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!WESOŁYCH ŚWIĄT W
NOWYM ROKU 2016! 

Boże Narodzenie - Czas dla
bliskich 

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia nasza
redakcja składa serdeczne życzenia:  Dobrych
ocen w szkole, szóstek i zero jedynek,
zdrowia, szczęścia, pomyślności,  udanego
Nowego Roku i Wigilię dużo gości.

Mikołaj

  Boże Narodzenie to okres radości i ciepłych
spotkań z rodziną. Jest to również czas, w
którym obdarowujemy swoich bliskich
drobnymi upominkami. Pamiętajcie, że nawet
jeśli otrzymacie prezent, którego nie
chcieliście - nie mówcie tego na głos, możecie
wtedy urazić drugą osobę. Zapamiętajcie:
każdy podarunek jest wyjątkowy i będzie wam
przypominać Święta spędzone z rodziną. W
tym numerze naszej gazetki spotkacie też
różne informacje i  ciekawostki na temat tych
Świąt.
Jak obchodzone są te święta w innych
krajach,
znajdziecie na stronie drugiej. Informacje o
sportowych zimowych konkurencjach
spotkanie na stronie trzeciej. Nie macie
pomysłu na życzenia? Pomożemy wam,
zajrzycie na stronę czwartą. Pozostało nam
tylko życzyć miłego czytania gazetki. 

przedszkole14rs.edupage.org
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 Chcesz się dowiedzieć jak
obchodzone są Święta Bożego
Narodzenia w innych krajach?
Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz
się tego!

Boże Narodzenie w Irlandii to najważniejsze święto obok Dnia Św. Patryka i
Nowego Roku. Czynności bożonarodzeniowe rozpoczynają się w Irlandii
długo przed grudniem. Już w październiku przyrządzany jest tzw. Christmas
Cake, czyli ciasto z suszonymi owocami i alkoholem oraz Plum Pudding,
czyli pudding śliwkowy - dwa typowo irlandzkie przysmaki świąteczne. Dużo
wcześniej wysyła się kartki świąteczne, jednak główne życzenia mają
miejsce 25 grudnia. W biurach, urzędach i miejscach publicznych pojawiają
się bogate dekoracje. Modne jest też rezerwowanie przez firmy wolnego
terminu w restauracjach na Christmas Party, co często jest bardzo trudne do
zrealizowania.
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Święta

Święta Bożego Narodzenia w Holandii wyglądają podobnie, jak w innych
europejskich krajach, bowiem tradycje i kultury różnych krajów wzajemnie
się przenikają. Są jednak pewne różnice, na przykład związane z
prezentami. Sinterklaas, czyli Święty Mikołaj przynosi grzecznym dzieciom
upominki
w dniu swojego święta 6-go grudnia. W tym szczególnym dniu mali
Holendrzy wystawiają swoje buciki w oczekiwaniu na słodycze i prezenty.
Otrzymają je w zamian za sianko, które zostawią dla białego konia Świętego
Mikołaja. Skoro dzieci dostają prezenty na początku grudnia, nie jest
przyjęte, by otrzymywały je także w czasie świąt. Jednakże wpływ kultur
innych krajów jest tak
silny, że i holenderskie zwyczaje ulegają zmianie także i w tym aspekcie
świątecznych uroczystości. Pewna rekompensatą dla holenderskich dzieci
może być fakt, że bożonarodzeniowa przerwa w zajęciach szkolnych trwa 2
tygodnie. Jak tylko Święty Mikołaj, zgodnie z holenderskim przekonaniem,
wróci do słonecznej Hiszpanii, Holendrzy zaczynają się przygotowywać do
świąt oraz dekorować domy i sklepy. W Adwentową Niedzielę rozpoczyna
się, trwający do samych świąt, zwyczaj znany jako Midwinter Horn Blowing.
Zwyczaj ten praktykowany jest głównie przez farmerów, którzy
przygotowują specjalne długie drewniane rogi. Farmerzy codziennie o świcie,
stojąc nad studnią, wydmuchują przez nie pełne grozy dźwięki. Mają one
oznajmiać rychłe nadejście Chrystusa. Święta w Holandii trwają 2 dni. W
pierwszy dzień świąt zapalane są po raz pierwszy lampki na choince,
czasami zastępowane świeczkami. Po przyjściu z kościoła rodziny
zasiadają do udekorowanego w kolorach zieleni, bieli i czerwieni stołu. Na
uroczysty posiłek składają się głównie potrawy : dziczyzny, mięsa zająca,
gęsi lub indyka. Do tego serwowany jest Kerstbrood – świąteczny chleb, a
na deser – różne rodzaje puddingów. Po posiłku śpiewane są kolędy i
czytane świąteczne przypowieści. 

www.pokertexas.pl
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                  Sporty zimowe
Zima to czas sportowych aktywności. Jedni jeżdżą na nartach – inni

wybierają snowboard. Snowboardowej to jeden z najbardziej
widowiskowych sportów zimowych, a jego fanatycy są bardzo wesołą i

kolorową grupą. Może warto pomyśleć o tym, by do nich dołączyć?
Nauka jazdy na desce jest dość trudna i wymaga czasu. Ale kiedy

złapiemy już tego snowboardowego bakcyla, możemy być pewni, że ta
miłość pozostanie w nas do końca życia.

Mam nadzieje że spodoba wam się  snowboarding  i zaczniecie go uprawiać
:D.

Snowboarding – sport zimowy polegający na jeździe lub wykonywaniu
ewolucji na desce snowoarbodej. Za początek snowboardingu można uznać

rok 1965, kiedy Sherman Poppen wymyślił "snufera", choć zjeżdżanie po
zaśnieżonym stoku na jednej desce było praktykowane już wcześniej.

Dyscyplina wprowadzona została do programu Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w 1998 roku (konkurencje slalom gigant i half-pipe).

Jak się ubrać?
Jeśli będziemy już posiadaczami designerskiej deski, nowoczesnych

wiązań, pasującego kasku i ochraniaczy będziemy musieli pomyśleć o
zakupie stroju sportowego. Z jego zakupem nie powinniśmy mieć

większych problemów, gdyż wybór w sklepach jest naprawdę ogromny...

Hokej na lodzie – sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku. Hokej
na lodzie jest najbardziej popularny w krajach północnej półkuli, co wynika z
uwarunkowań klimatycznych. Hokej jest bardzo niebezpiecznym sportem,
dlatego trzeba mieć ochraniacze na większość  cześć ciała.
Początki hokeja sięgają końca XV wieku. Dyscyplina została
prawdopodobnie zapoczątkowana w Anglii lub Francji.
W składzie każdego zespołu na lodzie przebywa bramkarz i pięciu graczy w
polu: dwóch obrońców i trzech napastników: lewoskrzydłowy, środkowy i
prawoskrzydłowy. Kadra meczowa drużyny hokejowej jest liczniejsza,
składa się z 22 zawodników – 20 zawodników przewidzianych do gry w polu
oraz dwóch bramkarzy . Dzięki temu zespoły w trakcie gry swobodnie
dokonują regularnych zmian tzw. „piątek”.
Nazwa hokej pochodzi od francuskiego słowa hoquet co znaczy zgięty kij.
Za kolebkę hokeja na lodzie uznaje się Kanadę.

Pierwsze pucharowe punkty zdobył 11 lutego 2005 w Pragelato po zajęciu 7.
miejsca. Po raz pierwszy na podium PŚ stanął 23 stycznia 2011,
zwyciężając w rodzinnym Zakopanem. W ramach PŚ zwyciężył w 15
konkursach i 32 razy stawał na podium.
Jest zdobywcą dwudziestu siedmiu medali na zimowych i letnich
mistrzostwach Polski dziesięciokrotnie zwyciężał. Od 21 marca 2015
samodzielny rekordzista Polski w długości skoku narciarskiego (238 m
uzyskane w Planicy w serii próbnej przed konkursem drużynowym). Skacze
na nartach marki Fischer i w kasku firmy. Cechuje go wysoka estetyka przy
ułożeniu ciała w trakcie lotu i lądowaniu, za które często otrzymuje wysokie
oceny sędziowskie, w tym najwyższe "20"
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Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi
krokami. 
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Jak widzicie są bardzo ładnie i dokładnie
wykonane. Wystarczy tylko papier trochę filcu i
wyobraźni!
Mamy dla was jeszcze kilka przykładowych
życzeń, które mogą się znaleźć w waszej kartce,
ale także  wierszyków wysłanych SMS- em.

Np:
Dziś Wigilia, dzień wspaniały, niech wesoły będzie
cały.
Już choinka w domu świeci, piękny prezent
gdzieś tam leci.
Jeszcze Święta, Nowy Rok, Sylwestrowej nocy
moc.
2016 rok zawita, miłość w domu niech rozkwita.
Niech się twe marzenia – właśnie takie ślę
życzenia. 

Gdy pierwszą gwiazdkę, ujrzysz na niebie,
Wspomnij tych co kochają Ciebie,
Gdy pierwsza zgaśnie, a druga zabłyśnie,
niech Cię aniołek, Ode mnie uściśnie.
Na stole leżą świąteczne dania. Robi się ciemno -
nadchodzi noc. Pod choinką stos prezentów do
rozdania, w całym domu panuje świąteczna moc.
Niech te święta będą dla Ciebie i rodziny
wyjątkowym czasem, spędzonym w rodzinnym
gronie, w miłej atmosferze świąt. Wszystkiego
najlepszego, dużo szczęścia i radości w
nadchodzącym Roku 2016 i błogosławieństwa
Bożego życzą...

Przyszedł grudzień, przyszły święta - ja
o Tobie wciąż pamiętam, więc
przesyłam Ci życzenia, niech się spełnią
Twe marzenia. Powodzenia,
pomyślności i najlepiej trzeźwych gości.
Niech kolędy wyśpiewują, przy tym
bardzo nie fałszują. Zdrowia w te
świąteczne dni i miłości życzę Ci. 

Spokoju i radości, tylko miłych gości! 
Smacznej Wigilii i całusów moc - w tę
najpiękniejszą w roku noc!
Szczęścia kilogramów, ze śniegu bałwanów!
Życzliwych ludzi wokół, żadnej łezki w oku,
przyjaciół jakich mało.
Przez życie idźcie śmiało! 
Niech miłość bez ustanku Cię dotyka.
A w Nowym Roku szczęście spotyka!

     ***********************************
Jak bombka na choince i gwiazda na niebie, 
tak Bóg miłosierny zjawia się u Ciebie 
i daje Ci spokój, radość i wiarę w te Święta
radosne, hojne i wspaniałe.

Dlatego w tym numerze gazetki pokażemy wam
kilka propozycji na życzenia dla rodziny lub
przyjaciół.
Ale nie każdy mieszka blisko siebie więc mamy
dla was kilka przykładów na kartki świąteczne lub
życzenia wysyłane dzięki naszej dzisiejszej
technologii – SMS– ów. A oto kilka przykładów:

Choć los rzucił Cię daleko stąd, w myślach z
Tobą będę. Na odległość życzę Ci wesołych
świąt w sercu śląc kolędę. 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, nie połykaj z
karpia ości, nie jedz bombek, nie pal siana, jedz
pierogi, lep bałwana, a w sylwestra baw się do
rana! 

Życzeń, które Tobie życzę na razie nie wyliczę,
więc podaję pierwsze z kraju, 
by Ci żyło się jak w raju,
by w wigilię u rodzinki wszyscy mieli fajne minki,
by przy stole chciał zagościć pakiet zdrowia i
miłości, i u wszystkich był tak mocny,
by pozostał całoroczny.

Dziś Świąteczny czas. Dzwony biją w las.
Mały karpik się uśmiecha.
Wnet na pierwszą gwiazdę czeka.
Uszka dziś się przysłuchują.
Jak kolędę podśpiewują.
Barszczyk pięknie jest czerwony.
Zaś jak zwykle zawstydzony.
Zdrowych, ciepłych i pogodnych życzę
wszystkim Świąt Radosnych.
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http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1063054,zyczenia-bozonarodzeniowe-smieszne-czy-powazne-wierszyki-zyczenia-na-boze-narodzenie,1,id,t,sa.html

