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Wesołych

Kolejowe ABC

   Z przyjemnością włączyliśmy się do ,,Akcji mural-
odkryj w sobie muralowca". To konkurs plastyczny w
ramach Kampanii Kolejowej ABC realizowanej przez
Urząd Transportu Kolejowego. Jest to ogólnopolska
kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu
bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz
ich nauczycieli i wychowawców.
  Warto zajrzeć na stronę www.kolejoweabc.pl i
zapoznać się Peronowem. Nosorożec Rogatek
pomoże edukować dzieci w kwestiach związanych
bezpieczeństwem na kolei.

Drugie zdjęcie po lewej - ,,Włącz ostrożność przed
torami" - praca  uczennic kl. V VI
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Boże Narodzenie na świecie

   W Argentynie kolacja wigilijna
rozpoczyna się bardzo późno, bo o
22 lub 23.00. Mieszkańcy tego
kraju często jedzą ją przy grillu w
ogrodzie. O północy puszczają w
niebo pesos, lampiony.

  W Japonii powstała tradycja
jedzenia w Wigilię kurczaka w
fastfoodzie. Tradycja zrodziła się w
1974 roku po reklamie KFC
(Kentucky Fried Christmas), to się
nazywa moc reklamy... W tym
rozwiniętym kraju chrześcijanie
stanowią tylko 1,5% populacji.

  W Nowej Zelandii popularne są
parady Świętych Mikołajów w
sandałach, ponieważ obchodzą oni
święta w połowie lata. To samo
dotyczy mieszkańców Australii,
którzy w tym czasie surfują.
Świętowanie w największym kraju
Ameryki Środkowej (Meksyku)
rozpoczyna się 16 grudnia. Od
tego momentu dzieci wykonują
Posadę, czyli procesję, w czasie
której pokazują, jak Józef z Maryją
szukali dla siebie  miejsca.
Prezenty w rejonie południa są
trzymane na Święto Trzech Króli,
w pozostałych częściach Meksyku
daje się je w Wigilię.
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Boże Narodzenie na świecie

     W naszym kraju w czasie świąt
dzieci otrzymują prezenty od
Św ię tego Mikołaja. Za naszą
zachodnią granicą niegrzeczne
dzieci są karane przez Krampusa,
który zgodnie z legendą jest złym
bratem Świętego Mikołaja. 

   Jest on popularny nie tylko w
Niemczech, ale również w Austrii,
północnych Włoszech, Chorwacji i
na Słowenii. 

    Rolę Mikołaja we Włoszech pełni
Befana. To dobra czarownica,
wróżka o wyglądzie wiedźmy, która
według legendy wskazała drogę
trzem królom, którzy podążali do
Dzieciątka Jezus. Dzieci oczekują
od niej prezentów w nocy z 5 na 6
stycznia (wchodzi do domu przez
komin).

   Tradycją bożonarodzeniową w
Wenezueli jest natomiast ... jazda
na wrotkach...
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    Zmiany klimatyczne są widoczne gołym okiem. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy liczyć na białe Święta.
Dzisiaj zamiast śniegu mamy słońce i powyżej 10 stopni. Słuchając świątecznych piosenek i oglądając
świąteczne teledyski, zaczynamy tęsknić za śniegiem. Niestety, w grudniu  2019 możemy ulepić bałwana, ale
tylko z piasku...
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Nadchodzi zima stulecia.
Ta zima jest godna przeżycia.

Może śniegu będzie tyle,
że się zza drzwi nie wychylę.
Oby Święty się do nas dostał

i ciekawe upominki przez komin przedostał..
A kto przez cały rok grzeczny będzie,

do tego Święty Mikołaj na pewno przybędzie,
nawet w tym życiowym pędzie.

                                                Marlena kl. VIII

Zima

 
Na zdjęciach zima kiedyś i w 2019 roku... 

Czy białe Boże Narodzenie to już historia
uwieczniona na zdjęciach, w świątecznych

piosenkach, filmach, wierszach?
pinterest

kiedyś
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