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      PRZEDŚWIĄTECZNE NASTROJE

     
    Tradycyjnie dniem poprzedzającym Boże Narodzenie i
kończącym Adwent jest Wigilia Bożego Narodzenia.
Słowo „wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza
czuwanie. W tym dniu sprzątano domy oraz dekorowano
je snopami zboża, które ustawiano w kątach pokoi. Miały
one symbolizować pomyślność i dostatek. Domy
ozdabiano też iglastymi gałązkami.
     Zwyczaj ubierania choinki pojawił się w Polsce
dopiero w XVIII wieku i przywędrował z Niemiec. Na
choince nie może zabraknąć jabłek, które symbolizują
zdrowie. Wiją się też na niej łańcuchy, które są pamiątką
po wężu-kusicielu. Gwiazda na szczycie drzewka
symbolizuje gwiazdę betlejemską, która prowadziła
Trzech Króli do Dzieciątka Jezus.
       Do wieczerzy wigilijnej zasiadamy, gdy na niebie
pojawi się pierwsza gwiazda. Rozpoczyna ją modlitwa i
czytanie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim.
       Potem przełamujemy się wzajemnie opłatkiem i
składamy sobie życzenia. Ten zwyczaj odnosi się do
Ostatniej Wieczerzy i dzielenia się Jezusa chlebem z
uczniami. Oznacza również, że należy podzielić się
nawet ostatnim kawałkiem chleba.

      Stół jest przykryty białym obrusem, przypominającym
ołtarz i pieluszki Pana. Pod nim kładzie się siano
symbolizujące sianko, na którym leżał narodzony Jezus. Na
stole ustawia się również o jedno nakrycie więcej
przeznaczone dla niespodziewanego gościa lub nieobecnej,
bliskiej osoby, aby w Wigilię nikt nie był sam.
        Według tradycji na stole powinno znajdować się
dwanaście postnych potraw. Należą do nich: śledź, ryba
po grecku, ryba w galarecie, zupa grzybowa z łazankami,
barszcz z uszkami, karp smażony, kapusta z grzybami,
kapusta z grochem lub bigos, pierogi z kapustą i grzybami,
kutia, kompot z suszu, makowiec. Potrawy te symbolizują
dwunastu apostołów zasiadających do ostatniej wieczerzy z
Jezusem Chrystusem. W dawnych czasach uznawano
liczbę 12 za szczęśliwą i oznaczającą bogactwo. Każde z
wigilijnych dań ma symboliczne znaczenie. Ryba oznaczała
wolność, pojednanie i odrodzenia. Kapusta miała chronić od
złego, zapewniać siły przyciągać dostatek, zaś kapusta z
grochem gwarantowała zdrowie. Ludzie wierzyli, że grzyby
pomagają w kontakcie ze zmarłymi. Natomiast śliwki są
symbolem długowieczności i pomyślności. Mak zaś-
symbolem płodności i zdrowia. Jeżeli ktoś spożył barszcz
podczas wigilii miał długie życie, urodę i powodzenie.

       Stół jest przykryty białym obrusem,
przypominającym ołtarz i pieluszki Pana. Pod nim kładzie
się siano symbolizujące sianko, na którym leżał
narodzony Jezus. Na stole ustawia się również o jedno
nakrycie więcej przeznaczone dla niespodziewanego
gościa lub nieobecnej, bliskiej osoby, aby w Wigilię nikt
nie był sam.
      Według tradycji na stole powinno znajdować się
dwanaście postnych potraw. Należą do nich: śledź,
ryba po grecku, ryba w galarecie, zupa grzybowa z
łazankami, barszcz z uszkami, karp smażony, kapusta z
grzybami, kapusta z grochem lub bigos, pierogi z kapustą
i grzybami, kutia, kompot z suszu, makowiec. Potrawy te
symbolizują dwunastu apostołów zasiadających do
ostatniej wieczerzy z Jezusem Chrystusem. W dawnych
czasach uznawano liczbę 12 za szczęśliwą i
oznaczającą bogactwo. Każde z wigilijnych dań ma
symboliczne znaczenie. Ryba oznaczała wolność,
pojednanie i odrodzenia. Kapusta miała chronić od złego,
zapewniać siły przyciągać dostatek, zaś kapusta z
grochem gwarantowała zdrowie. Ludzie wierzyli, że
grzyby pomagają w kontakcie ze zmarłymi. Natomiast
śliwki są symbolem długowieczności i pomyślności. Mak
zaś-symbolem płodności i zdrowia. Jeżeli ktoś spożył
barszcz podczas wigilii miał długie życie, urodę i
powodzenie.
      Ważnym elementem Wigili, ale i całych Świąt Bożego
Narodzenia jest śpiewanie kolęd. Najstarsze pochodzą
z czasów średniowiecza. Najpopularniejsze z nich to
m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże, Jezuniu” czy „Bóg
się rodzi”. W niektórych rejonach Polski po domach
chodzą także kolędnicy, którzy składają życzenia i
śpiewają kolędy.
       Wigilijny wieczór kończy uroczysta msza, zwana
Pasterką, odprawiana w kościołach o północy. Według
tradycji jest ona upamiętnieniem przybycia do Betlejem
pasterzy. Kiedyś wierzono również, że o północy
zwierzęta mówią ludzkim głosem, lecz podsłuchanie
takiej rozmowy nie przynosiło szczęścia.

                                                    Przemek Kania
                                                    Kuba Kowalewski

      Każdy z nas jest podekscytowany zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. W
ten magiczny czas spotykamy się z naszą rodziną, spożywamy razem świąteczną
kolację. Wszystkie dzieci kochają pewnie święta za to, że dostają masę prezentów.         
     Lecz dla innych święta to nie tylko obiad i prezenty. Są to też spotkania z rodziną, z
którą nie zawsze mamy codzienny kontakt. Święta to jednak magiczny czas, w którym
nie liczy się tylko to, co dostaniemy. Mamy szansę poznać naszą rodzinę bliżej, i spędzić
z nią piękne chwile przy świątecznym stole. 

                                                                                                      
                                                                                                      Wiktoria Drwal

                 
                    TRADYCJE I OBRZĘDY BOŻONARODZENIOWE
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Na sylwestra...

A może sylwester do doskonała okazja do tego, by odwiedzić... Paryż?

      Jak ciekawie spędzić sylwestra?
Oto kilka propozycji :
      Spędź ten czas z przyjaciółmi. Urządźcie
imprezę u siebie w domu, obejrzyjcie film,
pograjcie w butelkę, zróbcie razem pizzę. Z
wykonanych tej nocy zdjęć stwórzcie album.
Przed wyjściem na dwór przygotujcie: kamerę,
szklanki, czerwoną lub białą oranżadę.
Dziesięć minut przed rozpoczęciem Nowego
Roku weźcie ze sobą przygotowane rzeczy i
wyjdźcie na dwór. Nakręćcie filmik, który
obejrzycie wspólnie kilka lat później.
      Jeśli nie możesz spędzić tego czasu z
przyjaciółmi, to z rodziną również możesz się
świetnie bawić! Pograjcie w gry planszowe,
pooglądajcie telewizję, urządźcie karaoke,
zróbcie coś pysznego do jedzenia. 
     Z sylwestrowej nocy można mieć fajne
pamiątki, więc proponuje zrobić zdjęcia,
nakręcić film i podzielić się nim z przyjaciółmi.

                                            Gosia Chyrża

O magicznym mieście we Francji
opowiada Oliwia Jewuła

      Paryż wywarł na mnie spore wrażenie. Jest to cudowne miejsce,
które polecam wszystkim.
      Największą znaną atrakcją jest wieża Eiffla ( la Dame de Fer  – Dama
z żelaza). Z jej szczytu widać całe miasto. W środku znajduje się
kawiarnia, a obserwować możemy niezapomniany widok na Paryż.
Miasto również słynie z muzeum - Luwr. Możemy zobaczyć tam
najpiękniejsze obrazy na świecie. Francja to również niezwykłe pola
Elizejskie, znana nam z bajek katedra Notre Dame, a także historyczne
miejsce – Łuk Triumfalny.
      Jest to magiczne miejsce, które polecam każdemu!

źródło: http/radio90.pl
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Kółko czytelnicze
poleca:

                       
                       Nasza twórczość

                 "Złodziej Pioruna"

      Historia Percy'ego Jacksona, który dowiedział
się, że jest półbogiem. Zostaje odesłany do obozu
herosów - jedynego bezpiecznego schronienia dla
herosów. Jednak wkrótce Zeus oskarża go o
kradzież potężnego Pioruna Piorunów. Percy
razem ze swoimi nowymi przyjaciółmi musi
odnaleźć prawdziwego złodzieja, pokonać wiele
potworów i odkryć spisek mający na celu
skłócenie bogów.

                                             Marcin Krzyszycha

       "Białek poznaje nowego przyjaciela"
Książka opowiada o koniu, który doznaje dużo
przygód, poznaje drugiego konia, Błyska. Bardzo
dobrze się dogadują. Książka jest bardzo
ciekawa. 
                                                  Wiktoria Drwal

      Pewnej zimy zdarzyło mi się coś tak nieprzewidywalnego, że pewnie zapamiętam to do końca
życia. Odwiedziła mnie bardzo tajemnicza postać. Był to czarodziej i chciał ze mną porozmawiać w
ważnej sprawie
       Ten dzień był wyjątkowo słoneczny i mroźny. Siedziałem przy kominku i czytałem książkę.
Nagle obok mnie stanął starzec ze srebrną brodą sięgającą mu aż do pasa. Był ubrany w granatowe
jeansy, pomarańczową koszulę w zielone pasy i trampki. W ręku trzymał długi drewniany kij, na
którego gońcu był przyczepiony czerwonozłoty kamień w kształcie kuli.

- Yyy… witam – odparłem zdziwiony pojawieniem się, bądź co bądź, dziwnego jegomościa – Czy
mógłbym zapytać, kim pan jest ?

- Oczywiście – odparł starzec i dalej milczał.

- No więc kim pan jest ? – zapytałem nieco zbity z tropu.

- Jestem czarodziejem – odpowiedział – a jeśli koniecznie chcesz wiedzieć, to przybywam z
wiadomością i nie mam za wiele czasu.

Wolałem nie kwestionować tego, co się stało, chociaż przychodziło mi to z wielkim trudem. Tak
naprawdę zacząłem się obawiać, że chodzi tu o jakiś kawał.

- Jaką wiadomość pan przynosi?

Mag rozwinął jakiś dokument i zaczął czytać.

- Przesyłka specjalna na ulicę Dębową 17d. Przesyłka nieoznakowana jako niebezpieczna lub
prowokacyjna. Specjalna zgoda Zarządu do Spraw Magii.

Zwinął dokument, po czym sięgnął do kieszeni i wyjął kartę podobną do tych, jakich używają
kurierzy oraz wielkie gęsie pióro i kałamarz.

- Proszę podpisać – powiedział.

      Kiedy tylko podpisałem się na karcie, czarodziej zniknął, a na jego miejscu pojawiła się niewielka
paczuszka. W środku był złoty kielich ozdobiony czerwonymi kryształami. Na spodzie był
wygrawerowany napis „Pamiątka Rodzinna”. Niestety, nie zdążyłem zapytać maga o szczegóły.

       Okazało się, że kielich był zaczarowany. Gdy tylko poczułem pragnienie napełniał się jakimś
napojem. Płyn ten był gęsty, miał specyficzny zapach zachęcający do wypicia go. Postanowiłem
spróbować. Po wypiciu kilku łyków poczułem senność. Nagle przed oczami zaczęły mi się
ukazywać postacie moich przodków: babci i dziadków kilka pokoleń wstecz. Nigdy ich wcześniej nie
widziałem i nie wiedziałem jak wyglądają. W domu nie było żadnych ich zdjęć. Uśmiechali się do
mnie i przedstawiali się. O nic nie pytali. 

       Kiedy się obudziłem, przede mną w dalszym ciągu stał kielich, a ogień w kominku dogasał.
Postanowiłem dalej nie próbować i ukryć kielich tak, żeby go nikt nie znalazł. Czułem się dziwnie, ale
dzięki temu spotkaniu uwierzyłem w czary i magię. 

                                                                                             Marcin Krzyszycha
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Wszystkiego dobrego z okazji
Świąt!

                                            
                                              W naszej szkole

   Dzień Dobrego Wychowania
      8 grudnia w naszej szkole odbył się Dzień Dobrego Wychowania. Z tej
okazji odbył się apel, podczas którego zaprezentowali się uczniowie klas
„0” pod opieką p. Anny Iwan oraz p. Ewy Mitrus-Ślemp. Maluchy
wykonały piosenki pt. „Grunt to dobre wychowanie” oraz „Moje dobre
wychowanie”.
      Społeczności szkolnej zaprezentowali się także uczniowie klasy Ic
pod opieką p. Marioli Skoczylas. Pierwszaki wygłosiły wiersz
przedstawiający kodeks dobrego wychowania.
      Po występach artystycznych przyszła kolej na wręczenie nagród w
Szkolnym Konkursie Plastycznym „Grunt to dobre wychowanie”, w
którym I miejsce zajęła Nikola Jabłońska (kl. 0b), drugie – Nikola Iwan
(kl. Ic), natomiast trzecie – Pawełek Nadziakiewicz  (kl. 0b).
      Zarówno występy artystyczne przygotowane przez uczniów naszej
szkoły jak i prace plastyczne zgłoszone na konkurs pokazały nam, że
okazywanie dobrego wychowania może przynieść wiele korzyści oraz
pozytywnie wpłynąć na nasze otoczenie.
      Podczas apelu zostały również wręczone dyplomy za osiągnięcia
uczniów w zawodach pływackich oraz udział w Świątecznej Zbiórce
Żywności.

        Filmowa noc klasy II G 
      Z 5 na 6 grudnia klasa 2 gimnazjum wraz z wychowawczynią p.Martą
Warzechą nocowała w szkole. Na początku spotkania uczniowie szukali
ukrytych skarbów. Potem odbył się mecz siatkówki, w którym brała udział
też p.Marta. Później zaczął się kilkugodzinny maraton filmowy. Wszyscy
ułożeni na materacach, kocach i poduszkach oglądali po kolei części
Harry'ego Pottera. Niektórzy spali, inni tylko drzemali, a p.Marta nie
zmrużyła oka, tylko cały czas czuwała. Z samego rana sala została
posprzątana. Wszyscy bardzo zadowoleni opuścili szkołę. 

                                                                                      Kasia Bobruś

Redakcja Gońca Szkolnego życzy
wszystkim swoim czytelnikom
spokojnych i wesołych Świąt,
spędzonych w rodzinnej
atmosferze, wiele radości z okazji
narodzenia Pańskiego, udanej
zabawy sylwestrowej i samych
szczęśliwych dni w
nadchodzącym Nowym Roku!
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