
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
ks. Jana Twardowskiego
Plac Kościelny 1
58-400, Kamienna Góra

Wydanie specjalne
12/19

Choinkę
ubieramy
dopiero od XVIII
wieku. Zwyczaj
ten przejęliśmy od
Niemców. Jednak 
i wcześniej
uroczysty
charakter świąt
Bożego
Narodzenia
podkreślaliśmy,
strojąc domy
zielonymi
gałązkami
iglaków. 

Tyle, że nie było to
drzewko, lecz
gałąź zawieszona

pod sufitem lub
ucięty czubek
świerka albo
sosny, zawieszony
do "góry nogami".
Taką ozdobę
nazywano
podłaźniczką.
Strojono ją
własnoręcznie
upieczonymi
ciasteczkami,
specjalnie
wybieranymi
malutkimi
jabłuszkami 
i ozdobami
z papieru. 
Gdy pojawiła się
choinka,

zawieszano na
niej takie same
ozdoby. 

Modne dawniej
ozdoby
choinkowe, miały
swoją symbolikę.
Nie wieszano
niczego
przypadkowo,
tylko po to, aby
było dekoracją. 

Jakie jest
znaczenie
gwiazdy, anioła,
dzwoneczków,
jabłek? 

⬇️ ⬇️ ⬇️
.

Słodkości
oznaczają radość
z narodzenia
Bożej Dzieciny.
Wieszano kruche
ciasteczka 
i pierniczki (ale
częściej te drugie)
ozdobione lukrem.
Pierniczki miały
zapewniać miłość,
przychylność sił
nadprzyrodzonych,
a także długie 
i zdrowe życie. 

Łańcuch - scalał
rodzinę, pomagał
utrzymać jedność 

i nierozerwalność
więzów łączących
domowników 
i dalszych
krewnych. 

Anioł, opiekun
domu i ludzi, 
jak dobry duch
miał chronić dom 
i jego
mieszkańców
przed złymi
mocami.  

Światełka -
oznaczały
Jezusa.
Przypominały 

o przyjściu na
świat Chrystusa -
światła dla
błądzących
pogan. 

Dzwoneczki -
będą dobre
nowiny -
zwiastowały
radość
z pokonanego zła.
Wieszając je na
choince, wierzono,
że rodzina będzie
dostawać dużo
dobrych nowin.

Jabłka - owoce
prosto z raju, 

symbolizowały
biblijny owoc,
którym wąż kusił
Adama i Ewę.
Miały zapewniać
domownikom
zdrowie i urodę.

Orzechy -
oznaczały
dobrobyt. 
Na choince
wieszano włoskie
orzechy, wbijając 
w każdy cienki
drucik. Poza
dobrobytem
zapewniały
mądrość. 

Gwiazda -
prowadziła
Trzech Króli. 
Jej miejsce
znajdowało się
zawsze na czubku
choinki. W tradycji
ludowej gwiazda
miała także
pomagać znaleźć
drogę do domu
tym, którzy
wyjechali.

            SYMBOLIKA OZDÓB CHOINKOWYCH
Poznaj je wszystkie!

.
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Santa Claus Is Coming To Town
Ho! Ho! Ho!

Wczesne
wizerunki
świętego
Mikołaja nie
pokazywały go
jako pogodnego
grubaska. 
Był raczej
przywódczy,
srogi i miał ze
sobą brzozową
rózgę. 
Zamiast 
z prezentami
raczej kojarzył
się z karą.

Odyn, bóg
Wikingów, jest
prekursorem
dla naszego
Mikołaja.
Według

wierzeń Odyn
zimą także
rozdawał
prezenty lub
karał
nieposłusznych.
Miał też
wypełniać
buty dzieci
różnymi
smakołykami. 

Większość
reniferów
Mikołaja nosi
męskie imiona.
Jednak samce
renifera gubią
poroże 
w okolicach
świąt, dlatego
mikołajowe
sanie

prawdopodobnie
ciągną samice -
Rudolfiny
Czerwononose!
☺

Wyliczenia
UNICEFu
pokazują, że
Mikołaj
musiałby
zrobić około
842 miliony
przystanków,
aby zatrzymać
się w domu
każdego
dziecka 
(przy
założeniu, że
na świecie
osób poniżej 
18 roku życia 
jest ponad 2
miliardy). 

Obrócenie
takiej liczby
kursów

w ciągu jednej
nocy
wymagałoby
jazdy 
z prędkością
ponad 20
miliardów
metrów na
sekundę
między
każdym
kolejnym
przystankiem.
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MATEUSZ

POLA

Konkurs

MIKOŁAJKOWY MEM
rozstrzygnięty!

MARCEL

.

   

Mikołajki to dzień prezentów, ale
także moment, aby trochę się
pośmiać. 

Jak śmialiście się z dnia
Świętego Mikołaja? 

               ZOBACZCIE               
NAJLEPSZE MEMY!

CHLIPAŁA

KACZMAREKMATYNIA

.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Wydanie specjalne 12/2019 | Strona 4 
www.juniormedia.plSzkolny Dzwonek

BIS

.

GARŚĆ 
BOŻONARODZENIOWYCH CIEKAWOSTEK

.
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I NAJWAŻNIEJSZE...
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! .
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... i cudownego Nowego Roku 2020
życzy

REDAKCJA
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