
Nasza Szesnastka

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 16
Krakowskie Przedmieście
11
97-300, Piotrków
Trybunalski

Numer 4 12/14

               Idą Święta...

    Boże Narodzenie

          Choinka

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.

Choinka – ustrojone drzewko świerku lub
jodły (rzadziej sosny), naturalne lub
sztuczne, pierwotnie wiązane z
przedchrześcijańską tradycją ludową i
kultem wiecznie zielonego drzewka, a
obecnie będące nieodłączną ozdobą w
czasie świąt Bożego Narodzenia.

Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży".
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,

Zuzia

W nocy, najczęściej o północy, w kościołach rzymskokatolickich
rozpoczyna się uroczysta msza zwana Pasterką. Następny 
dzień (25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem, a 26
grudnia  to w Polsce drugi dzień świąt obchodzony na pamiątkę
św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską.
Kolorem liturgicznym w okresie Bożego Narodzenia jest kolor
biały.  W krajach o tradycji katolickiej, prawosławnej i
protestanckiej pierwszy dzień Bożego Narodzenia jest dniem
wolnym od pracy. W większości krajów (w tym w Polsce) wolny
od pracy jest również drugi dzień Bożego Narodzenia (w Wielkiej
Brytanii zwany Boxing Day).

..
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Jak blondynka
zabija karpia?

odp.Topi go.

                                   Dowcipy

                                  świąteczne

                              Śmiech to zdrowie ;)

Jakiś facet przyłapuje Fanfarę, jak w lesie
ścina choinkę.
- Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie
łaska kupić u gajowego?
- Tak - odpowiada wystraszony Fanfara.
- W takim razie zetnij pan i dla mnie!

Są święta Bożego Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:
- Mamo, choinka się pali!
- Synku, nie mówi się ,,pali'' tylko świeci.
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
- Mamo, a teraz firanka się świeci!

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy.
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - 
Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

Tata pyta Jasia:
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci
dwa komplety kolejki elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.

Świety Mikołaj

bałwanek

Kim

Kim
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                        Miejsca i Zakątki

Zapewne każdy z was słyszał o Laponii- regionie
znajdującym się na terenie czterech krajów:
Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji. Jest to kraina
reniferów i Świętego Mikołaja większa od Polski.
Od 1996 roku znajduje się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

Laponia posiada nawet swoją własną flagę 
i hymn mimo tego, że nawet nie jest państwem.

Wracając do Świętego Mikołaja, Rovaniemi jest

miastem, które uważa się za miejsce jego

zamieszkania. 

Jednak niektórzy twierdzą, że mieszka w
innym lapońskim miejscu, 200 km od
Rovaniemi, na granicy Finlandii z Rosją,
które ma niezwykły kod pocztowy- FIN
99999.

Laponia

Rovaniemi

Piter

Piter
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Słodycze
bożonarodzeniowe
Zbliżają się święta!

 Czekolada do picia – napój
powstały z mieszanki mleka,
czekolady i cukru, zazwyczaj
wypijany na gorąco. Do Europy
została przywieziona z Nowego
Świata.

Makowiec
Zwyczajna potrawa wigilijna. Makownik jest prosty
do zrobienia, gdyż to tylko ciasto i mak z
rodzynkami.
Według ludowych wierzeń mak spożywany w
wigilię Bożego Narodzenia miał zapewniać
szczęście, zaś "dziewczyny tarły mak na Wigilię,
aby rychło wyjść za mąż".

Piernik
Piernik to tradycyjne ciasto wigilijne,
piecze się go w wielu domach. Jednakże 
z ciasta piernikowego robi się także
ciasteczka.

gorącz czekolada

makowiec

piernik

aga

aga

aga
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            Życzenia

  Świąteczne Savoir Vivre
Przychodzi Wigilia. Pierwszy problem,
który pojawia się po przybyciu gości, to
pytanie, jak ich usadzić? Przede
wszystkim gospodyni i gospodarz domu
powinni siedzieć naprzeciwko siebie.
Obok nich powinni zająć miejsce goście
honorowi, czyli goście dawno nie
widziani. Młode narzeczeństwo powinno
siedzieć obok siebie, tak samo starsze
małżeństwa. Jeden problem mamy już z
głowy. :)

W czasie składania życzeń pojawia się
kolejny problem. Czy każdemu życzyć
tego samego? Otóż nie! Życzenia
powinny być oryginalne i dopasowane do
danej osoby. Jednak kiedy takie życzenia
składamy, powinniśmy uważać, aby
kogoś nieświadomie nie urazić. Życzenia
zaczyna składać zawsze najstarsza
osoba  w rodzinie. Potem osoby młodsze
i dzieci składają życzenia po kolei,
zaczynając od dziadków, rodziców i
rodzeństwa, kończąc na wszystkich
dzieciach z rodziny.

Kolędy. Śpiewanie kolęd najlepiej zacząć
po deserze, nie wolno natomiast śpiewać
kolęd w czasie jedzenia. Mogą one jednak
być odtwarzane w czasie kolacji. W tym
wyjątkowym dniu jednak nie powinno się
włączać telewizora. W czasie kolacji
wigilijnej powinien on być wyłączony.
Jest to inny wieczór niż wszystkie i
spotykamy się na nim, aby uczcić tę
chwilę, a nie oglądać telewizję.

Wigilia :)

Opłatek

Ania

Ania
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                      Pomysł na opakowanie

              Tradycyjne opakowania na prezenty

                          Śmieszne prezenty

Tradycyjnie prezentowe opakowania są  to torebka lub kolorowy papier.
Na inne prezentowe okazje są inne kolory opakowań np.:
- Boże Narodzenie ( czerwony kolor albo w świąteczne symbole)
-Wielknoc  KOLORY 

Najzwyklejszy  pomysł, jak ten obok na zdjęciu, może
wyglądać pięknie np.:
[ potrzebne nożyczki; wstążka; materiał] włóż do
materiału prezent i zawiąż materiał .
[ potrzebne papierowa torba; klej; kokarda] do
papierowej torby włóż prezent , zaklej prezent; kokardę
przyklej na wierzch.
I tak dalej :)

sp

Śmieszne prezenty są miłą odmianą w poważnej
atmosferze np.:
- tak jak obok prezent ukryty w łupinie orzecha
- całkiem śmieszny kawał mały prezent w dużym
opakowaniu.
Niektórzy znają więcej śmiesznych prezentów ja
niestety znalazłam tylko te. 

pp

aga

aga
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          Historia choinki 
Ciężko wyobrazić sobie Wigilię i Święta Bożego Narodzenia bez choinki. Zwyczaj
dekorowanie świątecznego drzewka jest stosunkowo młody – w Polsce choinkę ubiera się
dopiero od ok. 200 lat. Jaka jest historia tej najpopularniejszej bożonarodzeniowej
dekoracji?

Jest wiele teorii na temat genezy zwyczaju dekorowania choinek.
Najstarsze informacje o drzewku przyozdabianym na Boże Narodzenie
pochodzą z XV-i XVI-wiecznych kazań kościelnych. W tamtych czasach
mieszkańcy Alzacji ustawiali w domach drzewka iglaste i przyozdabiali je
naturalnymi ozdobami (jabłkami, ciasteczkami czy ozdobami wykonanymi
z papieru). 
.

.

Jednak prawdziwą popularność choinka zyskała dzięki świętemu
Bonifacemu, angielskiemu mnichowi, który w VIII wieku nawracał pogan
żyjących na terenie dzisiejszych środkowych i wschodnich Niemiec. Jak
głosi legenda św. Bonifacy nawracając na chrześcijaństwo pogańskich
Franków ściął potężny dąb, który dla Germanów był drzewem świętym.
Upadający dąb zniszczył wszystkie rosnące wokół niego drzewa za
wyjątkiem małej jodełki. „Widzicie, ta mała jodełka jest potężniejsza od
waszego dębu. I jest zawsze zielona, tak jak wieczny jest Bóg dający nam
wieczne życie. Niech ona przypomina wam Chrystusa” – miał powiedzieć
w trakcie kazania misjonarz. Czy tak było naprawdę – nie wiadomo.
Trudno jest ustalić ten fakt, bo w każdej 
religii choinka była symbolem czegoś innego dlatego brak jest
jednoznacznych potwierdzeń z historii. 
Góralskie opowieści

Z kolei góralska legenda głosi, że pomysłodawcą świątecznej choinki
był… niedźwiedź. W dniu narodzin Chrystusa zwierzęta postanowiły
obdarować Dzieciątko Jezus. Niedźwiedź niestety nie miał żadnego
prezentu , więc wymyślił, że podaruje małą jodełkę. W trakcie wędrówki do
miejsca narodzin Chrystusa drzewko namokło i utworzyły się na nim
sople, które w blasku księżyca pięknie się mieniły i tak według góralskiej
legendy pięknie przystrojona choinka stała się symbolem narodzin Pana. 

„Tyle legendy. Jak było naprawdę, kto i po co wymyślił choinkę, tego nikt
nie wie. Pewne jest jedno: drzewa od zawsze fascynowały ludzi jako coś
magicznego i towarzyszyły różnym ważnym wydarzeniom, takim jak
narodziny, śmierć i wesele” – powiedziała PAP Ewa Pliszka, etnograf z
Muzeum w Koszalinie (Zachodniopomorskie). 

.

.

.

.

.
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    ŚWIĄTECZNA  MODA

Pod koniec listopada możemy
zauważyć w sklepach motywy
świąteczne a także  ciekawe
pomysły, aby święta zagościły
nie tylko w naszych domach, ale
także w garderobie.

:)

:) ;)

:)

:) :)
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Propozycje ciekawych
prezentów.

1.Kubek w sweterku.
TAKAPAKA.pl
2.Poławiacz słodyczy.
TAKAPAKA.pl
3.Potwór dyktafon na lodówkę.
TAKAPAKA.pl

Ranking najczęściej kupowanych prezentów
choinkowych.

  1.Słodycze.
  2.Ubrania i książki.
  3.Elektronika i gry komputerowe.
  4.Kosmetyki.
  5.Płyty muzyczne.

:)

:):)

:)

:):)
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Ozdoby świąteczne bożonarodzeniowe

W czasie świąt Bożego Narodzenia nasze
domy przystrajamy wewnątrz i na zewnątrz.
Przed domami zawieszamy różne kolorowe
światełka, a na szybach przyklejane są
świąteczne obrazki robione specjalnymi
sprejami lub naklejane. Najważniejszą rolę
odgrywa choinka, która także musi być
pięknie przystrojona! Teraz pokażę wam,
jak zrobić niektóre ozdoby samodzielnie. :)

Drzewko świąteczne z bombek --------------
-> 

1.  Dostosuj gąbkę florystyczną wielkością do 
wnętrza doniczki. Wytnij ją i włóż w doniczkę.

2. Wbij kołek w kulę z gąbki florystycznej.Usuń 
z bombek metalowe elementy, na których się
zawiesza bombki.

3. Nałóż gorący klej na 'nóżki' bombek i przykładaj je
do gąbki lekko je w nią wbijając. Otocz całą kulę.

4. W przestrzenie między bombkami ponaklejaj (do
ścianek bombek)  małe kulki.

5. Otocz kołek wstążką. Na końcu – tuż pod bańkami -
zawiąż z tej samej wstążki kokardę.

6. Włóż zrobione drzewko w gąbkę w doniczce. Pokryj
ją z góry sztucznym śniegiem w sprayu. Porzucaj na
niego pozostałe kulki, które użyte były  do maskowania
przestrzeni między bombkami.

Bombki na choinkę lub na stojaku... Jak je zrobić?
1 .Tasiemki tniemy na małe kawałki o długości około 4
cm i dwa kwadraciki około 2 cm x 2 cm.
2. Na środek bombki przy pomocy 4 szpilek
przypinamy kwadracik z atłasowej wstążeczki.
3. Następnie pasek składamy w rożek tak, aby
kształtem przypominał trójkąt.
4. Na przypięty wcześniej kwadracik, przy pomocy
dwóch szpilek przypinamy każdy trójkącik ze wstążki
w innym kolorze. Cztery rożki zakrywać muszą
pierwotnie przypięty kwadracik.
5. Dobieramy inny kolor wstążki i rożki (tym razem 8
sztuk) przypinamy dalej w ten sam sposób.
Pierwszymi czterema zakrywamy łączenia, kolejne
cztery wędrują w puste miejsca i tak dalej, aż do
zakrycia połowy bombki.
6. Kiedy dochodzimy do połowy, analogicznie
zaczynamy dekorować drugą stronę, a złączenie
maskujemy kawałkiem kolorowej tasiemki. Bombkę
umieszczamy na stojaku i gotowe!

Jeśli podobają ci się ozdoby zrobione z szyszek, z
jednej z nich koniecznie wyczaruj uroczą małą
choineczkę. SAM ZOBACZ!!!

1.  Spośród szyszek wybierz taką, która ma ładnie
rozchylone łuski. Tylko taka szyszka będzie nadawać
się do zrobienia tej mini choinki.
2.  Zabezpiecz blat starą gazetą. Pomaluj szyszkę
zieloną farbą w sprayu i odłóż ją do wyschnięcia.
3.  Kiedy upewnisz się, że szyszka jest całkowicie
sucha, na krawędzie łusek nanieś białą farbę, a gdy i ta
wyschnie, pokryj je Mod Podge, po czym posyp
brokatem. Na koniec wystarczy tylko przykleić
szyszkę do miniaturowej doniczki, a na jej czubku
umieścić malutką gwiazdkę.

ozdobiony
dom

choinka z
szyszki

choinka z
szyszki

dzrzewkoświatecznebombka ozdoby

Kim Kim Kim

Kim Kim Kim


