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Szkolniak
GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU
Drodzy Czytelnicy,
to już grudzień, a więc za chwilę najcudowniejsze święta – Boże Narodzenie. Jak zawsze
chcemy Wam uprzyjemnić czas oczekiwania i przygotowaliśmy gazetkę, w której znajdziecie
ciekawostki o tym, jak Boże Narodzenie obchodzone jest na świecie. Możecie też rozwiązać naszą
świąteczną krzyżówkę albo przygotować świąteczną potrawę według naszego przepisu.
Prawdziwie radosnych świąt Bożego
Narodzenia oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień Nowego Roku życzy
Redakcja

Czy znasz bożonarodzeniową symbolikę?
Jemioła- według tradycji zakochani, którzy pocałują się pod drzewkiem, będą szczęśliwi przez długie
lata.
Choinka -kolor drzewka symbolizuję wieczne życie i nadzieję.
Mikołaj – święty Mikołaj był biskupem Miry. Został pierwowzorem staruszka dającego dzieciom
prezenty z powodu swoich dobrych uczynków.
Siano – stół, na którym jest siano, przykrywamy białym obrusem. Sianko pod obrusem jest symbolem
ubóstwa, w którym narodził się Jezus.
12 potraw – liczba potraw symbolizuję liczbę apostołów, którzy razem z Jezusem zasiedli do
ostatniej wieczerzy.
Mak – potrawy z makiem symbolizują dostatek na cały nowy rok, pomyślność i płodność
Siano - umieszczone pod białym obrusem symbolizuje stajenkę, w której urodził się Jezus. Choć to
pamiątka narodzin Chrystusa, zwyczaj ten ma pogańskie korzenie.

CHOINKA
Tradycja choinek narodziła się w XVI wieku w
Alzacji (we Francji), gdzie wstawiano drzewka i
ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami
(nawiązanie do rajskiego drzewa). Wielkim
zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin Luter,
który zalecał spędzanie świąt w domowym
zaciszu. Choinka więc szybko stała się popularna
w protestanckich Niemczech.
Do Polski
przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie
XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów) i
początkowo spotykana była jedynie w miastach.
Później zawędrowała również na wieś.
Sosna stała się symbolem rajskiego drzewa
poznania dobra i zła, oznacza życie, trwanie,
płodność, zaś ozdoby oznaczają bogactwo darów
ofiarowywanych Jezusowi w Betlejem.
Symbolika ozdób choinkowych dziś jest nieco
zapomniana, Kiedyś wieszano jabłka (życie),
oraz świece (boskie światło), dziś są to ich
zamienniki – bombki i elektryczne światełka.
Jeszcze pozostały łańcuchy, czyli wspomnienie
węża – kusiciela.
Na czubku choinki koniecznie trzeba zawiesić
gwiazdkę betlejemską. W czasach komunizmu,
kiedy usiłowano zabrać świętom ich religijny
wymiar, próbowano zastąpić je kolorowymi
czubami, iglicami jak z Pałacu Kultury i Nauki.

SZOPKA, czyli ŻŁÓBEK
Jednym z najpiękniejszych zwyczajów i symboli
tego okresu, przypominających Narodzenie
Pańskie jest żłóbek, który na ogół utożsamia się
z szopką. Grota betlejemska, miejsce narodzenia
się Mesjasza, już od samego początku była
szczególnie
czczona
przez
chrześcijan.
Tradycyjnie buduje się je w kościołach oraz na
rynkach miast, często spotkać w nich można
także żywe zwierzęta.
Pierwsze szopki były bardzo skromne,
przedstawiały sam żłóbek wraz z wołkiem i
osiołkiem. We współczesnych stajenkach oprócz
wiernych zwierząt są także Maryja i święty Józef,
pasterze, Trzej Królowie.

Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w naszym kraju, wszyscy wiemy. A jak przebiegają
one w innych krajach?
Szwecji święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna
szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem
podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego
nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą
wokół choinki.
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad,
bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i " płonącego puddingu".
Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano
odnaleźć je wypełnione prezentami.

Obchody świąt w Hiszpanii rozpoczynają się już 8 grudnia. W dniu święta Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sewilli odbywa się ceremonia Baile de los Seises. Na ulicach
odbywają się w tym czasie tańce w rytm tamburynów, grzechotek i kastanietów. Domy i ulice
przyozdabiane są kolorowymi światełkami. W tradycji hiszpańskiej ważne miejsce zajmuje
oczywiście choinka, na której zawieszane ozdoby takie jak u nas: bombki, lampki i gwiazda
betlejemska. Za typową potrawę podczas Wigilii w Hiszpanii uznaje się pieczonego indyka. Jest on
nadziewany wieloma dodatkami, np. bekonem, owocami (jabłka, śliwki), pieczarkami, a nawet
truflami i orzeszkami pinii.
WNiemczech Boże Narodzenie obejmuje trzy dni: Wigilię, pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W Wigilię w
chrześcijańskich rodzinach przed lub po uczestnictwie w mszy zapala się świece na choince i wtedy
rozpoczyna się gwiazdka. Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie rodziny obdarowują się
wzajemnie prezentami. Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty przyniósł święty
Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. W pierwszym i drugim dniu świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi
udaje się do kościoła na świąteczne msze.
We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem.
Właściciele sklepów prześcigają się w pomysłachdekorowania wystaw. Ulice miast przystrojone są
kolorowymi lampkami i gwiazdkami. Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną
rolę: są to święta rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują
prezenty. We Francji nie ma Wigilii. 25 grudnia Francuzi siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień
je się indyka nadziewanego kasztanami. We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im
prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików ustawionych przy kominku.
W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna
się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na świecie "Stalle
Nacht, heilige nacht" (Cicha noc, święta noc).

Zapytaliśmy koleżanki i kolegów o ulubioną kolędę. Oto wyniki sondy:
„Cicha noc”
„Wśród nocnej ciszy”
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”
„Dzisiaj w Betlejem”
„Przybieżeli do Betlejem”
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A teraz nasze ulubione wigilijne potrawy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

barszcz
pierogi
ryby
sałatka jarzynowa
kapusta z grochem
kutia

Jak złożyć życzenia WESOŁYCH ŚWIĄT w różnych językach?
 czeski - Veselé Vánoce
 esperanto - Gajan Kristnaskon

 fiński - Hyvää Joulua
 francuski - Joyeux Noël
 hiszpański - Feliz Navidad!

 indonezyjski - Selamat Natal itewski - Linksmų Kalėdų









malajski - Selamat hari Natal
niemiecki - Frohe Weihnachten
rosyjski - Счастливого Рождества
rumuński - Crăciun fericit
suahili - Heri ya Krismas
turecki - Mutlu Noeller
węgierski - Boldog Karácsonyt
wietnamski - Chúc Mừng Giáng Sinh

Świąteczna krzyżówka
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1. Miejsce urodzin Jezusa.
2. Stojąca w każdym domu na święta.
3. Inaczej płatki śniegu.
4. Popularna roślina świąteczna wieszana pod sufitem.
5. Miejsce dorastania Jezusa.
6. Wieszane na choince.
7. Zwierzęcy pomocnik Mikołaja.
8. Obdarowuje nas prezentami.
9. Pierwszy zimowy miesiąc.
10. Na czubku choinki.
11. Mali pomocnicy Mikołaja.
12. Mieści się tam fabryka prezentów i dom Mikołaja.
13. Osada Mikołaja i jego pomocników.
14. Ulubiona potrawa wigilijna.

Uśmiechnij się
Tata pyta Jasia:
- Dlaczego napisałeś w liście, aby Mikołaj przyniósł ci dwie kolejki elektryczne?
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.
W noc wigilijną pies rozmawia z kotem.
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies.
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa.
- Ciebie!!!
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