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W numerze:
*świąteczne symbole,
*wywiad z Mikołajem,
*przepis na kruche
ciasteczka,
*świąteczny humor,
*horoskop,
*wymarzone prezenty

        Józef Czechowicz

"O zimo, białych myśli czas 
rozgarniasz połą mroźnych
                                 wichur          
nie pierwszy raz, nie pierwszy
                                        raz 
oddajesz nas sennemu lichu"

             
                NUMER  ŚWIĄTECZNO-ZIMOWY
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Pierwsza Gwiazda
W Polsce wieczerzę wigilijną
rozpoczynano, gdy na niebie
ukazała się pierwsza gwiazda.
Czyniono tak zapewne na pamiątkę
gwiazdy betlejemskiej, którą
według Ewangelisty, św. Mateusza,
ujrzeli Mędrcy, zwani tez Trzema
Królami. Zwyczaj ten był i nadal jest
głęboko zakorzeniony w polskiej
kulturze. 
Choinka
drzewko stało się w
chrześcijaństwie symbolem
Chrystusa jako źródła życia.
Ozdoby choinkowe np.: bombki są
symbolem owocu zakazanego
zerwanego z drzewa przez Ewę.

Sianko
wkładane pod obrus jest symbolem
siana, na którym leżał narodzony
Jezus w szopce w Betlejem. Ma
nam przypominać o trudnych
warunkach dzieciątka.
Opłatek
jest 'ciałem Chrystusa'. Ma swoją
symbolikę w wymiarze nie tylko
duchowym: sama materia opłatka:
"chleb", podkreśla również
doczesny charakter życzeń.
Kolęda - odwiedziny
duszpasterskie
Dawniej odwiedziny duszpasterskie
rozpoczynano w Nowy Rok lub
dnia następnego, a kończono w

święto Matki Boskiej Gromniczej. 
Pierwsze wzmianki o kolędzie
mamy w XVII w. Wówczas to
synod  piotrkowski w 1607 r. i
gnieźnieński w 1628 r.
zobowiązywał księży, aby "na
kolędzie grzeszników napominali,
każdego do pełnienia obowiązków i
przyzwoitości nakłaniali,
nieszczęśliwych pocieszali". Na
wsiach utarł się zwyczaj, gdy
ksiądz, chodzący po kolędzie,
wychodził z czyjegoś domu, panny
i dziewczęta starały się usiąść na
krześle lub stołku, na którym
siedział duchowny. Wierzono
bowiem, ze ta, która pierwsza
usiądzie, w tym roku za mąż
wyjdzie.

 Szopka - czyli dom Chrystusa. Chrystus
urodził się w szopce, więc szopki
porozstawiane po ulicach miasta mają nam o
tym przypominać 
i być dla nas symbolem poświęcenia Jezusa
 i narodzin syna bożego.

   
   SYMBOLE
   ZWIĄZANE
        ZE 
   ŚWIĘTAMI
    BOŻEGO 
 NARODZENIA
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Koziorożec- naukę odkładasz na
bok. Teraz za dużo się dzieje!
Najpierw święta, potem sylwester,
a wkrótce ferie. Kto by myślał o
stopniach :)
Wodnik- Nowy rok ma przynieść
Ci spełnienie planów. Nie bój się
więc podejmować nowych decyzji.
Ryby- Kończący się semestr nie
był spełnieniem Twoich marzeń.
Ale to nie koniec świata. Wszystko
da się poprawić!
Baran- Do końca roku zwykle
jesteś ospała i bez energii. Ale już
od 1 stycznia zaczynasz czuć, że
żyjesz. Tylko nie bierz na siebie
zbyt dużo obowiązków.
 

Byk- Mała klasowa afera może
sprawić, że trzeba będzie zmienić
plany na sylwestra. Trochę
szkoda...
Bliźnięta- Przemyśl na spokojnie
wszystkie swoje plany na nowy
rok. Może czas na jakąś zmianę
zainteresowań albo nowe hobby?
Rak- Każde, nawet najdrobniejsze,
niepowodzenie bierzesz bardzo do
siebie. W przyszłym roku musisz
pamiętać, że nie ma ludzi
doskonałych!
Lew-Z końcem roku możesz
spokojnie odetchnąć. Ten semestr
nauki masz już za sobą.

Panna- Już po 1 stycznia
zaczniesz realizować swoje
postanowienia noworoczne. I ten
zapał wcale Ci nie minie !
Waga-Już od 12 grudnia zacznie
się Twoja dobra passa w szkole.
Bez wysiłku rozwiążesz wszystkie
swoje problemy. Brawo!
Skorpion-Świąteczny czas
prezentów wiąże się też z dobrymi
ocenami. W ostatniej chwili
dostaniesz kilka piątek !
Strzelec- Rada na przyszły rok: nie
daj się stresowi. Pamiętaj, ze dzięki
sile swojej woli, możesz osiągnąć
naprawdę bardzo wiele.

            
            H O R O S K O P    N A    N O W Y   R O K
              ( z przymrużeniem oka, oczywiście)
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Kruche ciasteczka

( przepis nie tylko na święta...)

składniki:

30 dag mąki
15dag margaryny
10 dag cukru pudru
2 żółtka i 1 całe jajko
1-2 łyżki śmietany
2 łyżeczki wanilii
sól

Sposób przygotowania:
- mąkę wsypać na stolnice dodać
margarynę i posiekać nożem.

- następnie dodać cukier, śmietanę,
wanilię, 

posolić i wyrobić ciasto

- wyrobione ciasto schować w
zimne miejsce, a następnie 
rozwałkować je na ok 0,5 cm.

-  wykrawać ciasteczka foremkami
i każde posmarować roztrzepanym
jajkiem.

- piec w piekarniku rozgrzanym do
180o C na jasnożółty kolor. 

                          SMACZNEGO!

            
             PRZEPIS  NA KRUCHE CIASTECZKA

K K
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   Nasza  szkoła  przed  Świętami Bożego Narodzenia

g

Wywiad z Mikołajem
-Dlaczego czekamy na Ciebie 6 grudnia?
-Bo w tym dniu umarł św. Mikołaj z Miry, pierwowzór
mojej postaci. Rankiem tego dnia dzieci, które przez
cały mijający rok były grzeczne, znajdują prezenty,
ukryte pod poduszką, w buciku lub w innym specjalnie
przygotowanym w tym celu miejscu.
-Jakie są zasady pisowni związane z Tobą?
-5 maja 2004 Rada Języka Polskiego zaleciła, że
pomimo iż nazwę imienia ( Mikołaj) lub świętego (św.
Mikołaj) piszemy wielką literą, to w znaczeniu postaci
przynoszącej prezenty z okazji Bożego Narodzenia
należy ją pisać małą literą: święty mikołaj (np. Tata
przebrał się za świętego mikołaja). Również małą literą
pisze się nazwę obrzędu, jakim są mikołajki!

MIKOŁAJ WSPÓŁCZEŚNIE
Obecny wizerunek – czerwony płaszcz i czapka – został spopularyzowany w 1930 roku przez koncern  Coca-
Cola dzięki reklamie napoju stworzonej przez amerykańskiego artystę, Freda Mizena. Na pewno jednak reklama
ta pomogła utrwalić w powszechnej świadomości ten kostium świętego.
Współcześnie, ze względów komercyjnych, wizerunek św. Mikołaja jest używany przez handlowców, a okres
wręczania prezentów rozciągnął się od imienin Mikołaja do Nowego Roku. Jako postać reklamowa św. Mikołaj
jest popularny w okresie świątecznym także w krajach Azji, dokąd trafił z USA. Towarzyszy kończącym rok
handlowym promocjom nawet w Chinach.

Listy z życzeniami do Świętego Mikołaja dzieci mogą
wysyłać na adresy trzech urzędów pocztowych:

do Drobak w południowej Norwegii:
Julenissen’s Postkontor, Torget 4,
1440 Drøbak, Norwegia

do Rovaniemi w Finlandii:
Santa Claus, Arctic Circle,
96930 Rovaniemi, Finlandia

do Kanady:
Santa Claus, North Pole,
Canada, H0H 0H0

b
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Przysłowia na zimę: 
Choćby i najtęższa zima –
tylko do wiosny trzyma.
Gdy woda zimą w rzekach
huczy, to na wiosnę mróz
dokuczy.
Kiedy w styczniu lato, w lecie
zimno za to.
Gdy styczeń burzliwy z
śniegami, lato burzliwe z
deszczami.
Po suchej zimie wiosna bez
deszczów nie minie.
W styczniu może każdy
zrozumieć, co za rok będzie,
bo gdy pogodny początek,
środek i koniec tego miesiąca
będzie, tedy i rok dobry będzie.
Styczeń mrozi, lipiec skwarem
grozi.

 Wymarzone prezenty 
         pod choinkę:

-gra komputerową
-pies
-aparat fotograficzny
-pieniądze
-laptop
-konsolę Xbox One
-PlayStation 4
-komputer
-akcesoria da komputera
-motor
-bilet na koncert Justina Biebera
-Just Dance 2015
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   Numer zredagowali:

   * Daria Berus
   *Roksana Głowacka
   *Sara Grzęda
   *Michał Krawczyk
   *Mariusz Kuchalski
   *Klaudia Kujawa ( foto)

  *Barbara Gransort ( red. nacz.)

             RAZ  NAPISZ,
           DZIESIĘĆ RAZY 
             PRZECZYTAJ

                                        H U M O R   Ś W I Ą T E C Z N  Y 
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.

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych".

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za
starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!

W  roku  2015
   życzymy:

 *12 miesięcy
     zdrowia   
  *53 tygodni 
    szczęścia    
 *8760 godzin 
  wytrwałości
 *525600 minut
 pogody ducha!
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