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Święty Mikołaj

6 grudnia obchodzimy mikołajki. W tym dniu święty Mikołaj jeździ
saniami i rozdaje dzieciom prezenty. Jego pierwowzorem był św.
Mikołaj – biskup z Miry. Ten najbardziej znany czczony święty
(zarówno przez katolików, jak i prawosławnych) różnił się od tego
dzisiejszego. Jak wygląda prawdziwa historia św. Mikołaja? Skąd
się wziął zwyczaj rozdawania prezentów i jak on wygląda w
innych krajach i kulturach? Zapraszam do lektury.

Prawdziwy święty Mikołaj przyszedł na świat  w bogatej rodzinie
ok. 270 r. w Patarze w dzisiejszej Turcji. Jego rodzice – Nonna i
Teofan, byli gorliwymi chrześcijanami i oprócz bogactwa,
przekazali jedynemu synowi najcenniejszy dar – wiarę.

Imię Nikolas oznacza „Zwycięzcę
narodów”. Mimo majętności, która go
otaczała, Mikołaj prowadził raczej
ascetyczny tryb życia – pościł w każdą
środę i piątek już od najmłodszych lat. 
Tym, co wyróżniało go jako młodzieńca od
innych, była szczególna wrażliwość na
ludzką biedę i krzywdę. 
Później, już jako biskup Miry, św. Mikołaj
zasłynął swoją dobrodusznością i
wrażliwością. Jedna z legend głosi, iż
pewien człowiek popadł w bankructwo i
postanowił oddać swoje córki do domu
publicznego. Aby je przed tym uchronić,
ów Mikołaj miał wrzucić w nocy przez
komin trzy sakwy monet, które rozsypały
się do pończoch i trzewików suszących się
przy kominku. Uchronił w ten sposób
dziewczęta przed złym losem, jaki
niechybnie je czekał.
Według innej legendy św. Mikołaj miał
wskrzesić trzech młodych ludzi, którzy
zostali zabici za długi. Dobroć to tylko
jedna strona życia św. Mikołaja – drugą
była żelazna i konsekwentna wiara. Zmarł,
jak mówi tradycja, 6 grudnia między rokiem
345 a 352 r. w wieku prawie 70 lat.
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Masz ciekawe pomysły do gazetki?
Napisz na naszego maila:
matematyka.sp17@op.pl
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Wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród
uczniów naszej szkoły

Humor

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.

Rozmawiają koledzy po pracy: 
- Jak minęły święta? 
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne
dania. 
- A jakie? 
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi
ruskie i sznycle z kapustą włoską.

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy,
strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że
chciałby zostać świętym Mikołajem. 
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje jeden dzień w roku.

Kolega pyta kolegę:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? 
- Owszem, udało mi się kupić stojak. 
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1. Najdłuższa cięciwa
2. Trapez o dwóch parach boków równoległych
3. Trapez który nie ma ani jednego boku równoległego
4. Odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu
5. Nauka o pierwiastkach
6. Figury przestrzenne, które kończą się szpicem
7. Trwa 60 sekund
8. Po metrach
9. 15 minut
10. Jest podobne do hula-hoopa
11. Kąt środkowy jest oparty na...
12. 24 godziny to...
13. Nie ma przekątnych

Maja Cetnar
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WYKREŚLANKA
Wykreśl hasła związane ze Świętami Bożego Narodzenia, a pozostałe litery utworzą rozwiązanie - miejsce
urodzenia świętego Mikołaja.


	Święty Mikołaj
	Redakcja:
	Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów naszej szkoły
	Humor
	1. Najdłuższa cięciwa
	2. Trapez o dwóch parach boków równoległych
	3. Trapez który nie ma ani jednego boku równoległego
	4. Odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu
	5. Nauka o pierwiastkach
	6. Figury przestrzenne, które kończą się szpicem
	7. Trwa 60 sekund
	8. Po metrach
	9. 15 minut
	10. Jest podobne do hula-hoopa
	11. Kąt środkowy jest oparty na...
	12. 24 godziny to...
	13. Nie ma przekątnych
	WYKREŚLANKA


