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"Boże Narodzenie"
Dzieciąteczko usnęło na sianku,
owinięte w chuścinę Matczyną,
ledwo tli się oliwa w kaganku
świat w ciemności
wciąż nie chce Go przyjąć...

Grota ciemna, jak czeluść nieznana,
zastukało kopytko oślątka,
choć zmęczona uśmiecha się Panna,
policzyła
paluszki Dzieciątka...

Tu już były pastuszki zlęknione,
to przynieśli co mogli, co mieli...
Bóg im pierwszym zdjął z oczu zasłonę,
oni pierwsi
widzieli, widzieli,,,

Stary świat dziś odchodzi, umiera,
o tym wie tylko jedna Madonna!
pochylona, skupiona jest teraz,
bo w sianeczku śpi Prawda bezbronna!

Rozmodlone anioły na niebie,
cicha grota świat cały zaprasza!
Boże Dziecię już czeka na ciebie...
Jesteś gotów,
by spotkać Mesjasza?

Zbliża się najpiękniejszy czas w roku -
czas spędzony z rodziną, najbliższymi,
czas czekania na narodzenie.
Życzymy Wam, aby te chwile upływały
wolno i szczęśliwie, aby każdy z nas rodził
się na nawo.

                                  Redakcja
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ŚWIĄTECZNY BOOK TAG

1. Kakao – czyli książka, która rozgrzewa serce
Mogłabym tu wymienić kilka książek, ale wybiorę książkę "Ponad wszystko”. Ta książka jest naprawdę piękna i
w niektórych momentach uśmiechałam się czytając ją.

2. Śnieg – czyli książka z białą okładką
Mam w domu naprawdę dużo książek z białą okładką, ale pierwsza na myśl przyszła mi "Czerwona królowa”
(tak w tytule jest czerwony, ale książka jest biała).

3. Mikołaj – długa i gruba seria/książka
Seria: "Zwiadowcy” liczy aż 12 części.
Książka: "Harry Potter i Zakon Feniksa” – liczy ponad 900 stron.

4. Rózga – czyli książka, której czytanie było męką
Wybiorę tu lekturę "Pan Tadeusz’’, ponieważ tę książkę naprawdę trudno się czyta. Nie dość, że zawiera wiele
niezrozumianych słów, to dodatkowo jest napisana wierszem. Ale cóż, skoro to lektura, to trzeba ją przeczytać.

5. Prezent – dobra książka, którą możesz polecić każdemu.
Trudno jest wybrać taką książkę, która spodobałaby się każdemu. Dla dziewczyn polecam: "Ponad Wszystko” i
"Do wszystkich chłopców, których kochałam”. Dla chłopców: "Zwiadowcy” (nie czytałam całej serii, ale pierwsze
dwie były naprawdę ciekawe).

TOP 5 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK 2018 ROKU
W tym roku przeczytałam 45 książek. Postaram się wybrać 5 najlepszych, chociaż nie będzie to łatwe:

5. "Mabey Someday" – książka opowiada o dwójce młodych ludzi, Sydney i Ridge'u. Ridge gra na gitarze,
chociaż jest niesłyszący. Jego utworom niestety brakuje tekstów. Sydney ma pokładane życie, studiuje, pracuje.
Całe jej życie rozpada się w ciągu jednego dnia. Tych dwoje odkryje, że razem mogą stworzyć coś
wyjątkowego… Z czystym sumieniem mogę ocenić tę książkę 8/10.

4. "Baśniobór" cz.I - Kendra i Seth mają spędzić u dziadka wakacje, czym nie są zachwyceni. Dziadek daje im
wiele zakazów i przestróg. Okazuje się, że jest on strażnikiem Baśnioboru – niezwykłej krainy. Dzieci nie
słuchają dziadka i przez to uwalniają siły zła… Oceniam ją na 8/10.

3. "Ponad Wszystko" – Madeline choruje na rzadką chorobę – ma alergię na cały świat. Od siedemnastu lat nie
wychodzi z domu. Pewnego dnia poznaje chłopaka. Od tego czasu całe jej życie się zmienia. Bardzo piękna i
wzruszająca książka, oceniam ją 9/10.

2. "Zmierzch" – Siedemnastoletnia Bella przeprowadzana się do deszczowego miasteczka. Poznaje tam
Edwarda Cullena, który skrywa mroczny sekret. Książka jest światowym megabestsellerem, który jest znany na
całym świecie. Oceniam ją 9,5/10.

1. "Do wszystkich chłopców, których kochałam" – Lara Jean pisze 5 listów do chłopaków, w których była
zakochana. Pewnego dnia ktoś wysyła te listy. W ten sposób życie Larywywraca się do góry nogami. Jest to
jedna z najlepszych książek młodzieżowych, jakie czytałam, oceniam ją 10/10./KP/
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Skąd pochodzą kolędy?

Kolędy zawsze wiązały się ze świętami Bożego Narodzenia. Co roku przy wigilijnym stole śpiewamy je
całymi rodzinami, lecz czy ktoś z nas zastanawiał się skąd się one wzięły?

Słowo "kolęda" pochodzi od łacińskiego "calendae", co oznacza pierwszy dzień miesiąca i ma swoje
korzenie w obchodach rzymskich. Od 46 roku, dzięki Juliuszowi Cezarowi, jest on uznawany za pierwszy
dzień nowego roku. Z tej okazji Rzymianie wędrowali od domu do domu, składali sobie życzenia i śpiewali
pieśni. Takie zwyczaje przejęło następnie chrześcijaństwo, łącząc je z okresem Bożego Narodzenia.
Dlatego początkowo kolęda oznaczała noworoczną pieśń powitalną, a dopiero wraz z rozwojem i
wzmocnieniem chrześcijaństwa stała się pieśnią chwalącą Jezusa Chrystusa. Początkowo pieśni te były
tworzone i wykonywane tylko w języku łacińskim. Kolędy wykonujemy najczęściej już po spożyciu
posiłku bożonarodzeniowego. W kościele zaczyna się je śpiewać od pasterki, czyli mszy świętej
odbywającej się o północy, z 24 na 25 grudnia. Wykonuje się je do święta Chrztu Pańskiego, czyli
najbliższej niedzieli po 6 stycznia. Polska tradycja dopuszcza natomiast ich śpiewanie aż do 2 lutego,
kiedy to chrześcijanie obchodzą święto Ofiarowania Pańskiego. Według chrześcijan pierwszą kolędę
stworzył święty Franciszek z Asyżu. Wykonywał ją podczas wystawiania swojej szopki
bożonarodzeniowej. Pierwsza polska kolęda zaczyna się od słów "Zdrów bądź, Królu Anielski" i powstała
w 1424 roku. Szczególny hołd polskiej kolędzie złożył Fryderyk Chopin. Chopin w czasie emigracji
paryskiej wplótł melodię w "Lulajże Jezuniu". Kolędy wprawiają nas też w dobry nastrój. /AG/

POTRAWY NA WIGILIJNY STÓŁ

Karp - najważniejszą potrawą na wigilijnym stole jest ryba. Przypisuje jej się znaczenie religijne, symbolizuje
Chrystusa i odradzanie się życia.
Kapusta z grochem - Kapustę dawniej przede wszystkim kiszono na zimę, dlatego też naszym przodkom
kojarzyła się z dostatkiem, trwałością sił życiowych i ogromną życiodajną mocą sprawiającą, że przyroda budziła
się do życia na wiosnę.
Pierogi z kapustą i grzybami - Bez pierogów z kapustą i grzybami trudno wyobrazić sobie polską wigilię. Grzyby
mają podobną symbolikę jak kapusta i kojarzone są ze zdrowiem i siłami witalnymi. 
Barszcz z uszkami - nasi przodkowie wierzyli, że buraki zapewniają długowieczność i urodę. 
Kompot z suszu - owoce  kojarzone są z płodnością i witalnością. Owocom przypisywane są rozmaite cechy:
jabłka zapewniają miłość, zdrowie i pokój, gruszki gwarantują długowieczność, a suszone śliwki odpędzają złe
moce.
Mak - tradycja głosi, że mak przyniesie gospodarstwu dostatek.
Kutia - to potrawa o kresowym pochodzeniu i nie jest popularna w całej Polsce, ale nie sposób o niej nie
wspomnieć. Przygotowuje się ją z pszenicy, ziaren maku, miodu, dużej ilości bakalii i mleka (lub śmietany).
Zupa migdałowa - zupa na słodko. Migdały, mleko, cukier i śmietana. Do tego grzanki.
Gołąbki z ryżem lub kotlety z ryżu - najlepiej smakują podane na gorąco z sosem grzybowym. 
Sałatka jarzynowa - Sałatka jest po prostu popularną przekąską. Nie warto jeść jej zbyt wiele.
Chleb - symbolizuje dobrobyt i początek nowego życia.
Śledź - na stole nie powinno zabraknąć również śledzi, które są symbolem postu i wyczekiwania. /WS/
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BOŻE NARODZENIE NA ŚWIECIE
We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają wiele kartek z
życzeniami do rodziny i przyjaciół. 8 grudnia ubiera się choinkę oraz budowane są żłobki w kościołach.
24 grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kolacja, podczas której jedzone są typowe włoskie
ciasta - penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Włosi biorą udział w Pasterce. W czasie
Bożego Narodzenia rozdają prezenty.
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym Narodzeniem każda rodzina
hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy
wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana.
Głównym daniem jest pieczona ryba. Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę
darów, które Jezus otrzymał.
W Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna
szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby. Potem podaje się galaretkę wieprzową,
głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się
samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki.
W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem
jest budyń z ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, która
zapewnia szczęście przez cały rok.
W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna się
świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na
świecie: "Cicha noc, święta noc".
W Stanach Zjednoczonych wigilia jest zwykłym dniem roboczym, a 26 grudnia jest normalnym dniem pracy.
Nie umniejsza to jednak roli, jaką Boże Narodzenie pełni w kulturze USA. Ulice i domy przystrajane są
światełkami, choinkami i ozdobami. /KK/

DOBRO WRACA! - SZLACHETNA PACZKA
W tym roku przystąpiliśmy do tej akcji po raz drugi.
Darów oraz darczyńców było wielu. Razem z ZSP w
Palczy zebraliśmy 3438,79 zł. 
Darczyńcy hojnie obdarowali nasze rodziny artykułami
chemicznymi, spożywczymi, odzieżą, zabawkami i
artykułami pierwszej potrzeby dla wybranych rodzin.
W dniu 07.12.2018 r. w naszej szkole odbyło się
uroczyste przekazanie zebranych artykułów
wolontariuszom Szlachetnej Paczki, których zadaniem
jest dostarczenie ich do wybranych rodzin.

Warsztaty gier planszowych
W październiku i listopadzie w naszej szkole odbywał
się kurs grania w gry Rummikub i Farmer. Uczniowie
klas IV - VI nauczyli się podstaw tych ciekawych,
turniejowych gier. Podzielili się na grupy i nawet nie
zauważyli, kiedy minęło półtorej godziny - tak miło
spędzili czas. /EP/

Kowalski puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi
pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych świąt!

- Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u
dziadków. Przed
pójściem spać, klękają przed łóżkami i 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:
- Nie, ale babcia jest. /JM/
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