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Wigilia Bożego Narodzenia

Magia świąt
Niedługo będziemy obchodzić Święta Bożego Narodzenia, więc
chcielibyśmy Wam przedstawić wigilijne zwyczaje. Wieczerzę
zaczynamy, gdy na niebie zaświeci pierwsza gwiazda. Podczas
Wigilii dzielimy się też opłatkiem. Ten zwyczaj pochodzi od
pierwszych chrześcijan. Kolejnym zwyczajem jest
przygotowywanie 12 potraw. Dziś mówi się, że 12 potraw
symbolizuje 12 apostołów. Powinno się spróbować ich
wszystkich, aby w nadchodzącym roku każdy miesiąc obfitował w
zdrowie i powodzenie. Na szczęście te tradycje kultywuje się do
dziś.

Zapraszamy

Świąt wypełnionych
radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia.
Pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia 
życzy
Redakcja "Naszym okiem"

Mikołaj w 2b

Wypożycz sobie
prezent na święta
i nie tylko...
 Biblioteka
zaprasza i życzy
cudownych Świąt, a
w Nowym 2022
Roku wielu
niezapomnianych
wrażeń z książką!

Mikołajki w 5b

2a

Życzenia

      Mikołajki
Obchodzimy je 6
grudnia. W klasie
losujemy karteczki,
z imieniem jednej
osoby, dla której
kupujemy prezent.
Wcześniej jest
ustalana kwota
pieniędzy na
prezenty. 
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Zwyczaje dawniej 
W dawnych czasach istniały też
dużo mniej znane zwyczaje inne
od łamania się opłatkiem czy
wspólnej modlitwy, np. od stołu
mogła wstawać tylko gospodyni.
Na Mazowszu łyżki nie można było
odkładać na stół do końca
wieczerzy. Pamiętano też o
duszach zmarłych. W niektórych
regionach zostawiano dla nich
nieposprzątany stół, żeby się
posiliły. Niektóre zwyczaje jednak
nie przetrwały do dziś.

Wigilia

Hiszpańska szopka

                          Święto Trzech Króli                           
 Święto Trzech Króli (Objawienie
Pańskie) obchodzone jest 6 stycznia każdego roku.
W związku z tym świętem rysuje się na drzwiach białą
kredą K+M+B i rok, w którym obecnie się znajdujemy.
K+M+B to po łacińsku Christus Mansionem
Benedicat. Oznacza to, że w naszym domu
przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Trzej Mędrcy
podążając ze wschodu za Gwiazdą Betlejemską,
dotarli do niedużej szopki i małego żłobka, w którym
leżało Dzieciątko Jezus okryte wilgotnym siankiem.
Kiedy przybyli, uwierzyli w  Narodzenie Pańskie.
Święto jest dniem wolnym od pracy, m. in. w trzech
landach niemieckich  Austrii, na Cyprze, w Chorwacji,
Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Szwecji,
Wenezueli i Włoszech.

             Święta - nadzwyczajny czas
Znamy historię o Mikołaju w czerwonym stroju
(stworzonym w 1931r. na potrzeby kampanii
reklamowej firmy Coca-Cola). Teraz posłuchajcie
o  ŚWIĄTECZNYCH TRADYCJACH.
*Dzielenie opłatkiem -występuje w Polsce (od XVIII
wieku) i na Słowacji. 
*Brodacze -lokalni przebierańcy żegnający stary rok.
*Herody -przedstawienie obrazujące śmierć Heroda.
*Kolędy -możliwe, że pojawiły się od XIII w. wraz z
zakonem franciszkanów.

Kolędnicy -
weseli, kolorowi
przebierańcy
najbardziej znani
w Polsce, Rosji,
Czechach,
Ukrainie i na
Słowacji.
Zazwyczaj
młodzi chłopcy.
Ich wizyta w  
wybranym  domu
była niezwykłą
atrakcją
dla
domowników.

Kolędnicy

Tradycje bożonarodzeniowe     w
innych krajach 
Obchody świąt w Hiszpanii
rozpoczynają się stosunkowo
wcześnie, bo już 8 grudnia. Wraz z
dniem święta Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, w Sewilli odbywa się
widowiskowa ceremonia Baile de
los Seises.

Jedną z pielęgnowanych przez
Hiszpanów tradycją jest
przygotowywanie na początku
grudnia małej Szopki
Bożonarodzeniowej. Po
zakończeniu obiadu składane są
wzajemnie życzenia szczęścia. W
odróżnieniu od polskiego zwyczaju
prezentów nie otrzymuje się w
Wigilię, lecz dopiero 25 grudnia.
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Jeśli lubisz straszne opowieści - przeczytaj...

  Kushisake-onna-  jest to kobieta z rozciętymi ustami. Jest uważana za
ducha ofiary przemocy domowej, okaleczonej przez męża. Nosi maskę
chirurgiczną. Podobno wychodzi zza rogu i zadaje pytanie: "Czy jestem
piękna?". Jeśli usłyszy odpowiedź negatywną, odcina ofierze głowę
wielkimi nożycami. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, ukazuje swoje
rozcięte usta i pyta: "A teraz?". Gdy usłyszy odpowiedź "Nie", rozetnie
ofiarę w pół, a jeśli "Tak" - zrobi jej uśmiech od ucha do ucha. Większość
osób radzi odpowiedzieć "Normalnie" lub "Przeciętnie". Wtedy upiór
wpadnie w zadumę, a my będziemy mieć czas na ucieczkę.

La llorona

   La llorona- można ją spotkać w wielu miejscach, ale szczególnie
upodobała sobie okolice zbiorników wodnych i rzek. Pojawia się w
brudnych, białych szatach, z martwym dzieckiem na ręce. Przeraźliwie
płacze i szlocha za swoim umarłym dzieckiem. Według legendy
mężczyzna, który był urzeczony jej urodą, zakochał się w niej i obiecał,
ożenić się z nią oraz być ojcem dla jej dzieci. Niedoszły mąż nie stanął
jednak na wysokości zadania i pewnego dnia zniknął z życia kobiety.
Kiedy dziewczyna zrozumiała, że kochanek ją opuścił, wpadła we
wściekłość i postradała zmysły. Utopiła swoje dzieci w rzece, a następnie
popełniła samobójstwo. Teraz, gdy jej dusza zauważy jakieś dziecko,
porywa je i zabija w ramach zemsty.

Kushisake-onna

  Teke teke- była znana kiedyś jako Reiko Kashima. Jest to młoda
kobieta, która wpadła na tory w metrze w Meishin, podczas gdy
nadjeżdżał rozpędzony pociąg. Pędzący pojazd przeciął jej ciało na pół.
Był to początek jej zemsty. Kobieta zamiast umrzeć przemieniła się w
mściwego ducha. Na skutek wypadku Teke- teke została pozbawiona
nóg, lecz porusza się używając rąk. Jest bardzo szybka pomimo tego, że
nie posiada nóg. Podczas ataków jej tułów trze o ziemię wydając odgłosy
,,teke teke", właśnie od tego wzięło się jej imię. Jej ofiary przecina kosą
lub piłą na pół. Występuje w okolicach metra. Jest to legenda japońska. teke teke

     Laleczka Chucky – seria filmów o Laleczce Chucky  na stałe wpisała
się do kinematografii i historii horroru. Opowiada ona o sadystycznym
mordercy Charlesie Lee Rayu, który, gdy ginie, wstępuje w laleczkę,
zabawkę i za jej pomocą morduje w sposób wyszukany i brutalny,
mszcząc się za swój los. Dodatkowo pragnie przejąć ciało chłopca, który
jest jego „właścicielem”, aby nie zostać na wieki w ciele lalki.
Filmy z serii: Laleczka Chucky,Powrót laleczki Chucky, Laleczka Chucky
3,Narzeczona laleczki Chucky, Laleczka Chucky 5, Klątwa Chucky, Kult
laleczki Chucky, Laleczka.
Wszystkim, którzy lubią się bać, życzymy wielu wrażeń. Jeśli jednak
wolicie komedie, to polecamy kultowe filmy o Kevinie, które na pewno
będzie można obejrzeć w telewizji w czasie świąt.

Chucky
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                       Zdrowe jedzenie zimą                           
Zimą o wiele łatwiej jest się rozchorować, dlatego
trzeba się odpowiednio odżywiać. Najlepiej jeść
warzywa i owoce, ale tylko te właściwe. Z warzyw
powinno się jeść przede wszystkim dużo marchewek,
buraków, ziemniaków i cebuli. Natomiast z owoców
dużo  jabłek, gruszek i czarnego bzu. Unikać powinno
się pomidorów, ogórków, szpinaku, kiwi, bananów
oraz truskawek. Warto wypić też herbatę z cytryną,
pomarańczą i goździkami, ponieważ jest  pyszna        i
bardzo rozgrzewająca. Odpowiednią na zimę jest też
zupa marchewkowa.

        W świecie Stanisława Lema i nie tylko
Rok 2021 został uchwalony przez Sejm RP Rokiem
Stanisława Lema. Z tej okazji klasy 5b i 6a zwiedzały
wystawę "Lem" zorganizowaną przez Warsztaty
Kultury w Lublinie. Wystawa powstała z okazji setnych
urodzin Stanisława Lema i ma na celu
upowszechnianie wśród młodszych i starszych
twórczości jednego z najwybitniejszych polskich
pisarzy. Tego dnia uczniowie zwiedzili także drugą
wystawę "Sztuka wrażliwości", która przeniosła
uczestników w świat detali, zapachów i dźwięków, w
podróż ścieżkami sensorycznymi i gwiazdozbiorów.
Na koniec wycieczki uczestnicy zaszli do pączkarni.
Było pysznie! .

1. Najzimniejsza pora roku. 2.Kilka sań połączonych
ze sobą, ciagniętych po śniegu przez konie. 3. Jest
biały i zimny, topi się w słońcu. 4. Jeden z reniferów
Świętego Mikołaja, ma czerwony nos. 5. ...zimowe-
przerwa, na którą czekają wszystkie dzieci. 6. Miejsce
w którym jeździmy na łyżwach. 7. Zakładamy ją na
głowę gdy nam zimno. 8. Ulepiony ze śniegu, ma
marchewkę zamiast nosa. 9. Inaczej ,,Nowy Rok’’. 10.
Zjeżdżamy na nich z górki, odpychając się kijkami.
Czerwone cyfry od 1 do 12 utworzą hasło krzyżówki.

.


