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święta

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
 I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

Aby wszystkie dni w nadchodzącym roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny
wieczór. 

Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech, a Gwiazda
Betlejemska prowadziła ku miłości, zaś wiara i nadzieja nie opuszczały nigdy serca w

potrzebie!

May your days be happy, heart be light and your Christmas be joyful and bright!

Feliz Navidad!                 Frohe Weihnachten!

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT ŻYCZY REDAKCJA 
ŻAK and GO! 
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Bez jakiego dania nie wyobrażamy sobie wigilijnej wieczerzy? Czy dodatkowe nakrycie dla
niespodziewanego gościa i wspólne kolędowanie jest tradycją w naszych domach? Wymarzony prezent,
który chcielibyśmy znaleźć pod choinką to… - właśnie - i kto te prezenty przynosi? Zobaczcie, jak wypadła
nasza świąteczna ankieta.

W grupie badawczej wzięło udział 72 uczniów. Oto wyniki.

Pierwsze pytanie dotyczyło naszej ulubionej potrawy na wigilijnym stole. Co najbardziej lubimy? Barszcz z
uszkami – 41 głosów. Chyba nie różnimy się pod tym względem od większości Polaków. Pozostałe dania
to karp – 16 głosów, pierogi z kapustą i grzybami – 12, kutia – 6, śledzie – 3 i inne dania zaznaczyło 8
osób.

Choinka – żywa czy sztuczna? Jak myślicie? Wygrała żywa. 38 osób z naszej szkoły ma w domu
prawdziwą choinkę, 30 – sztuczną. 4 osoby wstrzymały się od głosu.

W trzecim pytaniu chcieliśmy dowiedzieć się, kto przynosi prezenty w Wigilię?  Otóż – 56 osób uznaje, że
to Aniołek, 15 – Mikołaj. Tylko do jednego z nas przychodzi w tym dniu Dziadek Mróz.  

Prezenty. Nie ukrywajmy – jedna z najlepszych wigilijnych tradycji. Z niecierpliwością pewnie
wyczekujemy pierwszej gwiazdki, bo gdy  pojawi się na niebie to znak, że prezenty są już pod choinką. A
oto lista najbardziej pożądanych prezentów w tym roku: Naklejki, Nerf, 100000zł, Torebka x2, Łoki toki,
Farby x4, Mikroskop, Sukienka, Pies x4, Laptop x2, Deska, Ipad, Lego x8, Hulajnoga x2, Chomik, Karabin,
Film, Pieniądze, Telefon x6, Markery, Motor, Gra, Komputer x3, Ps4, Wybieg dla zwierząt, Kot, Samolot,
Pet shop, xBoxOne, Model Czołgu KW-1, Zegarek, Skarpety, Karty, Top model make-up, Plastelina,
Książki, Dron, Smart Watch, Kosmetyki, Płótno do malowania, Gitara, Puzzle, Pojazd z Star Wars, Sprzęt
do rugby.

Nie zawsze jednak mamy to, czego chcemy. Aniołek, tudzież Mikołaj, czasami przynosi nam coś, z czego
nie do końca jesteśmy zadowoleni. Oto prezenty, które nie były dla nas strzałem w dziesiątkę:
Łyżwy, Szopka, Lalka x6, Miś, Bielizna, Majtki x2, Skarpetki x2, Rózga x2, Autobus, Nożyczki do paznokci,
Pet shop, Słownik ortograficzny x2, Płyta, Kimono, Dinozaur, Puzzle, Słodycze, Kucyk pony, Kijki,
Koszulka, Szachy, Skipass, Kurtka, Auto do sterowania, Pamiętnik.

Następne pytania dotyczyły już samej Wigilii i związanymi z nią zwyczajami. 41 uczniów naszej szkoły
spędza Wigilię u siebie w domu, 31 – wyjeżdża do rodziny.  U większości z nas  kultywuje się tradycję
śpiewania kolęd przy wigilijnym stole. Na pytanie czy w Wigilię śpiewacie kolędy? 61 osób zaznaczyło
odpowiedź  TAK, 11 – NIE. Podobnie miała się rzecz z dodatkowym nakryciem dla niespodziewanego
gościa. 58 uczniów przyznaje, że wolne nakrycie przy stole to ważna tradycja w ich domu, 13 osób nie
przywiązuje do tego uwagi.  Prawie wszyscy, z wyjątkiem dwóch osób, dzielimy się w ten wyjątkowy
wieczór opłatkiem. I tylko garstka z nas – 13 najwytrwalszych - deklaruje udział w pasterce. 59 uczniów o
tej godzinie pewnie już smacznie śpi.

I ostatnie pytanie: Czy lubisz święta Bożego Narodzenia?  Liczyłyśmy na to, że odpowiedź będzie
jednogłośna. Niestety, jedna osoba wyłamała się i zaznaczyła odpowiedź NIE. Mamy nadzieję, że zrobiła
to z przekory, albo przez przypadek. Bo czy można TYCH świąt nie lubić???
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*******************ŚWIĄTECZNA ANKIETA*********************
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ZAPOWIADAJĄ SIĘ KOLEJNE ŚWIĘTA BEZ ŚNIEGU...

święta

ZAPOWIADAJĄ SIĘ KOLEJNE ŚWIĘTA BEZ ŚNIEGU...
- Zapowiadają się kolejne święta bez śniegu – westchnęłam smutno,
patrząc w okno.
- Muszę się postarać, aby mimo to były udane. Mam już piękny kalendarz
adwentowy z czekoladkami na 24 dni oraz książkę do czytania: jedna opowieść
na każdy wieczór. Codziennie też włączam kolorowy lampion i biegnę na Roraty.
Już wyobrażam sobie jak to będzie: mama gotuje i piecze, tata wiesza nad
drzwiami jemiołę, ozdabia dom światełkami, ubieramy razem choinkę i nakrywamy
do stołu. Kładę sianko pod obrus na pamiątkę urodzin małego Jezuska w żłóbku
stajennym. Na środku ustawiamy świecę i opłatki. Jest też dodatkowe nakrycie dla
kogoś, kto może niespodziewanie zapukać do drzwi. Wspominam pływającego w
wannie karpia, który teraz marynuje się w ziołach. Biegnę do pokoju i ogarniam
prezenty dla moich rodziców i Sali, mojej kotki. Ciekawe, co powie na nową budę
?
Kładę pod choinkę kolorową szopkę wykonaną w szkole. Włączamy kolędy i
wypatrujemy pierwszej gwiazdy.
Jest!! Już możemy złożyć sobie życzenia i rozpocząć wieczerzę wigilijną.
Mama przygotowała symboliczne 12 potraw. Ja uwielbiam barszczyk, pierogi,
jasiek z masłem. Mój tata woli grzybową i groch z kapustą. A mama zajada się
łazankami z makiem. A kot – wiadomo – gustuje w rybach!
Przy kompocie i kawie roznoszę podarunki od Aniołka – jest kochany, przyniósł mi
dokładnie to, o czym marzyłam! Możemy z radością zaśpiewać kolędy – ja gram
na pianinie moje ulubione. 
I nie wiadomo kiedy nadchodzi północ, a z nią Pasterka. Rodzice wybiegli w
pośpiechu, a ja nadstawiam uszu – poza Sali mamy kilka psów w okolicy i
przelatujące ptaki.
Czuję, ze to będą udane Święta.. Kolejne wspaniałe Boże Narodzenie! 
                                                                                                                             Maja Bedlińska, kl. V

Świąteczna historia
Święta Bożego narodzenia są najwspanialszym okresem w ciągu roku, ale nie każdy tak uważa. Dla
większości rodzin jest to czas, który spędzamy z bliskimi, okazując sobie miłość. Są jednak  i tacy,
którzy zostają wtedy sami. Opowiem wam historię o pewnej rodzinie.
    Państwo Hamilton są zamożnym małżeństwem, ale bezdzietnym. Pani Julia i Pan Jacob
mieszkają w Warszawie. W odróżnieniu od innych w czasie świąt nie są zabiegani i zdenerwowani.
Hamiltonowie sami spędzają wigilię przy paru daniach i lampce wina. W tym roku kolacja wigilijna
miała być inna…
    Kiedy Jacob wracał ze sklepu, zobaczył idącego poboczem małego chłopczyka. Mężczyzna
zatrzymał się i zapytał, gdzie są rodzice chłopca. Jak się okazało, mały Adaś był z domu dziecka i
miał osiem lat. Chłopiec był bardzo sprytny i korzystając z okazji, uciekł z sierocińca. Jacob
postanowił zabrać chłopca do domu…
   Julia, zobaczywszy małego gościa, była bardzo zaskoczona. Po rozmowie z mężem i Adasiem
pobiegła do pokoju, który miał być kiedyś pokojem jej córki, zabrała misia i przyozdobiła go dużą
niebieską kokardą. Pluszaka dała pod choinkę, jako prezent dla Adasia. Julia podczas wieczerzy
zrozumiała, że chłopiec nie przypadkiem pojawił się w jej domu w tak niesamowity dzień. Uznała to
za znak. Po jakimś czasie  Hamiltonowie adoptowali chłopczyka i byli w końcu pełną i szczęśliwą
rodziną.
    Ta historia pokazuje, że święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy mamy być razem. Pamiętajmy,
że choć zwierzęta nie przemówią, to może zdarzyć sie coś równie niesamowitego.
                                                                                                        Wiktoria Jaskuła, kl. I gimnazjum
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1.  Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów.
2.  Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu, w 1224 roku.
3.  Największą na świecie szopkę buduje się na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Ma ona rozmiary mieszkalnego
budynku, a postacie w niej umieszczone są naturalnej wielkości;
4.  Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. Tego dnia ozdabiają oni groby bliskich kwiatami, gwiazdami
betlejemskimi, ale także koszyczkami ze specjalnymi, bożonarodzeniowymi ciasteczkami.
5.  USA ogarnia szał pisania kartek z życzeniami. Każdy Amerykanin wysyła ich kilkadziesiąt, ostatnio za pomocą
poczty elektronicznej;
6.  W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 dni! W tym czasie Grecy spotykają się ze znajomymi i rodziną w pubach,
restauracjach, a przy tym zasypują mnóstwem prezentów!
7.  Boże Narodzenie w Indiach to czas kupowania nowych ubrań, strojenia domów, ulic i wszystkiego, co tylko da się
mniej lub bardziej finezyjnie udekorować, we wszystkie kolory tęczy.
8.  Pod obrus leżący na świątecznym stole Węgrzy wkładają grzebień, nóż i osełkę lub nakrywają blat nie jednym,
lecz trzema obrusami. Na wigilię jedzą pieczonego indyka, rosół z kury i zupę rybną
9.  Jasełka pochodzą z XIII wieku, a zapoczątkował je Święty Franciszek, wprowadzając do szopki zamiast
drewnianych figur żywe postaci.
10.  Jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych jest strojenie choinki…
                                                                                                                                         Ciekawostki wyszukane w internecie rzecz jasna :)

BOŻE NARODZENIE 
10 CIEKAWOSTEK, O KTÓRYCH NA PEWNO NIE WIEDZIAŁEŚ...

ROZMAWIAMY...
Tym razem Małgosia przeprowadziła wywiad z uczennicą...

Małgosia Grzanka: Za niedługo są święta. Masz jakieś plany?
Dominika Ziora: Tak, oczywiście! Co roku na święta przyjeżdżamy do dziadków i miło spędzamy
czas.
M.G.: Przyjęło się, że w święta je się 12 potraw. Czy na twoim stole jest ich tyle, czy może mniej?
D.Z.: Zazwyczaj mniej. Większość dzieci nie zjadłoby 12 potraw J Najczęściej jest ich tylko 8.
M.G.: Co najbardziej lubisz w Świętach Bożego Narodzenia?
D.Z.: W święta najbardziej lubię jak cała rodzina jest razem i wszyscy śpiewają kolędy.
M.G.: Czy masz już kupione prezenty dla bliskich?
D.Z.: Niestety nie. Na razie trwają przygotowanie świąteczne i nikt jeszcze nie zdążył kupić
prezentów!
M.G.: Co ty chciałabyś dostać?
D.Z.: W tym roku nie chciałabym dostać żadnej zabawki, tylko szczęście dla mojej rodziny. Aby była
zawsze zdrowa i bezpieczna.
M.G.: To byłby najlepszy prezent! Dziękujemy za wywiad.
D.Z.: Ja również dziękujemy.

UŚMIECHNIJ SIĘ!
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u
dziadków. Przed pójściem spać modlą się, a
jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe
żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz
dvd... Starszy brat pochylił się i szturchnął go
mówiąc:
 - Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest
głuchy.
Na to chłopiec: ale babcia jest!

Są święta Bożego Narodzenia. 
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi: 
-Mamo, choinka się pali. 
-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci". 
Po chwili Jasiu znów przychodzi: 
-Mamo, a teraz firanka się świeci.
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