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Wesołych

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
w szkole: Wiele na lekcjach radości i  cierpliwości, uczniów

grzecznych, zdyscyplinowanych, zdolnych i dobrze
wychowanych, wynagrodzenia odpowiedniego  do trudu pracy

włożonego,
w domu: Wiele pogodnych dni, o których często Wam się śni, 

przybycia Mikołaja Świętego
i otrzymania wielu prezentów od niego,

pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom- składa  redakcja
Gazetki Szkolnej.

Mikołaj z prezentami

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia,

w szkole: Dużo na lekcjach radości oraz
wiele cierpliwości, uczniów grzecznych i
zdyscyplinowanych, zdolnych i dobrze

wychowanych, wynagrodzenia
odpowiedniego  do trudu pracy włożonego,
w domu: Wiele pogodnych dni, o których

często Wam się śni, w Wigilię Bożego
Narodzenia: przybycia Mikołaja Świętego

i otrzymania wielu prezentów od niego,

Świąt!!!

tapeaos
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Z czym kojarzą nam się Święta Bożego Narodzenia?
 

Z czym Kojarzą nam się Święta Bożego Narodzenia?Gdy się Chrystus rodzi …. Pan Jezus urodził się w Nazarecie. Wtedy, gdy zbliżały się dni jego narodzin władze
rzymskie zarządziły w Palestynie spis ludności. Każdy mieszkaniec królestwa musiał udać się do swej rodzinnej
miejscowości, aby wpisać się na listę, na tej podstawie Rzymianie szacowali liczbę mężczyzn zdolnych do walki,
poza tym usprawniało to ściąganie podatków. Józef był dalekim potomkiem Dawida, ród ten wywodził się z
Betlejem położonego około 150 km. od Nazaretu. Józef wraz ciężarną Marią musieli wyruszyć w długą  i
męczącą podróż. Tamtego wieczora nikt nie ulitował się nad Świętą Rodziną. Ewangelista Łukasz pisze, że po
urodzeniu Jezusa Maria „położyła Go w żłobie”. 

Rodzice: matka Jezusa nosiła hebrajskie imię Mirjam oznaczające „gorycz” albo „smutek”. W języku
aramejskim, którym posługiwano się w tamtych czasach na co dzień, brzmiało -Marjam, a w Ewangeliach, które
zapisano po grecku – przyjęło postać: Maria. Matka Jezusa pochodziła z Nazaretu była córką Joachima i Anny i
krewną Elżbiety – żony kapłana Zachariasza i matki Jana Chrzciciela. Józef – hebrajski imię, oznacza „Bóg da
wzrost” był starszy od Marii. Był cieślą i prawdopodobnie prowadził w Nazarecie własny warsztat. 

Obchodzimy Boże Narodzenie, by świętować przyjście Jezusa na świat. To dzięki Jezusowi jesteśmy
Chrześcijanami, wierzymy, że otworzył nam drogę do nieba. 

Czym jest Wigilia? Słowo „wigilia” po łacinie oznacza czuwanie. Najpierw czekamy na pierwszą gwiazdkę (na
pamiątkę tej betlejemskiej), potem jemy uroczystą kolację i idziemy na pasterkę – ta rozpoczynająca się o
północy msza jest symbolem narodzin Syna Bożego. Nie we wszystkich krajach Wigilię obchodzi się tak
uroczyście jak w Polsce, zazwyczaj najważniejszy jest 25 grudnia pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. 
Warto wiedzieć, że każdy dzień ma swoją wigilię, czyli jest to: „dzień przed”. 

Czemu dzielimy się opłatkiem? Opłatek to nic innego jak bardzo cienki chleb – składa się z mąki  i wody.
Dzielenie się opłatkiem oznacza wzajemne poświęcenie się i uczy, że nawet ostatnim kawałkiem należy
podzielić się z bliźnim. Jest to zwyczaj wyjątkowo polski. 

Dla kogo zostawiamy wolne miejsce przy stole? Miejsce to przeznaczone jest dla samotnego gościa i
pokazuje, że w ten święty wieczór każdy zostanie potraktowany jak brat. W wielu domach wolne miejsce
oznacza też, że przy stole zasiadają z nami nasi zmarli bliscy.  Dlaczego wkładamy pod obrus sianko? Zwyczaj
ten miał przypominać ubóstwo betlejemskiej groty, a wprowadził go św. Franciszek z Asyżu, który zbudował też
pierwszą szopkę w 1223r.  

Ubieranie choinki zapożyczyliśmy od naszych sąsiadów – Niemców. Zieleń drzewka ma symbolizować
nadzieję na życie w niebie, świece lub lampki na drzewku symbolizują światłość Chrystusa, a bombki  i inne
ozdoby – dary i łaski Boże. Warto wiedzieć, że nie od zawsze ubierano stojącą choinkę. Kiedyś wieszano
drzewko pod sufitem do góry nogami.  W niektórych regionach Polski zamiast ubierać choinkę, przystrajano
domy świeżymi świerkowymi  gałązkami

stajenka google
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A GDYBY MIKOŁAJ....A GDYBY MIKOŁAJ BYŁ MŁODY.. 
CZY MÓGŁBY BYĆ ŚWIĘTYM BEZ BRODY? 
CZY TWARZ BY MU MARZŁA OD ŚNIEGU 
I MROZU, BO PRZECIEŻ TO BIEGUN.. 

A ŻEBY PROWADZIĆ MÓGŁ SANIE, 
CZY PRAWO JAZDY DOSTANIE? 
A GDY POLICJANT JEST NIE W HUMORZE 
CZY MIKOŁAJA ZATRZYMAĆ MOŻE?? 

GDYBY MIKOŁAJ ZAPOMNIAŁ WORKA 
LUB RENIFERY UTKNĘŁY W KORKACH 
KTO BY DOSTARCZYŁ PREZENTY 
CZY ZDĄŻYŁBY WTEDY ŚWIĘTY? 

I WRESZCIE SPYTAM… PRZYZNACIE RACJĘ, 
KIEDY MIKOŁAJ ZJADA KOLACJĘ? 
I GDZIE SWE SANIE PARKUJE? 
PYTAŃ MNIE WIELE NURTUJE… 

A CZY OD KOGOŚ PREZENT DOSTAJE? 
O KTÓREJ RANO GODZINIE WSTAJE? 
I CZY MA JEDNO TYLKO UBRANIE..? 
WIĘC KIEDY URZĄDZA PRANIE? 

A CZY W SWYM WORKU MA WSZYSTKIE DARY? 
JAK BARDZO JEST WOREK STARY? 
I CZY SIĘ MAPĄ KIERUJE 
KIEDY WŁAŚCIWY DOM ODNAJDUJE? 

PYTAŃ TYCH STO CIĄGLE SIEDZI 
W GŁOWIE MEJ BEZ ODPOWIEDZI 
A TU WIGILIA ZA PASEM, 
I DOM ZAPACHNIAŁ CHOINKĄ, LASEM.. 

Święty ŚwiętyMikołaj Mikołaj
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Przepis na Pierniczki Korzenne
Składniki na 50-60 sztuk: 1/4 szklanki miodu, 80g masła, 1/2 szklanki miałkiego
brązowego cukru lub cukru pudru, 1 jajko 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej, 1 łyżeczka
sody oczyszczonej, 1,5 - 2 łyzki przyprawy korzennej do piernika, opcjonalnie: 1
łyżeczka kakao (Wyjdą ciemniejsze pierniczki)
Sposób przygotowania:
Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, do rozpuszczenia się cukru, przestudzić. Dodać
pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.  Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie dodać więcej płynnego
miodu do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić
(będzie się lepiej wałkowało).
Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm lekko podsypując mąką (grubsze pierniczki są bardziej miękkie
po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem
do pieczenia.
Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 8 - 10 minut w temperaturze 170 - 180ºC.
Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika,
wystudzić na kratce.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Pierniczki z otworkiem do przewlekania - otworek należy zrobić przed pieczeniem (np. słomką do
napojów).
Pierniczki z cukierkowymi witrażykami - również przed upieczeniem w dużym pierniczku wykrawać
mniejszy otworek, nasypać do niego pokrusznych landrynek (z górką) i piec na macie teflonowej,
ściągając z blachy dopiero po wystudzeniu.
Lukrować lub dekorować czekoladą po upieczeniu i po zmięknięciu pierniczków.
Pierniczki po upieczeniu są twarde, później zmiękną (należy je przechowywać w szczelnie zamkniętym
pojemniku). Bardzo długo i dobrze się przechowują (nawet kilka miesięcy). Można upiec je kilka tygodni
przed świętami, lukrowanie zostawiając na później.
Co zrobić, by pierniczki zmiękły?
Pierniczki po upieczeniu są zazwyczaj mocno twarde (powoduje to dodatek miodu). By zmiękły
potrzebują pochłonąć odpowiednią dawkę wilgoci np. z powietrza lub owoców. Wtedy będą rozpływały
się w ustach! Ułóż pierniczki (jeszcze przed lukrowaniem) na kratce i przenieś do pomieszczenia o
wysokiej wilgotności, uchyl okno podczas deszczu ;-) (klimat brytyjski jest dość wilgotny, pierniczki
miękną u mnie szybko, już po 3 dniach). Jeśli u Ciebie w domu jest dość sucho, schowaj pierniczki do
szczelnej puszki z kawałkami obranych jabłek. Jabłka wymieniaj co parę dni, by nie zaczęły pleśnieć.
Pierniczki będą chłonęły wilgoć z owoców.
 

Pierniczki pierniczkikorzenne korzenne
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Podobnie jak choinka, jarmarki bożonarodzeniowe przybyły do nas z Niemiec i szybko wpasowały się w klimat
świąt w Polsce. W końcu, gdzie jak nie wśród dziesiątków kolorowych kramów szukać oryginalnych drobiazgów
na prezent i smakołyków na świąteczny stół. Oto najciekawsze jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce.

Gdańsk: Jarmark Bożonarodzeniowy

Targ Węglowy w Gdańsku po raz kolejny zapełni się
kolorowymi straganami. Świąteczne ozdoby i
smakołyki, przedmioty z duszą, wenecka karuzela z
rumakami, Anielski Młyn, Zaczarowana Kareta,
lodowisko i koło widokowe AmberSky - to tylko
niektóre atrakcje tegorocznego jarmarku
bożonarodzeniowego. Na kramach znaleźć można
świąteczne ozdoby, wyroby rękodzielnicze,
artystyczne i aromatyczne specjały. 

Wrocław: Jarmark Bożonarodzeniowy

Tradycyjnie na wrocławskim rynku stanął ogromny
wiatrak. Dla dzieci powstanie też Bajkowy Las z
kilkuset choinek. Maluchy będą mogły tu spacerować,
odkrywając liczne niespodzianki, w tym bohaterów
najpopularniejszych bajek. Będą też gigantyczne
krasnale. Jeden z nich - Prezentuś - to ulubieniec
wrocławskich dzieci. Oczywiście, jak przystało na
jarmark bożonarodzeniowy, na rynku staną kramy z
biżuterią, rękodziełem artystycznym i świątecznymi
prezentami.

jarmark gdański jarmark wrocław

Kraków: Targi Bożonarodzeniowe

Na czas Adwentu Rynek Główny w Krakowie wróci do
handlowych tradycji, którym był wierny przez stulecia.
Nieopodal Sukiennic stanie kilkadziesiąt kramów z
szeroką gamą świątecznych produktów. Jak na
jarmark bożonarodzeniowy przystało, będziemy mogli
tu kupić ręcznie malowane bombki i inne ozdoby
choinkowe, ceramikę wyroby z drewna, wełny, sukna,
biżuterię i pamiątki. Można skosztować wyśmienitych
potraw z m.in. tradycyjnego oscypka z
Zakopanego prażonego na grillu i grzańca
galicyjskiego. 

Kraków

Warszawa: Jarmark Bożonarodzeniowy

W kilku zakątkach Warszawy zobaczymy rzędy
świątecznie przystrojonych kramów, ale najokazalszy
będzie jarmark bożonarodzeniowy w Międzymurzu od
placu Zamkowego do pomnika Kilińskiego na Starym
Mieście. Znajdziemy tam regionalne wyroby
spożywcze, a także wyroby rzemieślnicze i
artystyczne. Warto też wybrać się na Stary Rynek,
gdzie jak co roku urządzone zostanie lodowisko.

Warszawa

materiały prasowe materiały prasowe

materiały prasowe materiały prasowe

http://www.podroze.pl/polska/pomorskie/gdansk/
http://www.podroze.pl/polska/malopolskie/krakow/
http://www.podroze.pl/polska/malopolskie/zakopane/
http://www.podroze.pl/polska/mazowieckie/warszawa/
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Zwyczaje i tradycje związane z Wigilią Bożego
Narodzenia

Z dniem i wieczorem wigilijnym związanych jest wiele zwyczajów i przesądów mających często korzenie w
tradycjach pogańskich. W ten dzień nie wolno się kłócić, aby nadchodzący rok był pogodny  i radosny. Wierzono,
że nie należy szyć, żeby „nowe się nie darło”, ani niczego nikomu pożyczać, gdyż oznacza to niedostatek w
nadchodzącym roku. Należy uważać, aby się nie skaleczyć, gdyż jest to oznaka, że może zacząć szwankować
zdrowie. Ważne, by pierwszą osobą, która wejdzie w Wigilię do domu był mężczyzna, zapewnia to zdrowie i
pomyślność na cały rok. Rano myto się w zimnej wodzie,  do której wkładano monety, których dotykano podczas
mycia, by być silnym jak kruszec, z którego je zrobiono. Stół wigilijny nakrywa się białym obrusem, pod którym
umieszcza się siano. Pod koniec wieczerzy wyciągano źdźbła, jeśli dziewczyna wyciągnęła źdźbło zielone,
oznaczało to, że wkrótce wyjdzie za mąż, jeśli zwiędnięte, że na męża trzeba będzie jeszcze poczekać. Do
portfela wkładano łuski z karpia, co miało zapewnić pieniądze w przyszłym roku. Do wieczerzy tradycyjnie
zasiada się, gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy
Betlejemskiej, która zabłysła, gdy urodził się Jezus. Na stole stawia się opłatek  i jedno nakrycie więcej, niż jest
osób. Kiedyś wierzono, że jest to nakrycie dla ducha przodka, który może przybyć na wieczerzę, potem, że dla
nieoczekiwanego gościa. Tradycyjny zestaw potraw wigilijnych jest różny w różnych regionach Polski. Powinna
ich być liczba nieparzysta, a osób przy stole parzysta.  Do najbardziej znanych dań należy barszcz czerwony z
uszkami, zupa grzybowa, karp smażony i w galarecie, kluski z makiem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą i
grzybami, paszteciki z grzybami, gołąbki, kompot z suszonych owoców. We wschodnich regionach kraju
przyrządzana jest kutia – potrawa z ziaren pszenicy, maku, migdałów i rodzynek. Aby w nadchodzącym roku
dopisywało szczęście należy spróbować wszystkiego, co jest na stole.  Wieczerza rozpoczynana jest modlitwą,
łamaniem się opłatkiem i składaniem sobie nawzajem życzeń. Po niej dawniej na wsi gospodarze wychodzili do
obory i stajni, gdzie podawali opłatek krowom, aby dawały mleko i koniom - w podzięce za ich ciężką pracę. Miało
to też zabezpieczyć je przed złymi urokami. Niedaleko domu często rozrzucano również pożywienie dla dzikich
zwierząt, szczególnie dla wilków, aby go omijały. Po Pasterce gospodarze potrząsali drzewami w sadzie, aby
obudzić je na urodzaj. Jak widać, w tradycji ludowej przemieszanie pradawnych zwyczajów z obrzędowością i
wiarą chrześcijańską tworzyło bardzo barwną mozaikę

pismo sw.

wigilia

pism sw stajenka wigilia

google

nowa gazeta

google google google
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szopka Mikołaj

choinka bałwanek

google google

google google
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                        Wigilia u naszych sąsiadów

NIEMCY: Boże Narodzenie u naszych sąsiadów to jedno z najważniejszych i najbardziej rodzinnych Świąt w
roku. Przygotowania do nich zaczynają się cztery tygodnie wcześniej, w pierwszą niedzielę adwentu. W
większości domów znajdują się tzw: adwentowe wianki zrobione z gałązek jodły lub świerku przystrojone
fioletowymi wstążkami i czterema świeczkami. Zieleń jodły symbolizuje -nadzieję, fiolet - refleksje nad
przeszłością, a świeczki- światło. W każdą niedzielę zapala się jedną świecę, kiedy palą się wszystkie cztery,
oznacza to, że przyszło Boże Narodzenie. Kolejnym zwyczajem mało znanym w Polsce jest umieszczanie w
oknach światełek, kolorowych gwiazdek i różnych figurek z papieru. Prawdziwe święta zaczynają się w
Niemczech 25 grudnia, a nie jak w Polsce w Wigilię. Dla gospodyń niemieckich 24 grudnia jest dniem jeszcze
wypełnionym ostatnimi przygotowaniami do Świąt. Dlatego w Wigilię nie ma czasu na bardziej wyszukane
potrawy. W niemieckich kościołach nie ma tradycyjnej pasterki, na nabożeństwo chodzi się po południu. Po
przyjściu z kościoła zaczyna się wieczerza. Dzieci otrzymują pełen talerz słodyczy i owoców. Życzenia składa
sie bez dzielenia się opłatkiem. Nie ma miejsca tez przy stole dla niespodziewanego gościa, za to przy kolacji
każdy pod talerzem znajduje jakiś pieniążek co zapewnić ma rodzinie dostatek przez cały rok.

CZESI: Dwudziesty czwarty grudnia to Štědrý, czyli „szczodry dzień”. Niegdyś kalendarzowy dzień
liczono od zachodu słońca dnia poprzedniego, dlatego świętuje się już w wigilię Bożego Narodzenia.
Zwykle tego dnia mama od rana krząta się w kuchni, a ojciec z dziećmi ubierają choinkę, odkurzają i
oglądają bajki w telewizji. Żeby przetrwać jakoś to najdłuższe w całym roku popołudnie w okresie
najkrótszego dnia, chodzi się na spacery. W Pradze o tej porze na Moście Karola zbierają się ludzie i
śpiewają kolędy. Czesi  nie mają w zwyczaju przygotowywania 12 potraw. Jednym z tradycyjnych dań jest
tzw. kuba, czyli pęczak wymieszany z grzybami, majerankiem i czosnkiem, zapieczony  w piekarniku.
Zgodnie z tradycją 24 grudnia powinno się przestrzegać ścisłego postu. Dzieciom mówiono, że jeżeli
przez cały dzień będą pościły, to wieczorem zobaczą złote prosiątko. Obecnie jednak zapadnięciu zmroku
można już rozpocząć wigilijną wieczerzę.

ROSJA: Wiernych obowiązuje sześciotygodniowy post, surowszy niż w Kościele zachodnim, zwany
bożonarodzeniowym (Rożdiestwienskij post), podobny do Wielkiego Postu przed Wielkanocą.W samą wigilię
Bożego Narodze nia (24 grudnia, czyli 6 stycznia według kalendarza juliańskiego), zwaną po rosyjsku
soczelnikiem, obowiązuje prawosławnych najostrzejszy post w ciągu tych 6 tygodni. Powstrzymują się wówczas
cały dzień od jedzenia. Wieczorem spożywa się kutię, zwaną biedną (postną). Kutia bogata ze specjalnymi
dodatkami spożywana jest dopiero w noc noworoczną, czyli z 13 na 14 stycznia i w uroczystość Chrztu
Pańskiego (19 stycznia). Prawosławni w Rosji dzielą się z najbliższymi tzw. prosforą, czyli święconym chlebem.
Tradycja ubierania choinki przyszła do Rosji mniej więcej w tym samym czasie co do Polski, 
czyli po II wojnie światowej.  W Wigilię dzieci znajdują pod choinką prezenty, które przynosi Babuszka albo 
Dziadek Mróz wraz ze swoją wnuczką Śnieżynką. Od drugiego dnia świąt do święta Ofiarowania Pańskiego trwa
kolędowanie, podczas którego młodzi mężczyźni chodzą po domach z tzw. gwiazdą, śpiewają kolędy
wychwalające narodzonego Chrystusa. W zamian za to kolędnicy dostają słodkie podarki, a czasem nawet
pieniądze. 
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	Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, do rozpuszczenia się cukru, przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.  Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie dodać więcej płynnego miodu do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej wałkowało). Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm lekko podsypując mąką (grubsze pierniczki są bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 8 - 10 minut w temperaturze 170 - 180ºC. Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić na kratce. ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× Pierniczki z otworkiem do przewlekania - otworek należy zrobić przed pieczeniem (np. słomką do napojów). Pierniczki z cukierkowymi witrażykami - również przed upieczeniem w dużym pierniczku wykrawać mniejszy otworek, nasypać do niego pokrusznych landrynek (z górką) i piec na macie teflonowej, ściągając z blachy dopiero po wystudzeniu. Lukrować lub dekorować czekoladą po upieczeniu i po zmięknięciu pierniczków. Pierniczki po upieczeniu są twarde, później zmiękną (należy je przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku). Bardzo długo i dobrze się przechowują (nawet kilka miesięcy). Można upiec je kilka tygodni przed świętami, lukrowanie zostawiając na później. Co zrobić, by pierniczki zmiękły? Pierniczki po upieczeniu są zazwyczaj mocno twarde (powoduje to dodatek miodu). By zmiękły potrzebują pochłonąć odpowiednią dawkę wilgoci np. z powietrza lub owoców. Wtedy będą rozpływały się w ustach! Ułóż pierniczki (jeszcze przed lukrowaniem) na kratce i przenieś do pomieszczenia o wysokiej wilgotności, uchyl okno podczas deszczu ;-) (klimat brytyjski jest dość wilgotny, pierniczki miękną u mnie szybko, już po 3 dniach). Jeśli u Ciebie w domu jest dość sucho, schowaj pierniczki do szczelnej puszki z kawałkami obranych jabłek. Jabłka wymieniaj co parę dni, by nie zaczęły pleśnieć. Pierniczki będą chłonęły wilgoć z owoców.


