
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

SP 13 im. T.Kościuszki
ul. Styczyńskiego 32
41-500, Chorzów

Wydanie specjalne
12/19



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Wydanie specjalne 12/2019 | Strona 2  
www.juniormedia.plw (ch)murach

13

ROZEJM
Bożego

Narodzenia

ŚWIĘTA na świecie

   
   I Wojna Światowa była bardzo
krwawym wydarzeniem, lecz
zdarzały się takie momenty, 
w których wszyscy wrogowie
przerywali ostrzał i podawali
sobie dłoń.
   Wojny mogą trwać wiele lat,
dlatego w czasie ich trwania
przypadają różnego rodzaju
święta.
  Do szczególnego wydarzenia
doszło w Boże Narodzenie na
froncie zachodnim w 1914 roku.
24 grudnia w Wigilię niemieccy
żołnierze zaczęli śpiewać 
‘’Cichą Noc’’ wtedy zaczęli im
wtórować także żołdacy
walijscy. Po dłuższej chwili
wyszli z okopów i wspólnie
zasiedli na trawie. Razem
rozmawiali i śpiewali kolędy itd.
To był taki Bożonarodzeniowy
Cud. 
    Ostatecznie rozejm
zakończyli snajperzy z obu
stron, strzelając do tych
żołnierzy, którzy wciąż
próbowali przechodzić na drugą
stronę okopów. W końcu
żołnierze powrócili do nich.
Wojna toczyła się dalej. 

Opracował Borys Kiwic, kl.6c

Każdy kraj ma swoje własne, wykształcone przez lata,
tradycje i choć obchodzimy te same święta, to w inny

sposób je przeżywamy. Zresztą sami się o tym
przekonajcie...

Składa się z pieczonego indyka
lub gęsi oraz puddingu.

Kanada 
   Kanadyjskie sklepy już 
w listopadzie zmieniają wnętrze
na świąteczne. W Montrealu
odbywa się parada świętego
Mikołaja, organizowana przez
wielkie sklepy. Pochód zamykają
sanie świętego Mikołaja. Pod
koniec parady odlatuje nimi na
oczach zachwyconych dzieci.
W Quebecu śnieg okrywa
wszystko puchową kołderką.
Mieszkańcy Quebecu już pod
koniec października dekorują
domy girlandami, światełkami
oraz gałązkami świerka.
Kanadyjskie poczty otrzymują
tysiące listów do świętego
Mikołaja. Dzieci zostawiają dla
niego przy kominku skarpety.

Opracowała Zosia Nytra, kl. 6b

foto: internet

Hiszpania 
   Dzieci w Hiszpanii są w tym
okresie bardzo rozpieszczane.
Dostają prezenty nie tylko 
25 grudnia, ale też 6 stycznia.
Trzej królowie zostawiają
dzieciom upominki. Bardzo
hucznie obchodzi się tu święto
Trzech Króli. W większych
miastach, nocą odbywają się
uroczyste pochody. Po paradzie
królowie  witają się z dziećmi.
Odwiedzają też dzieci 
w szpitalach. Zwłaszcza dla nich
jest to niesamowite przeżycie.      
     

Australia
  Okres Bożego Narodzenia
rozpoczyna się tu w samym
środku wakacji. Niektórzy
Australijczycy świętują Boże
Narodzenie na plaży, a wieczór
spędzają w domu przy choince. 
Świąteczny posiłek
Australijczyków jest podobny do
angielskiego. 

Parada Trzech Króli

Miejsce wydarzenia
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Boże Narodzenie w moim domu

W każdym domu Boże Narodzenie to szczególny czas.
Jak wygląda ono w moim domu? Przeczytajcie sami...

Przygotowywania do świąt
W moim domu, jak zapewne w wielu innych, przed
świętami zawsze jest duży chaos. Trzeba
przygotować potrawy na wigilijny stół, ubrać
choinkę, zakupić prezenty dla najbliższych 
i posprzątać mieszkanie. Oprócz tego nie można
zapominać o obowiązkach, takich jak szkoła 
i opieka nad moim dziewięcioletnim psem oraz
młodszym bratem. Przygotowań jest dużo, a czasu
mało, zatem trzeba się pospieszyć. Rodzice jadą
zawsze do sklepu na zakupy świąteczne.
Przed Wigilią wszyscy spędzamy w kuchni bardzo
dużo czasu, bo trzeba ugotować potrawy, które
zawsze znajdują się na rodzinnym stole – barszcz 
z uszkami, zupa grzybowa, dorodny karp.
Oczywiście, zawsze staramy się z bratem jak
najwięcej pomóc rodzicom. Wyjmując bombki 
i lampki choinkowe napotykamy plątaninę kabli 
i mnóstwo kurzu. Trzeba to wszystko ogarnąć,
złożyć sztuczną choinkę (bo gdybyśmy mieli żywą
byłoby jeszcze więcej sprzątania sypiących się igieł)
i ładnie, gustownie ozdobić ją. Potem należy
rozłożyć duży stół, wytrzeć go i rozłożyć obrus.

Wigilia
W wigilię często odwiedza nas dziadek. Mój pies
bardzo go lubi i leży przy nim cały wieczór. Zanim
zaczniemy kolację, wypatrujemy spadającej
gwiazdki. Gdy już będziemy gotowi do jedzenia,
najpierw ktoś (przeważnie albo ja, albo babcia) czyta
jakiś fragment Biblii, a po nim następuje podzielenie
się opłatkiem. Jest to bardzo fajna tradycja, która
występuje chyba nie tylko w moim domu. Potem
siadamy przy stole i zaczynamy jedzenie od zup.
Wtedy nikt już nie może odejść od stołu, chyba, że 
w wyjątkowych sytuacjach. Ten, kto zjadł pierwszy,
cierpliwie czeka na innych.

Czas na prezenty!
Po kolacji rodzice każą mnie i mojemu bratu iść
umyć zęby po kolacji. Gdy wracamy prezenty są pod
choinką, a dorośli wyglądają bardzo tajemniczo.
Zawsze z bratem cieszymy się z prezentów, mimo,
że każdy wie, iż prezenty nie są najważniejsze 
Boże Narodzenie. Prezenty również dostają mama,
tata, babcia i dziadek oraz mój pies (zwykle są to
jakieś smakołyki, chociaż mój pies za nimi nie
przepada). Pod koniec dnia, mama zamawia
dziadkowi taksówkę, by wrócił do domu, a my
idziemy spać, bardzo rozradowani, między innymi
dlatego, że następnego dnia są święta.

Boże Narodzenie
Zawsze w takie święta całą rodziną jemy posiłki.
Później idziemy do kościoła. Wspólnie
odpoczywamy i spędzamy ten fajny i radosny czas.
Oglądamy różne filmy bożonarodzeniowe, gramy w
gry planszowe i dużo rozmawiamy. Przez ten okres
poznajemy się na nowo.

Choinka mówi papa
Choinkę w moim domu trzyma się jak najdłużej, tak
samo jak inne ozdoby typowo bożonarodzeniowe.
Szkoda mi, gdy trzeba ją uprzątnąć, bo choinka to
fajna sprawa.

                                        Ola Nolda, kl. 6c
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Sylwestrowe 
zwyczaje

Święta już za pasem, a zaraz po nich
czeka nas Sylwester. Przeczytaj o tym, jak

bawią się inni mieszkańcy Europy.

  
   Duńczycy w Sylwestra tłuką talerze o drzwi
domów swoich przyjaciół. Podobno ma to przynieść
szczęście. Im więcej potłuczonych talerzy pod
twoimi drzwiami, tym więcej przyjaciół i krewnych
pamięta o tobie.
  
  Hiszpanie zaś przygotowują 12 małych winogron.
Po co? Gdy będzie wybijała północ z każdym
uderzeniem zegara będą zjadać po jednym
winogronie. Ma to zapewnić szczęście na 12
miesięcy, czyli na cały rok.

  W Niemczech próbuje się w Sylwestra odgadnąć
przyszłość topiąc ołów. Niemcy ofiarowują sobie
mini-talizmany, które w nowym roku mają przynosić
szczęście. Na kramach można kupić czterolistną
koniczynkę czy kominiarza, także świnkę czy
grzybki, które mają zapewnić w nadchodzącym roku
powodzenie.  

Ania Pyka, kl. 6c
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