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COROCZNA GWIAZDKA

Piękne święta witają co roku,
jak strach opanowujący podczas mroku
Śnieg pierwszy spadł,
gdy wszystkie dzieci poszły spać 
Do Mikołaja listy napisane, 
dawno temu już wysłane 
Renifery marchewki zajadają, 
i pociesznie mordami trąchają 
Prezenty pod choinką czekają, 
aż je dzieci poskradają
Potrawy zjedzone, światła zgaszone,
rodzina się żegna, do zobaczenia w kolejne 
ŚWIĘTA!
Julka kl. 6c
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Dlaczego choinka jest
symbolem Świąt Bożego

Narodzenia?

Święta 2020
Nadchodzą święta Bożego Narodzenia lub jak mówią
sprzedawcy święta Dobrego Zarobienia, ponieważ
zaczęło się świąteczne “ Kup więcej “. Ostatnia
decyzja w sprawie ferii jest idealna dla uczniów . Będą
mieli miesiąc przerwy, lecz pod groźbą końca nauki
zdalnej !!!!!!  . Zaczyna się okres Adwentu, ale w
kościele nie będzie śniadań, bo wirus . Czasami sobie
myślę, że on ma coś wspólnego z królami , ponieważ
co łączy króla z wirusem? Korona! Widać
spokrewnienie .  Na szczęście Polska uratowała 
kalendarze adwentowe i można każdy dzień zacząć
od słodkiej chwili .
Jeśli by zabrakło choinek, dużo osób ma tujki na
balkonach lub w ogrodach, więc może je przyozdobić
:-)  .
Maciek, kl. 6b

ŚWIĘTA CORAZ
BLIŻEJ!!!

Z powodu sytuacji panującej na całym świecie,
możemy się domyślać, że nie będą to zwykłe święta. 
Nie będziemy mogli spotkać się ze swoimi rodzinami,
dziadkami, dziećmi, ponieważ są ograniczenia
dotyczące zgromadzeń ludności. Pomimo to, myślmy
o naszych bliskich duchowo, bądźmy z nimi myślami.
W trudnych czasach żyjemy, ale pamiętajmy o tym, że
ten czas jest tylko raz w roku i nie możemy go
zaprzepaścić. Warto ubrać choinkę Świąteczną,
żebyśmy chociaż przez chwilę poczuli magię Świąt.
Bądźmy dla siebie milsi w tym dla nas wszystkich
trudnym czasie. Patrzmy na siebie, rozmawiajmy
(oczywiście w maseczkach). Poczujmy, że Święta są
wśród w nas. 

 Jakub, kl. 8c
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ŚWIĄTECZNY KĄCIK KULINARNY
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PRZEPIS NA PIERNIKI
Składniki:

80 dag mąki
45 dag miodu
15 dag cukru pudru
20 dag masła
2 jajka
2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej 
40 g przyprawy do piernika
2 łyżeczki kakao

Sposób przygotowania:
1.Masło i miód rozpuścić w garnku i zostawić do
ostygnięcia.
2.Na blacie przesiać mąkę i wymieszać ją z suchymi
produktami (soda, cukier, kakao, przyprawa do
piernika) 
3.W środku ciasta zrób dołek wbij do niego jajka i
powoli wlej masło i miód.
4.Mieszaj całość i gdy ciasto zrobi się gęste zacznij
wyrabiać je rękami.
5.Po wygniecaniu wałkuj na cienkie plastry i wycinaj
pierniczki.
6.Po wycinaniu pierniczków ułóż na blaszce papier do
pieczenia a następnie ułóż na pa
pier pierniczki. 
7.Włóż blachę do piekarnika i piecz około 10 minut w
temperaturze 180 stopniach.
8.Po wystudzeniu możesz je ozdobić.

Michalina, kl. 6c

Przepis na kruche
ciasteczka 

Składniki:
1. 250 gram masła
2. 3/4 szklanki cukru
3. 0,5 kg mąki
4. 2 łyżeczki proszku do pieczenia
5. 4 żółtka
6. Można dodać przyprawę do piernika, ale nie jest

to konieczne.
Wykonanie:
Po zagnieceniu ciasta, włożyć na 30 minut do
lodówki.  Jeżeli ciasto jest zbyt sypkie i nie dajesz rady
ugnieść to dodaj coś tłustego np. masło lub smalec.
Wałkować cienko i wykrawać ciasteczka. 
Piec w 180 stopniach przez ok. 15 minut (tak żeby
były ładne).
Smacznego!

Ala, kl. 6a
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Dlaczego choinka jest
symbolem Świąt Bożego

Narodzenia?

Choinka jest symbolem Świąt Bożego Narodzenia dopiero od
około XIX wieku. Tradycja ubierania choinki przybyła z Anglii.
Przed tym najpopularniejszymi symbolami świąt była m.in.
podłaźniczka, jemioła lub dekorowanie snopki siana. Iglaste
drzewa symbolizują życie i odradzanie się. Według tradycji
choinka zawsze była zdobiona kolorowymi światełkami lub
świecami. Dzięki temu stała się symbolem nadziei, światła, a
także życia. Pierwsze choinki były ubierane głównie przez
niemieckich żołnierzy lub innych urzędników, którzy namawiali
do tego lokalne społeczności. Tak samo jak choinka, ozdoby
choinkowe nie są przypadkowe i każde z nich ma swoją
symbolikę np. dzwoneczki oznaczają dobrą nowinę, aniołki-
opiekę nad domem, oświetlenie- wskazuje drogę wyznaczoną
przez Chrystusa, łańcuchy- symbol zniewolenia grzechem.
Zosia, kl. 6b
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Legenda o Świętym Mikołaju

Święty Mikołaj najczęściej kojarzy nam się ze starszym mężczyzną z wypiętym
brzuchem.  Mieszka w Laponii, na terenie dzisiejszej Finlandii. W Święta Bożego
Narodzenia roznosi grzecznym dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez stado
reniferów. Jednak mało kto zna jego życiorys. Czy od zawsze był świętym Mikołajem?
Poznajmy więc jego historię.
Dawno, dawno temu na świecie żył sobie mały chłopiec. Miał na imię Mikołaj i
pochodził z bardzo bogatej rodziny. Od początku rodzice widzieli, jakiego mają
dobrego syna. Chłopiec zawsze chętnie pomagał innym. Na przykład, gdy szedł do
kościoła zabierał jak najwięcej jedzenia i słodyczy, i rozdawał najbiedniejszym. Kiedy
odziedziczył majątek zaczął rozdawać kosztowności biednym. Mieszkańcy miasta tak
podziwiali Mikołaja, że wybrali go na biskupa. Jednak, kiedy przechadzał się ulicami
miasta widział, jak wielu dzieciom brakowało jedzenia, co bardzo go smuciło. Na
jednym takim spacerze nagle zauważył dwóch mężczyzn kłócących się ze sobą. Jeden
z nich domagał się od drugiego zwrotu długu lub oddania córek w niewolę w celu
spłaceniu należności. Dłużnik miał oddać pieniądze lub wolność córek do następnego
poranka.      Mikołaj postanowił pomóc mężczyźnie. Pobiegł do domu i chwycił wielki
worek. Zaczął do niego wkładać wszelkie rodzaju kosztowności. Potem pobiegł do
domu dłużnika i wrzucił wór przez okno. Następnego dnia mężczyzna nie mógł
uwierzyć własnym oczom. W pokoju znajdowała się cała góra pieniędzy! Na szczęście
starczyło ich na spłatę długu.
Pan Bóg był tak zachwycony dobrymi uczynkami Mikołaja, że postanowił uczynić go
świętym. Także dał możliwość uszczęśliwiania dzieci w wyjątkowy świąteczny czas.
Św. Mikołaj i dzisiaj mieszkając w Laponii przez cały rok zbiera siły, by w Wigilię
Bożego Narodzenia odwiedzić dzieci na całym świecie. One zaś czekają na niego
marząc o tym, że spotkają go i otrzymają coś wyjątkowego. Dlatego też warto zawsze
przed świętami napisać list do Św. Mikołaja i czekać na spotkanie z nim.

Weronika, kl. 6b
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ W
INNYCH JĘZYKACH

ARMENIA: Gaghant Baba
AUSTRIA: Christkind, Niklo
AUSTRALIA: Santa Claus, Father Christmas
AZERBEJDŻAN: Shakhta Babah
BELGIA: Saint Nicholas, Christkind, Kerstman
BRAZYLIA: Papai Noel, Vovo Indo
BUŁGARIA: Diado Coleda
KANADA: Santa Claus, Santa Clause, Belsnickel
CHINY: Dun Che Lao Ren, Shengdan Laoren
KOSTARYKA: El Nino Jesus
CZECHY: Svaty Mikulas
ESTONIA: Jouluvana
FINLANDIA: Joulupukki, Christmas Bock
FRANCJA: lePetit, Le Petit Jesus, Aunt Airie, Tante
Aria, Mother Air, P?re Noël, Pére Noel
NIEMCY: Pelze-Nicol, , Fur Clad Nicholas,
Weihnachtsmann, Kriss Kringle,
GRECJA: Agios Vassilios, Hagios Nikolaos
HAWAJE: Kanakaloka
HONG KONG: Sing dan lo ian
ISLANDIA: Jolasveinn
WŁOCHY: La Befana, Befano, Babbo Natale
INDIE: Ganesha
JAPONIA: Santa Kurohsu, Hoteisho, Hoteiosho, Jizo,
Santa no ojisan
ŁOTWA: Ziemmassve’tku veci’tis, Winter Holiday Old
Man, Santa Klausam
LIBERIA: Black Peter
LITWA: Kaledu Senis
MEKSYK: El Nino Jesus, Three Kings, Black Peter
NORWEGIA: Julenisse, Julenissen, Julebukk
PALESTYNA: La Befana
PERU: Papai Noel
ROSJA:  Father Frost, Ded Moroz, Babouschka
SERBIA – CHORWACJA: Bozic Bata
SYCYLIA: St. Lucia
SŁOVENIA: Bozicek, Miklavz, Jezuscek, Dedek Mraz
TURCJA: St. Nicholars, St. Nick
URUGWAJ: Feliz Navidad, Jolly Old Elf, The Magi

Natalia, kl. 6a
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Najgorsze prezenty naBoże Narodzenie
Farba do ścian. Bo to może oznaczać, że
brzydko mieszkasz.
Maszynka do depilacji. Hmmmm, serio??
Proszek do czyszczenia glazury.  
Dezodorant do stóp. Czy coś takiego w ogóle
istnieje?...
Maszynka do golenia. 
Worki na śmieci. Bo to oznacza, że nadajesz się
do wyrzucenia.
Skarpety. bo to NAJ-NAJ-NAJ gorszy prezent na
Boże Narodzenie.
Majtki
Pieniądze  (chwila,dlaczego na tej liście są
pieniądze?!?)
Kubki  
Ramka do obrazka   
Drapiący i brzydki sweter,  bo jest-brzydki,drapie i
przynosi obciach
Kłębek wełny, po co taki?
Kalendarz,  bo datę można sprawdzić na
telefonie
Sprzęt do ćwiczeń, bo założe się że nie używał/a
byś go 
DVD/CD, bo nie jesteśmy w siedemnastym
wieku! 
Sprzęt do sprzątania  
Jakiekolwiek kremy, bo to oznacza, że brzydko
wyglądasz
Sól do kąpieli, bo coś takiego może być nawet
radioaktywne
Mydło, bo mydło można se za 4zł w galerii kupić
Krawat albo szalik, bo jak to potrzebujesz już
masz  coś takiego 
Długopis lub ołówek,  bo można sobie wziąć taki
za darmo z Ikei
Lornetka albo lupa,  bo założę się, że jej nigdy nie
użyjesz
Latarki    bo możesz sobie drogę oświetlić
telefonem
Świeczki       bo tylko hipisi takiej użyją
Okulary przeciwsłoneczne  bo boże narodzenie
jest w zime 

Marek, kl. 6a



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 2 12/2020 | Strona 9 
www.juniormedia.pl Kurier Szkolny

Boże Narodzenie w innych krajach
Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające
narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Lecz jak
obchodzi się to święto  w innych krajach?

Święta Bożego Narodzenia w Korei Południowej

Korea Południowa znajduje się na południowym-wschodzie Azji. Zamieszkuje ją ok. 53 milionów ludzi. Niestety
Święta Bożego Narodzenia w Korei Południowej nie są raczej kojarzone ze świętem religijnym. Jest to bardziej
coś na kształt Walentynek. Zaledwie 30% Koreanek oraz Koreańczyków jest chrześcijanami. My w Polsce
mamy dużo świątecznych tradycji, jak na przykład ubieranie choinki, przygotowywanie 12 potraw na świąteczny
stół czy chodzenie na pasterkę. Jak to wygląda w Korei Południowej?
Młodzi ludzie spędzają Święta ze swoją drugą połówką, najczęściej w restauracjach lub barach karaoke. Gdy
ktoś nie ma szczęścia w miłości, spędza Święta z przyjaciółmi. Rzadziej celebruje się ten czas z Rodziną, co u
nas w Polsce jest tradycją. Młodsze dzieci siedzą w domu z Rodzicami. Dla tych w wieku od 0 do 10-11 lat
Rodzice ubierają choinkę i chowają pod nią prezenty. Młodzież, która spędza Święta z przyjaciółmi lub drugą
połówką obdarowuje się prezentami nawzajem. Boże Narodzenie w Korei Południowej nie jest Świętem
rodzinnym. Zamiast stałych 12 potraw Koreańczycy jedzą ciasto oraz tradycyjne dania kuchni koreańskiej.
Swoje mieszkania dekorują ozdobami świątecznymi oraz światełkami. Miasto jest pełne kolorowych neonów,
dzięki czemu wygląda zjawiskowo. Podobnie jak w Polsce co roku w telewizji można obejrzeć filmy ‘’Kevin sam
w domu’’ oraz ‘’Kevin sam w Nowym Jorku’’. W Korei tak jak u nas jest Święty Mikołaj lecz pod nazwą Santa
Haraboji, co po koreańsku oznacza „dziadek”. Haraboji ma czerwoną czapkę z białym pomponem, gęstą białą
brodę, ale może też nosić niebieskie ubranie. 26 grudnia jest normalnym dniem, w którym dzieci wracają do
szkoły, a dorośli do pracy. Nowy Rok jest za to obchodzony podwójnie: 1 stycznia oraz w lutym (zgodnie z
chińskim kalendarzem).

Nina, kl. 6a
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W Polsce 

Wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu
zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda.
Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju,
przy stole nakrytym białym obrusem. Pod nim
rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy
staną wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie
rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o
narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka
biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i
składa życzenia. W tym dniu wspomina się
wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o
zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego
wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie.
W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze
pierwszy. Dopiero gdy podzielimy się opłatkiem,
możemy skosztować czerwonego barszczu z
uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i
srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet
kolęd.

Lena, kl. 6a
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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.
Centralne ulice Rzymu zdobią wielkie choinki.

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 aktorzy i artyści. Pod obrus leżący na stole
wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła
wróży długie życie. W czasie Wigilii i Świąt Bożego
Narodzenia Węgrzy jedzą pieczonego indyka, zupę
rybną oraz rosół z kury. Na stole nie może zabraknąć
ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość. 

Lena, kl. 6a
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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 oraz "ciasto
Trzech Króli", w który zapieka się drobne upominki.
Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech
Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od
mędrców ze Wschodu.

Lena, kl. 6a

We Francji 
Świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka
tygodni przed Bożym Narodzeniem. Wszystkich
opanowuje gorączka zakupów. Właściciele sklepów
prześcigają się w pomysłach dekorowania wystaw.
Ulice miast przystrojone są kolorowymi lampkami i
gwiazdkami.
Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo
ważną rolę. Są to święta rodzinne. Francuzi wręczają
sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują
prezenty.  We Francji, w przeciwieństwie do Polski,
nie ma Wigilii.  Francuzi biorą udział we mszy, a 25
grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je
się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo
szampana.
We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi
im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików
ustawionych przy kominku.

Lena, kl. 6a
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ŚWIĄTECZNE PORADY NIE OD PARADY 

Co powinien zawierać
list do Św. Mikołaja? 

Pamiętajcie, że nie ma się co rozpisywać, bo Mikołaj
ma dużo listów do przeczytania. Lepiej konkretnie i
rzeczowo przedstawić swoje prośby i zapewnić, że na
prezenty się zasługuje. Pamiętajcie też o ozdobieniu
listu jakimś rysunkiem lub wyklejanką – św. Mikołaj na
pewno się ucieszy. List do Świętego Mikołaja to
poważna sprawa. Oczywiście, każde dziecko, jeśli
tylko ma taką możliwość, jednym tchem wymieniło by
masę prezentów, których oczekuje w tym roku.
Dlatego warto przed napisaniem listu porozmawiać z
dzieckiem na poważnie i postarać się wspólnie
wybrać coś, co naprawdę przyniesie mu radość.
Postaraj się je przekonać, że jedna, dwie wymarzone
zabawki wystarczą.

Sonia, kl. 6a

JAK ZAPAKOWAĆ PREZENTY?

Przeturlaj pudełko po papierze tak, aby go
owinął pod spodem i na wierzchu, a
następnie odetnij resztę papieru. Pod
spodem prezentu sklej taśmą klejącą oba
końce papieru, a następnie zagnij w
trójkąty wystające skrawki po bokach
pudełka. Zegnij je do wewnątrz wzdłuż
pudełka i przyklej taśmą klejącą. Gotowe!

Sonia, kl. 6a

JAK ZROBIĆ
PRZYPRAWĘ DO

PIERNIKA? 

4–5 łyżeczek cynamonu lub dwie
kory.
2 łyżeczki imbiru.
1,5 łyżeczki goździków.
1 niecała łyżeczka kolendry.
1/2 gałki muszkatołowej.
2 owoce kardamonu.
ok. 6 kulek ziela angielskiego.
1 gwiazdka anyżu.
Wszystko wymieszać i gotowe.
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Spacerem po Ursynowie, czyli poznaj swoje miejsce
zamieszkania...

DĄB MIESZKO
Dąb Mieszko I to jedno z najstarszych drzew w
Polsce. W Rejestrze Polskich Drzew znajduje się
na 20 miejscu. Mieszko jest najstarszym oraz
drugim pod względem wielkości dębem
szypułkowy na Mazowszu. Drzewo to rośnie w
naszej dzielnicy Ursynów, przy odcinku ul.
Nowoursynowskiej przebiegającym przy Lesie
Natolińskim. Od 1962 roku jest chronionym
prawem pomnikiem przyrody. Wtedy też dąb
Mieszko otrzymał nazwę na cześć pierwszego
władcy Polski. Gatunek ten należy do potężnych
drzew i najbardziej długowiecznych w Europie.
Charakteryzuje się liśćmi o nieregularnej blaszce.
Liście są ułożone skrętolegle na pędach. Kora
tego drzewa jest ciemna z głębokimi spękaniami.
Kwiaty pojawiają się wraz z rozwojem liści.
Owocami tego dębu są orzechy, które nazywamy
żołędziami. Żołędzie są osadzone pojedynczo w
miseczkach na długich szypułach. 
Choć dęby są najbardziej długowiecznymi
drzewami w polskiej przyrodzie, to osiągnięcie
wieku i rozmiarów Mieszka nawet dla tych drzew
jest czymś wyjątkowym. Dęby szypułkowe
rozwijają się wolno zwłaszcza na początku
swojego życia. Zaczynają kwitnąć i owocować
dopiero w wieku 50-70 lat. Najszybsze tempo
rośnięcia uzyskuje w wieku 60-70 lat i rosną do
120 roku życia, potem przyrosty drzew są coraz
słabsze. Na starej tabliczce zamieszczonej na
drzewie widnieje informacja: „Dąb Mieszko I
Ostaniec Puszczy Mazowieckiej wiek około 1000
lat”. Podana informacja o wieku dębu jest jednak
błędna. Badania dendrologów wykazały, że
drzewo jest młodsze i ma około 630 lat. Nowa
tablica zamieszczona przez Biuro Ochrony
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy obok dębu
Mieszka I informuje nas, że wysokość tego drzewa
wynosi około 18 m, a średnica korony liczy 10 m,
natomiast obwód pnia na wysokości 1,3 m wynosi
ponad 864 cm. Mieszko I ma skręcony w dolnej
części pień, niską o nieregularnym układzie
koronę, którą w górnej części opinają stalowe
linki. Znajdującą się w pniu dziuplę wypełniono
cegłami i cementem.

Ania, kl. 8c
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Widzę Cię... (odcinek 2)

Kiedy dojechałam do Baru, Cheryl już czekała. Zamówiła nam soki.
Na samym początku nie chciała nic mówić, lecz gdy zadzwonił do
mnie nieznany numer, od razu go rozpoznała i zabroniła mi
odbierać. Powiedziała, że zna ten numer i żebym nigdy go nie
odbierała, po czym wyszła z baru. Dziwny numer dzwonił do mnie
dzień w dzień przez miesiąc, aż w końcu odebrałam. 
Ciąg dalszy nastąpi...
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