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Tradycje Świąteczne  Wymarzone prezenty pod choinkę

 Klaudia haraszczukPolska jest krajem z wieloma tradycjami świątecznymi i
wielu z nas je
obchodzi. W każdym domu są różne zwyczaje i obyczaje związane z
okresem świątecznym. Tutaj pokażemy Wam stare jak i najczęstsze
zwyczaje, które występują w naszych domach.
Ubieranie choinki - Każde dziecko wie, że najważniejszym drzewkiem
w czasie Bożego Narodzenia jest choinka. Tradycja jej ubierania
zaczęła się niedawno, bo 400 lat temu w Alzacji, która wówczas
należała do Niemiec, a teraz leży we Francji. Dziś nikt sobie nie
wyobraża Świąt bez tego drzewka. Stało się ono znakiem Bożego
Narodzenia, ponieważ w wielu kulturach symbolizuje życie- jest
zielone wtedy, gdy pada śnieg, a słońce wstaje bardzo późno. Kiedy
ubieramy choinkę, nie myślimy o tym, że tradycyjne ozdoby wieszane
na niej miały kiedyś bardzo konkretne znaczenie.
Oświetlenie choinki- broniło dostępu złym mocom, a także miało
odwrócić nieżyczliwe spojrzenia ludzi. Oznaczało także Jezusa który w
Ewangelii został nazwany ‘’światłem’’.
Gwiazda Betlejemska- umieszczona na szczycie drzewka, miała
pomagać  bliskim w powrocie do domu z dalekich stron.
Bombki- będące zazwyczaj kulami, symbolizują niebo i boskość, jako
figura idealna.
Jabłka- zawieszane na gałązkach symbolizowały biblijny owoc, którym
kuszeni byli Adam i Ewa. Później zastąpiono je małymi rajskimi
jabłuszkami. Miały zapewnić zdrowie i urodę.
Cukierki, pierniczki i czekoladowe figurki- Gwarantowały szczęście
dla domu.
Sianko pod stołem- brało je się, żeby  żeby nowonarodzony Jezusek  miał
wygodnie na czym się położyć.
                                                              Klaudia Haraszczuk

Każdy z nas kocha prezenty inni lubią
je dawać a inni wolą dostawać,
zaprezentuje wam co chcieliby dostać
pod choinkę uczniowie niektórych
klas.

nowa gra Minecraft     
         
 zestaw artystyczny 
ozdoby świąteczne
komputer           
długopis i notes 
monitor                         
  czek na milion
złotych
szczeniaczki 
odwiedzić zoo
papugi 
kotek
pluszowy piesek
husky
duży pluszowy miś
trzy małe kotki
koniec koronawirusa

żeby było w końcu
normalnie

milutki kocyk
termofor
dwa swetry
czołg
wehikuł czasu 
samochód 
helikopter 
umieć latać 
myszka                         
         
klawiatura                   
           
tablet
fotel geamingowy 
karta graficzna
procesor
FIFA 16 
Forza Horizon 4 

pen 3D
dron
materac gimnastyczny
polecieć do:
USA
Turcji
Tajlandii
Paryża
odwiedzić zoo

wyprawa na Mount
Everest 

wszystkie książki
Harrego Pottera 

encyklopedia ras psów

dużo mang
  
Opracowały:
Klaudia Haraszczuk
            &
Tatiana Goławska
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Święta w innych krajach 

We Włoszech nie obchodzi się
Mikołajek. Tam 13 grudnia prezentami
obdarowuje się dzieci wyłącznie na
północy Włoch. Przynosi je święta
Łucja, ale oprócz niej jest też inna
kobieta. To wróżka przypominająca
czarownicę, która nazywa się Befana.
We włoskiej tradycji zostawia dzieciom
prezenty w nocy z 5 na 6 stycznia w
Święto Trzech Króli.

Mikołaj w Holandii to Sinterklaas.
Przynosi on prezenty najmłodszym w
ostatnią sobotę listopada. Do kraju
przybywa statkiem, a następnie na
białym koniu podróżuje przez ulice.
Mikołajki w Holandii obchodzone są 5
grudni
  
Na Węgrzech w czasie świąt
organizuje się wielkie bale dla dzieci.
Najważniejszy z nich odbywa się w
stolicy kraju, Budapeszcie, w budynku
Parlamentu. Uczestniczą w nim znani

W Belgii Mikołaj odwiedza dzieci aż dwa razy! Najpierw przychodzi do nich
4 grudnia, żeby zobaczyć jak się sprawowały, a później tak jak w Polsce 6
grudnia razem z prezentami. Niegrzecznym dzieciom przynoszone są rózgi,
a prezenty umieszczane w specjalnych butach przygotowanych z tej okazji.
Ponadto dzieci zostawiają marchewkę i sianko dla głodnych osiołków
świętego Mikołaja.

Jak wyglądają Mikołajki w Hiszpanii? Otóż dzieci w tym kraju, na prezenty
muszą trochę poczekać. Otrzymują je dopiero 6 stycznia, a przynoszą im je
Trzej Królowie, nazywani także Los Reyes Magos. Przed pójściem spać
każde dziecko wykłada na parapet marchewkę dla wielbłądów, którymi
podróżują królowie.

W Rosji grzeczne dzieci odwiedza Dziadek Mróz razem ze swoją
pomocnicą Śnieżynką, która jest jego wnuczką. Przychodzi on do dzieci nie
6 grudnia, jak w Polsce, lecz w pierwszy dzień Nowego Roku. Rosyjski
Dziadek Mróz nie porusza się po niebie, lecz po ziemi. Ubrany jest w szaty
o kolorze niebieskim, srebrnym, ale czasem nawet i czerwonym. W pasie
ma założony sznur i ma bardzo długą brodę - nawet do samych kolan! Do
domów i mieszkań nie wchodzi przez komin, lecz zawsze przez drzwi.
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym
gronie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z
pieczonego indyka i " płonącego puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie
dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je
wypełnione prezentami.

pracowała klaudia haraszczukW Meksyku od 16 grudnia dzieci codziennie
wykonują Posadę – czyli procesję, podczas której pokazują, jak Józef i
Maryja przez 9 dni szukali miejsca dla siebie. W trakcie tej procesji w wielu
mniejszych miejscowościach dekoruje się  domy, a dzieciaki chodzą między
nimi i proszą o ugoszczenie. Ze wszystkich domów po kolei zostają
wypraszane, aż trafiają do ostatniego, w którym odbywa się… impreza!
Wszystkie miejsca zostały wcześniej umówione, a domem imprezy
codziennie zostaje inny dom. Pojawia się tam często Piniata o 7 końcach
symbolizujących 7 grzechów głównych. Dzieci chcą strącić Piniatę z
zawiązanymi oczami. Miejsce wydarzenia udekorowane jest szopkami,
które nawet w domach potrafią być szopkami naturalnych rozmiarów! 28
grudnia Meksykanie świętują ich „Prima Aprilis”, który tłumaczy się jako
„dzień niewinnych świętych”. 
Można zainspirować się  imprezowym zwyczajem obywateli Meksyku i
stworzyć imprezę przypominającą taką właśnie wesołą celebrację Bożego
Narodzenia i zaangażować w to również dzieci!
Warto dodać, że 9 dni świętowania gwiazdki w Meksyku ma także
symbolizować 9 miesięcy ciąży Maryi.
                                                  Opracowała Klaudia Haraszczuk
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                    PLUSY I MINUSY ZDALNEGO NAUCZANIA

UCZNIOWIE + NAUCZYCIELE +

nie trzeba aż tak rano wstawać,
mamy więcej czasu dla siebie,
można się wyspać,
nie trzeba zgłaszać NP,
można pić i jeść na lekcji,
można siedzieć w piżamie,
można ściągać na sprawdzianie i są dobre oceny.

możemy rozmawiać, jest lepsza wymiana informacji,
wszyscy uczą się w jednym czasie,
trzeba zachować rytm dnia,
lepsza taka nauka niż żadna albo "papierowo-pocztowa",
dobre oceny,
rodzice mogą zobaczyć, jak dziecko radzi sobie na danym
przedmiocie.

  UCZNIOWIE - NAUCZYCIELE -

nie widzimy się z innymi osobami,
musimy siedzieć przed komputerem,
mniej można się nauczyć niż w szkole,
bóle oczu, głowy, kręgosłupa,
ciężej się uczy i brak kontaktu z rówieśnikami,
problemy z internetem bądź sprzętem,
trudniej zrozumieć temat,
skłonność do kłamstw w sprawie mikrofonu,
nikt nie włącza kamerek;(

możliwość uzależnienia od komputera,
wady postawy,
problemy ze wzrokiem,
brak zajęć praktycznych,
brak spotkań z rówieśnikami,
siedzenie w domu to bierność i apatia (wiele osób w ogóle się nie
odzywa),
skłania do nieuczciwości (nagminne przepisywanie z brainly, zadane.pl
i innych "źródeł"),
nieuczciwość (wymówki typu" "coś zacina", "mikrofon się zepsuł",
"mama mnie zawołała", akurat gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie
nauczyciela),
nie można popracować w grupie,
kłopoty techniczne ze sprzętem lub internetem.    

Kaja B.

pixabay pixabay
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                                     NASZE OPOWIEŚCI WIGILIJNE

Przyniósł ją tata
z ciemnego lasu,
a że często nam figle płata,
stwierdził,
że ubrać jej nie ma czasu.

Ta mała choinka cudna jak ze snu
stała jak dziewczynka
wśród pudełek stu.
Zawiesiłam na niej bombki,
(strasznie mnie kłuje!)
łańcuch, włosy oraz trąbki -
jakoś wytrzymuję.

Są też światełka,
kupiła je mama.
Wyciągam z pudełka,
powieszę je sama.
Jeszcze tylko gwiazdeczka
i robota skończona.
Wygląda trochę jak czapeczka
na głowę włożona!

W Wigilijną Noc
lampki zaświecimy
i schowamy się pod koc.
Takie święta lubimy.

Upiekliśmy pierniczki.
Pod choinką zostawimy
spakowane słoiczki.
Ciepłe mleko przyrządzimy
dla całej rodziny.
                 Wiersz otrzymał nagrodę w konkursie "Opowieści wigilijne"     
                     Powiatowego Mlodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie

                                                CHOINKA
                           wiersz Oliwii Wietrzyk, kl. IV a

Oliwia Wietrzyk

Ami Nawrocka
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Dzisiaj Wigilia, dzień uroczysty,
przy wielkim stole zasiedli wszyscy.
W kącie światłami błyska choinka,
cieszy się, śmieje najbliższa rodzinka.
Wszyscy ubrani są uroczyście.
Pyszne potrawy są na dań liście:
barszcz wigilijny z małymi uszkami,
pachnący bigos z suszonymi grzybami.
Jest karp smażony i w galarecie,
dziś w każdym domu go skosztujecie.
A dla łasuchów są kluski z makiem,
słodkie i zawsze zjadane ze smakiem.
Lecz zanim wigilijna wieczerza się zacznie,
gwiazdy betlejemskiej wypatrujemy bacznie.
A gdy ujrzymy jej jasny blask,
to znak, że wigilii nadszedł już czas.
Wtedy opłatek rozdziela tata,
życzymy sobie zdrowia, szczęścia na długie lata.
Tego wieczoru wszelkie przykrości wybaczamy
i na narodziny Jezusa czekamy.

- Mamo, mamo, przez pandemię nie można iść do szkoły!
Hmm… To nie dostanę prezentu. Jak mam być wesoły?
Jak szkolny Mikołaj przyniesie dzieciom prezenciki?
Ja bym chciał tablet i ze dwa samochodziki!
Dziś od rana słyszę takie brata krzyki.
Mówię mu: - Bracie, co tam prezenciki!
Mogę ci kupić te samochodziki,
A nawet dużo słodyczy i baloniki.
Tylko…  jak spędzimy święta bez całej rodzinki?
-Hmm… nie zobaczę cioci śmiesznej minki?
Pamiętam, jak co roku wszyscy do babci przyjeżdżali.
Wspólnie choinkę ubierali.
Potem wigilię przygotowywali, opłatkiem się łamali.
12 potraw zjadali i kolędy śpiewali.
Przed północą na pasterkę wyruszali.
A rano prezentów pod choinką szukali.
Wszyscy razem je otwierali i nawzajem sobie dziękowali.
Do późna wesoło rozmawiali.
Dawne czasy wspominali.
-Hmm… w tym roku też to wszystko zrobimy!
Jak ? On-line, przez Internet się połączymy.
Świąt pełnych wiary, nadziei i  miłości każdemu będziemy życzyli.
  
                   Wiersz otrzymał nagrodę w konkursie
                               "Opowieści wigilijne" 
      Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie

     Marcin otrzymał również nagrodę w konkursie plastycznym:)

     ŚWIĘTA W PANDEMII
wiersz Marcina Matyjaszczyka, kl. 7 b

          WIECZERZA WIGILIJNA
  wiersz Tatiany Goławskiej, kl. 4 a

Fabian Bancerz
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To jest jawa, to nie sen,
nadszedł wigilijny dzień.
Rodzina w niepełnym komplecie,
martwi się Boże Dziecię.
Zaraza świat opętała,
opłatkiem podzielić się zakazała.
Ogranicza rodzinne spotkania,
Narodzone Dzieciątko do płaczu skłania.
Rodziny rozsypane po całym świecie,
nie zbiorą się, by wspólnie witać Boże Dziecię.
Szopki betlejemskie przygotowane,
lecz przybycie wiernych do stajenki jest zakazane.
Niech nasza modlitwa straszną pandemię pokona,
niech zostanie przepędzona.
Rodzinne święta niech Dzieciątko przywróci,
niech miłość i spokój do nas powróci.

O tym wszyscy wiecie,
że Wigilia jest na całym świecie.
Pierwsza gwiazda już na wschodzie mruga,
to noc wyjątkowa i długa.
Jest czytanie wigilijne, więc klękamy na kolana,
modlitwa spełniona, otulają nas rodzinne ramiona.
Biały chleb do ręki weźmy,
z  życzeniami go zanieśmy.
Dwanaście potraw na stole gości,
składajmy życzenia w pokorze i miłości.
Do Jezusa, do Panienki,
wszyscy pójdźmy do stajenki

 WIGILIA W CZASIE PANDEMII
    wiersz Darii Bliźniuk, kl. 7a

        TRADYCYJNA WIGILIA
    wiersz Darii Bliźniuk, kl. 7a

Oliwia Wietrzyk

Ami Nawrocka
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      ŚWIĄTECZNY KLIMAT
  wiersz Mai Czuchryty, kl. 6

   NAGRODY W KONKURSIE       
"OPOWIEŚCI WIGILIJNE"

Choinka cieplutko świeci,
ponad dachami Mikołaj leci.
Śnieżynki spadają,
kolędnicy śpiewają.
Tata już opłatek łamie,
Mikołaj pakuje sanie.
Dzieci czekają,
a prezenty spadają.
Dzwonią dzwoneczki,
wszyscy śpiewają radosne piosneczki.
Bombki wiszą na choince,
a na drzwiach zawisły wieńce.

XXII Powiatowy Konkurs "Opowieści wigilijne" okazał się dla nas
szczęśliwy. Przyniósł dwie nagrody w kategorii literackiej - otrzymali
je: Oliwia Wietrzyk (kl. IV a)  i Marcin Matyjaszczyk (kl. VII b). Na
konkurs literacki napłynęły 63 prace.

Nagrodzone teksty można przeczytać pod adresem:
https://www.mdk.lubartow.pl/images/pliki/konkursy/opowiesci2020prace.pdf

W kategorii plastycznej również mamy nagrodę. Jury doceniło pracę
Marcina Matyjaszczyka (kl. VII b), który został podwójnym laureatem
konkursu. Brawo!  W kategorii plastycznej oraz szopek oceniano aż
189 prac! Konkurencja była więc ogromna.

Nagrodę w kategorii: szopki otrzymała Łucja Puła z kl. IV b.
Do wystawy konkursowej zostały również zakwalifikowane szopki:
Michała Sawuły (kl. I a), Igora Błońskiego (kl. I b) i Elizy Opolskiej (kl.
I), Leny Drabik (kl. I), 

Zapraszamy do oglądania w witrynie Galerii PMDK prac laureatów XXII
Powiatowego Konkursu  Plastyczno-Literackiego  „Opowieści
Wigilijne 2020”. Pięknie zaaranżowaną wystawę prac plastycznych i
szopek można oglądać przez przeszklenia Galerii do końca stycznia
- nie tylko w dzień, ale też wieczorem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Dziękujemy także
pozostałym uczestnikom konkursu, którzy przygotowali prace
literackie i plastyczne. Wszystkie były naprawdę piękne!
Warto wspomnieć, że w związku z obostrzeniami przepisów
związanych z pandemią Covid 19 uroczysty finał konkursu i wręczenie
nagród odbędzie się w późniejszym terminie. 
O dokładnej dacie PMDK poinformuje wszystkich zainteresowanych.

Ami Nawrocka

Łucja Puła
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 WANILIOWE CIASTECZKA RUDOLFY     ZWIERZAKI SŁODZIAKI

180 g zimnego masła
180 g cukru pudru
350 g mąki pszennej
1 jajko
1 żółtko
cukier waniliowy
duża szczypta soli
dekoracja:
czerwone M&M`s
rozpuszczona czekolada lub kakaowy lukier

Mąkę z cukrem wysypać na stolnice tworząc kopczyk. Utworzyć wgłębienie
i wbić do niego jajko, żółtko oraz włożyć masło, sól i cukier waniliowy.
Zagnieść szybko składniki. Ciasto włożyć do woreczka foliowego i chłodzić
w lodówce przez 30 minut. 
Na posypanej mąką stolnicy rozwałkowywać ciasto partiami, wycinając
niewielkie okręgi, np. szklanką. Układać blisko siebie na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia. Piec w 180 stopniach C przez 10-12 minut ( w
zależności od grubości i średnicy). 
Po wystudzeniu dekorować roztopioną czekoladą (lub kakaowym lukrem)
wyciskaną z małej tutki lub rożka i czerwonymi cukierkami M&M's.
Pozostawić do zastygnięcia.  
SMACZNEGO!

Milena Kwit
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