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                     Idą święta!

                    Gwiazdka W numerze:
 - Mikołajki
 - W świątecznym nastroju 
 - Dzień Górnika

 

.

Dzisiaj o zmierzchu
wszystkie dzieci,
Jak małe ptaki z gniazd,
patrzą na niebo, czy już
świeci
Najpierwsza z wszystkich
gwiazd.
O zimne szyby płaszczą
noski
W okienkach miast i wsi,
Czy już sfrunęła z ręki
Boskiej,
Czy już nad nami tli.

.
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                         Mikołajki

                     Święta Bożego Narodzenia

Imieniny  Mikołaja są co roku doskonałą okazją do
oderwania się od rutynowego szkolnego planu dnia. Dla
wielu uczniów mikołajki to jeden z najprzyjemniejszych
dni w trakcie szkolnego roku.Dzień świętego Mikołaja to
znak że wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie.
Świąteczna atmosfera otacza wszystkich.Piękne dekoracje
w klasach oraz dochodzący śpiew kolęd są nieodłącznym
elementem grudnia.

Oby tylko jeszcze spadł śnieg.....

Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa święta ku czci
świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6
grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX wieku
był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy.
Od 1969r. wszyscy ludzie pracują, uczą się.Od
średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a
właściwie osoba przebrana za niego) przynosiła
dzieciom prezenty. Współcześnie w Polsce 6
grudnia nocą podkłada się dzieciom drobne
upominki,zabawki, a przede wszystkim słodycze.

                                                 Patrycja Faryna kl.6b

.

.K.Knicz - Sowa
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                   Boże Narodzenie

Święta Bożego
Narodzenia,
Narodzenie
Pańskie – w
tradycji
chrześcijańskiej
– święto
upamiętniające
narodziny
Jezusa
Chrystusa. Jest
to stała
uroczystość
liturgiczna
przypadająca na
25 grudnia.
Boże
Narodzenie
poprzedzone
jest okresem

trzytygodniowego
oczekiwania
(dokładnie
czterech
niedziel),
zwanego
adwentem. W
Kościele
katolickim jest
to święto
nakazane.
 Tradycjami
Bożego
Narodzenia są:
·  śpiewanie
kolęd
·  łamanie się
opłatkiem
·  uczęszczanie
na pasterkę

·  prezenty pod
choinką
·  wolne miejsce
przy stole
·  czytanie
pisma świętego
·  12 potraw
·  sianko pod
obrusem
·  dekoracje
świąteczne 
                           
                     
 Patrycja Faryna
kl. 6b
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Świąteczne rekordy Guinnessa
             

                    Największa choinka z ludzi na świecie

Rekord pobito w Hondurasie.
Mieszkańcy Hondurasu postanowili dodać do kolekcji jeszcze jeden
rekord – wzór największej choinki ułożonej z ludzi. W tym celu zgromadzili
2945 uczestników dorocznego festynu bożonarodzeniowego, wręczyli
im zielone i czerwone koszulki z kapturami i poprosili o ustawienie się
na wyznaczonych wcześniej pozycjach.

                                                                            P.Ciupka kl. 6b

Najbardziej udekorowany dom 

Rekord został pobity w mieście LaGrangeville w stanie New York W USA.
Już od 20 lat rodzina Gayów w składzie: tata Tom, mama Grace i trójka
dzieci: Emily, Daniel i John rozpoczynają sezon bożonarodzeniowy od
udekorowania swojego domu rekordową ilością
światełek.Niewiarygodna świąteczna wystawa składa się z 601 736
światełek i zajmuje powierzchnię 200 metrów kwadratowych. Przygotowanie
jej zajęło ponad 2 miesiące. Kolorowe lampki zsynchronizowano z muzyką.
Na listę przebojów trafiło około 200 świątecznych kawałków. 

                                                                            P.Ciupka kl.6b
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          Jak dawniej obchodzono Święta Bożego Narodzenia

      Dania na śląskim wigilijnym stole

Kiedyś prezentami były orzechy, czerwone jabłuszka, które
przed wojną uchodziły za rarytas, cukierki zawinięte w
błyszczące papierki, czasem nawet bańki na choinkę.
Dzieciom "obskubać" drzewko ze słodyczy wolno było dopiero
po świętach. Co ciekawe, na Podkarpaciu choinkę ubierano
(dopiero w samą wigilię) nie z myślą o dzieciach, ale o
pannach na wydaniu. Jeżeli w domu nie było panny, to chatę
zdobiło się żywymi, zielonymi gałązkami, bibułowymi
kwiatkami i "pająkami". 

                                                      M.Fabisiak, P. Leder 6b

.

.

Wigilia po śląsku – sześć najważniejszych potraw. Tradycyjna
śląska Wigilia różni się nieco od tej, o jakiej mówi się w
telewizji. Nie musi być dwunastu dań, zupa nie ma większego
znaczenia, liczy się ryba i makówki, a także moczka.
Oczywiście Wilijo jest postna. Stół nie ugina się od licznych
potraw, a jednak każdy jest najedzony. I ma pewność, że to co
właśnie jadł razem z rodziną, jedli w tych okolicach
pradziadowie jego pradziadów.

                                                          Redakcja

.
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   Świąteczne ciekawostki ze świata

   Święto Górników w Gierałtowicach

W Boliwii w Wigilię Bożego Narodzenia odprawia się msze, na które wierni
przychodzą z kogutami. Boliwijczycy wierzą bowiem, że kogut jako
pierwsze zwierzę obwieścił narodziny Chrystusa.
Skarpetki świąteczne: tradycja ta była kultywowana przez wieki w licznych
krajach Europy. W XII-wiecznej Francji siostry zakonne odwiedzały
biednych, ofiarowując im skarpety pełne orzechów i owoców – głównie
mandarynek, które gdzieniegdzie na Zachodzie również stanowią ważny
symbol Bożego Narodzenia.

Jedną z najpopularniejszych świątecznych dekoracji na świecie są biało-
czerwone cukierki w kształcie pasterskiej laski. Pierwsze słodycze tego typu
wyprodukowano w XVII wieku w niemieckiej Kolonii, aby podczas
kościelnych ceremonii rozdać je dzieciom. W jakim celu? Oczywiście żeby
siedziały cicho.

                                                                       Paulina Kozik kl. 6b

.

Święto patronki górników - Barbary obchodzone jest 4 grudnia. Święta jest
również patronką hutników, marynarzy,rybaków i żołnierzy . W naszej parafii
Dzień Górnika obchodzony był hucznie.Przed kościołem górników powitała
orkiestra górnicza,  poczty sztandarowe i  ministranci.
Górnicy byli ubrani w swoje piękne, odświętne mundury.
Po mszy  parafianie uczestniczący we mszy za górników dostali obrazki, a
górnicy zostali zaproszeni na probostwo na swojski kołocz i  krupnioki.

                                                                     Krzysztof Knicz - Sowa 6b
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