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Gazetkę
tworzyli :
Klaudia
Głowacz
Bartłomiej
Kędzia
Dominika
Wojtaszek

Patrycja
Wojtaszek

 Serdecznie zapraszamy do
przeczytania bardzo ciekawego
artykułu pt. ,,Po co dzieciom sport ?"
Pana Sławomira Polowczyka , który
można obejrzeć na stronie internetowej
naszej szkoły http://spmiejskagorka.pl/

Gazetkę tworzyli :
Klaudia Głowacz
Bartłomiej Kędzia
Dominika Wojtaszek
Patrycja Wojtaszek
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Dyskoteka Andrzejkowa
Dyskoteka odbyła się 28 listopada 2014r.
Trwała od godz.16:00 do godz. 20:00. Na
dyskotekę przyszło wiele osób. Wszyscy
bawili się fantastycznie. Podczas tańców
wolontariusze sprzedawali:
-popcorn
-ciasta
-napoje
-pizzę.

Dyskotekę przygotowała pani Romana
Szkaradek.Oprawę muzyczną zapewniła
grupa ,,MM", czyli Marcin i Maciej.
Nasi dj-e przygotowali wiele zabaw,
między innymi: ,,Gorące krzesła" i
,,Kareta".
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Andrzejki

Andrzejki (znane też jako Jędrzejki ) to
wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29
na 30 listopada (w wigilię świętego
Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji).
Pierwsza polska wzmianka literacka o św.
Andrzeju pojawiła się w 1557 za sprawą
Marcina Bielskiego. Dzień ten przypada
na końcu lub na początku roku
liturgicznego. Andrzejki są specjalną
okazją do zorganizowania ostatnich
hucznych zabaw przed rozpoczęciem
adwentu

Kilka wróżb
Andrzejkowych:

Dziewczyny wysiewały w garnkach lub
na skrawku pola ziarna lnu i knopi,
które zagrabiano męskimi spodniami,
w nadziei, że sprowadzi to do domu
kandydata na męża.
Jeśli dziewczyna pościła przez cały
dzień i modliła  się do świętego
Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się
jej przyszły ukochany.
Jeśli ucięta przez pannę w dniu
świętego Andrzeja gałązka wiśni lub
czereśni zakwitła w wigilię Bożego
Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć
na rychłe pójście za mąż.

g

g

k

k



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 19 01/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBeztytułu

Zima

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie
przesilenia zimowego i trwa do momentu
równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza
na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia, a
21 marca (czasami daty te wypadają dzień
wcześniej lub dzień później). Podczas zimy
astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od
pory nocnej , jednak z każdą kolejną dobą dnia
przybywa, a nocy ubywa.
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Zima to jedna z czterech pór roku w
przyrodzie, w strefie klimatu
umiarkowanego. Charakteryzuje się
najniższymi temperaturami powierza w
skali roku, umiarkowaną ilością opadu
atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (tj.
zamarzniętą) formą opadu i osadu
atmosferycznego. Większość świata
roślin i zwierząt przechodzi tak zwany
okres uśpienia.

Zwierzęta bezkręgowe i kręgowce
zmiennocieplne pozostają w ukryciu
przez całą zimę. Tylko ptaki i niektóre
ssaki są aktywne, niezależnie od
temperatury otoczenia. Ryby przeżywają
zimę w wodzie pod lodem. Warunkiem
przeżycia są przeręble. Dzięki którym
odbywać się będzie jej ,,przewietrzanie".
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Mikołajki

Mikołajki to tradycyjna, polska nazwa
święta ku czci Świętego Mikołaja.
Obchodzone są 6 grudnia .Od
średniowiecza w wigilię tego dnia
święty Mikołaj (a właściwie osoba
przebrana za niego) przynosił dzieciom
prezenty. Współcześnie w Polsce, nocą
podkłada się dzieciom drobne
upominki, małe zabawki a przede
wszystkim słodycze.

Legenda - zwyczaj wręczania prezentów w
Mikołajki wywodził się ze średniowiecznych
legend o życiu świętego Mikołaja, które stały się
bardzo popularne dzięki przedstawieniom
wystawianym od X wieku 6 grudnia. Najbardziej
znana była, spisana w pierwszej połowie IX
wieku w Konstantynopolu przez archimandrytę
Michała, opowieść o trzech córkach.
Zgodnie z nią młody Mikołaj, jeszcze przed
wyborem na biskupa, miał chciwego i bogatego
sąsiada,

który drwił z pobożności świętego. Bóg
ukarał sąsiada i sprawił, że stracił
majątek oraz popadł w skrajną
biedę.Gdy nie miał już z czego
utrzymać rodziny, postanowił sprzedać
swoje trzy córki do domu publicznego,
ponieważ nikt nie chciał ich poślubić
bez otrzymania stosownego posagu.
Mikołaj, po długich rozważaniach
tekstów Pisma Świętego i modlitwie,
postanowił uratować cnotę dziewcząt. 

Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał
przez okno pieniądze przeznaczone na
posag dla każdej kolejnej siostry. Gdy
sąsiad wyprawił już dwa wesela,
postanowił dowiedzieć się, skąd biorą się
tajemnicze pieniądze.
 Czuwał całą noc i ze zdumieniem odkrył,
że to pogardzany przez niego Mikołaj
wrzuca po raz trzeci pieniądze przez
okno. Podziękował mu zawstydzony i
postanowił zmienić swoje życie na
zgodne z przykazaniami.
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12 dań wigilijnych

KARP W GALARECIE - PRZEPIS
Składniki: 1 kg karpia, 5 dkg jasnych rodzynek, 1/8 l jasnego piwa, 3 - 4 cebule, 1 łyżka masła, 5-6 goździków,
1/2 łyżeczki tartej skórki cytrynowej, 2 łyżki octu, sól, pieprz 
Galareta: wywar z odpadów rybnych i włoszczyzny, 1 łyżeczka żelatyny, 1 łyżka octu, 2 białka.
Przygotowanie Karpia sprawić, odciąć głowę, płetwy, ogon i zachować do wywaru. Opłukać, pokroić na
dzwonki szerokości ok. 2-3 cm,, osolić, oprószyć pieprzem, posypać tłuczonymi goździkami, skropić octem.
Masło rozgrzać, włożyć obraną, pokrajaną w kostkę cebulę, zasmażyć nie rumieniąc, wlać piwo, ogrzać,
włożyć rybę, razem dusić pod przykryciem na bardzo małym ogniu ok. 25 minut. Gdy ryba jest już gotowa -
wyjąć. Sos odparować, włożyć opłukane rodzynki i startą skórkę cytrynową.
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Oto 12 najpopularniejszych dań
wigilijnych:

1. Krokiety z kapustą i grzybami,
2. Ryba po grecku
3. Kutia
4. Kluski z makiem
5. Groch z kapustą
6. Łazanki z kapustą
7. Kompot z suszonych owoców
8. Kapusta z grzybami
9. Piernik wigilijny

10. Makowiec
11. Karp w galarecie
12. Barszcz czerwony z uszkami

       SMACZNEGO  !
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                 Boże Narodzenie

w

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające
narodziny Jezusa Chrystusa Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże
Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel),
zwanego adwentem.

W Kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego (tzw. Kościoły
wschodnie, głównie Cerkiew Greckokatolicka i Kościół Prawosławny), Boże Narodzenie przypada na
25 grudnia kalendarza juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego

W Polsce w większości rodzin jest obchodzone jako święto gromadzące wielu krewnych. Typowymi
atrybutami są:

opłatek
kolędy
choinka
szopka bożonarodzeniowa
prezenty
postać obdarowująca dzieci i dorosłych prezentami: zazwyczaj rolę tę pełni
fikcyjny Święty Mikołaj

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzy Nasza Redakcja

w

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko?cio?y_wschodnie
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Nowy Rok – międzynarodowe święto
przypadające 1 stycznia każdego roku (w
kalendarzu gregoriańskim), w Polsce jest
to dzień wolny od pracy. W powszechnie
przyjętym zwyczaju obchodzenie święta
należy rozpocząć od otworzenia butelki
szampana o północy z dnia 31 grudnia na
1 stycznia następnego roku. Zwyczaj
rozpoczynania nowego roku od
pierwszego dnia stycznia wprowadził w
swej reformie kalendarzowej Gajusz
Juliusz Cezar. Rzymianie czcili w ten
dzień Janusa, boga bram, drzwi i
początków. Wiele języków, w tym
angielski i niemiecki przejęły właśnie od
Janusa nazwę miesiąca styczeń (ang.
January , niem. Januar ). Wcześniej
Rzymianie nowy rok witali 1 marca,
dlatego też w wielu językach zapożyczone
nazwy września, października, listopada i
grudnia. Pierwszym w historii rokiem
rozpoczętym 1 stycznia był rok DCCVIII
Ab Urbe Condita, tzn. 708 rok od
założenia Miasta Rzymu, czyli według
obecnie stosowanej rachuby czasu 46 r.
p. n. e.

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy
kolorami 
I rozsypie się nad głowami szczęście i
uśmiechów moc 
I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami 
Nie tylko w tę Sylwestrową noc. 
Do siego roku życzy  nasza redakcja 

NOWY ROK
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