux ma nsemmux tragedja li
seħħet din il ġimgħa meta filKolombja iġġarraf ajruplan li
kien qiegħed iġorr tim tal-Brazil

li sfortunament salvaw biss tnejn
min-nies minn dan it-tim .Din it
tragedja ħasdet lil ħafna nies
speċjalment lid-delettanti talkollha.B’ dan il mod nixtieq
insellem it-tifkira tagħhom u
nitlob għall-familji tagħhom.

Dan it- tim huwa ffurmat minn
plejers internazzjonali minn
madwar id-dinja kollha bi
kwalitajiet eċċezzjonali. Jekk
insemmu isem Buffon ma hemm
għalfejn tal-ebda introduzzjoni
għax magħruf kemm mal-kbar kif
ukoll maż-żgħar ta’ madwar iddinja kollha.

Put the caption for your photo here.

Kif tneħħi l-irtokk li

Is-sitt ħaġa li trid tagħmel hija li

jkollok matul ġurnata.

tieħu

moisturizer

u

immassaġġja fuq wiċċek dan

miktub minn
Casey Portelli

l-effett li ħa iħalli huwa li ħa
jinxef u jġiblek wiċċek artab.
Jekk għandek ‘lip balm’ ukoll

għamlu

L-ewwel trid taqbad ‘make-up

ikun

wiċċek.

għandikx il-‘make-up remover’ talgħajnejn tista’ tuża’ tal-wiċċ imma
preferbilment tuża’ dak apposta għal

għajnejk.

xott

tagħmel

It-tieni trid taqbad ‘make-up
irtokk ta’ għajnejk. Jekk ma

jekk

tkun

għamilt il-‘lipstick’ xi kultant

remover’ u tneħħi l-irtokk ta’

remover’ tal-għajnejn u tneħħi l-

għax

xufftejk

allura

il-‘lip balm’ biex

ikunu rotob.
Dawk huma is-seba’ affarijiet li
trid tagħmel biex tneħħi l-irtokk li
tkun għamilt int. Jekk tagħmel
dawn
tagħmel

l-affarjiet
l-irtokk

kull
tkun

meta
qed

tagħmel pjaċir lil wiċċek. Qatt ma

Imbagħad trid ikollok xkupilja tal-

tħalli l-irtokk fuq wiċċek għax

wiċċ biex tneħħi l-irtokk li l-

ikun ħsara kbira.

‘makeup remover’ ma neħħiex. Fuq
din l-ixkupilja trid tagħmel
‘cleanser’ li jneħħi ċelluli mejta filġilda, żejt fil-wiċċ u ħmieġ.
Wara trid ikollok exfoliator. Jekk
ikollok pori kbar dan peress li huwa

likwidu jidħollok ġol-pori u
ineħħilek l-irtokk fil-pori għax xi
kultant il-‘make up remover’ u
‘cleanser’ ma jkunux biżżejjed biex
ikollok wiċċek kollu nadif.
Il-ħames ħaġa li trid tagħmel huwa
serum dan jikkoreġġilek kollox, ittip ta’ ġilda li int tista’ tkun żejtnija,
xotta, normali xi kultant anki minżewġ tipi ikollok mhux wieħed. Is-serum
inaqqaslek il-pori u anki jneħħilek ilpartijiet li jkunu skuri bħal ‘dark circles’

u

Aħna l-istudenti tal-klassi 2 Qroll flimkien malgħalliema tagħna s-Sa. Massabielle Zammit,
Nawgurawlkom il-Milied it-Tajjeb u s-sena 2017 mimlija
b’dak kollu li tixtieq qalbkom !

.

