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"Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata i wyciągasz
do niego ręce, jest Boże
Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz,
aby wysłuchać, jest
Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z
zasad, które jak żelazna
obręcz uciskają ludzi w ich
samotności, jest Boże
Narodzenie".

                                              Jest taki dzień
                               bardzo ciepły, choć grudniowy...

W numerze:
@ Barbórka
@ Mikołajki
@ Przy wigilijnym stole
@ Zagraniczna wigilia
@ Święta pełne smaku
@ Top 10 gier
@ Wyłowione z sieci

Drodzy Czytelnicy! Od jakiegoś czasu
możecie znaleźć naszą gazetkę w wersji
on-line w zakładce na stronie naszej
szkoły. 

fot. Redakcja
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                               Barbórka

Barbórka, w dawnych czasach
pisało się "Barburka" to Dzień
Górnika – tradycyjne święto
obchodzone w Polsce 4 grudnia.
Poza górnikami Barbórkę
obchodzą także geolodzy oraz
inne osoby, które uczestniczą w
zawodach związanych z
poszukiwaniami paliw
kopalnych.                                    
  Najczęściej to święto
rozpoczynało się porannym
marszem orkiestry górniczej i
mszą świętą. Górnicy odgrywali
m.in. swój własny hymn.
Wieczorem odbywały się wesołe
biesiady górnicze.

Tradycyjnym "obrzędem" w czasie
Barbórki był „skok przez skórę”.
Symbolizował on przyjęcie młodych
adeptów sztuki górniczej do stanu
górniczego. W momencie obrzędu każdy
z kandydatów po kolei wymieniał swoje
imię, nazwisko, miejsce urodzenia, oraz
narodowość i, podnosząc dłoń, ślubował.
Legendy mówią, że Barbara była córką
bogatego Dioskura z Heliopolis w Bitynii.
Urodziła się na przełomie III i IV wieku.
Była jedynaczką i odznaczała się ponoć
niezwykłą urodą. Była też zdolna i 
inteligentna. 
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              Bitwa na śnieżki

                           

                     Mikołajki

Zbliża się zima, a z nią moc
atrakcji. Dzieci oczekują na
śnieg. Gdy tylko pojawi się
ogromna górka lepiącego się
śniegu dzieci,  jak co roku będą
szalały, rzucając się śnieżkami.
Jest to bardzo popularna
zabawa podczas zimy. Trzeba
jednak się ciepło ubierać i po
zabawie w śniegu wypić ciepłą
herbatkę. Najwięcej  czasu na
takie zabawy będziemy mieli w
ferie.

 

Mikołajki – zeświecczona nazwa dnia Świętego
Mikołaja obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i
prawosławiu, ku czci świętego Mikołaja, biskupa
Miry. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich
dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele
katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw.
wspomnienie dowolne. Mikołajki to coroczna
tradycja robienia sobie niespodzianek, zazwyczaj
są to prezenty. Każdy z nas z niecierpliwością
czeka na ten dzień, a szczególnie dzieci. Święty
Mikołaj zazwyczaj przynosi im wymarzone
prezenty, często są to zabawki i słodycze, rzadziej
już przydatne przedmioty czy też ozdoby
świąteczne. W naszych domach w mikołajki czuć
już świąteczny nastrój i wtedy już nie ma innego
tematu, jak słuchanie piosenek z nimi związanych
i słów od rodziców "nie jedz tych ciasteczek, bo są
na święta..." W ten dzień radość obejmuje nas w
całości, jesteśmy zadowoleni z życia i po
powrocie ze szkoły miło spędzamy czas w gronie
najbliższych.
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                         Przy wigilijnym stole

        
      
       Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna
rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie”.
Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy
Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą
według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej
Królowie.
       
      Uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się
opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia. Na
stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod
spodem ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż
wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe
miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla
niezapowiedzianego gościa, a zwyczaj ten
upowszechnił się w XIX wieku. Ważnym zwyczajem
towarzyszącym wigilii Bożego Narodzenia jest
śpiewanie kolęd. Często też pod
choinką umieszczane są prezenty, które wedle
tradycji przynosić ma gwiazdor, św. Mikołaj,
dzieciątko, aniołek lub gwiazdka.

                          Symbole Wigilii 

• Pierwsza gwiazdka
Według tradycji, dopiero gdy ona zabłyśnie możemy
podzielić się opłatkiem i usiąść do wigilijnego stołu.
• Modlitwa przy wigilijnym stole
Zanim cała rodzina zacznie łamać się opłatkiem i
usiądzie przy wigilijnym stole, wspólnie odmawia
modlitwę.
• Dzielenie się opłatkiem
Zgodnie ze zwyczajem, każda polska wigilia
rozpoczyna się od uroczystego przełamania,
podzielenia i spożycia opłatków, z jednoczesnym
składaniem sobie życzeń.
• Wieczerza wigilijna
Główną potrawą wigilijną polskiej kuchni jest ryba, w
szczególności karp.
• Puste miejsce przy stole
Miejsce to jest przeznaczone dla niespodziewanego
gościa, ale może także przywodzić pamięć o bliskich,
którzy nie mogą spędzić świąt z rodziną, lub zmarłych.
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Każdy kraj ma swoje zwyczaje i tradycje, więc wigilia
też jest inna niż u nas w Polsce. Wiadomo: "co kraj to
obyczaj". 

Kolumbia obchodzi wigilię już 8 grudnia! 
Dania – tradycyjną wigilijną potrawą jest pieczona
kaczka. Ciekawym zwyczajem jest podawanie
ryżu z owocami w miseczkach – tylko w jednej z
nich jest migdał. Osoba, której dostanie się owa
miseczka, ma prawo do dodatkowego prezentu.
Austria – w Wigilię przygotowuje się kaczkę lub
karpia, pieczone kasztany, pierniki oraz wino z
korzeniami. W niektórych miastach są wspólnie
śpiewane kolędy.
Belgia – nie ma postu, a wigilijną wieczerzę
często celebruje się w restauracji. Tradycyjną
potrawą jest indyk z kasztanami i borówkami.

                       
                         Zagraniczna wigilia

Boże Narodzenie i Wigilia to dni, na które zawsze
czekamy. Kojarzą nam się z czasem spędzanym z
rodziną, stołem uginającym się od świątecznych
potraw i prezentami. Postanowiliśmy sprawdzić, jak
Święto Bożego Narodzenia jest obchodzone w innych
krajach. Zaciekawieni? Zapraszam do czytania.
1. ŚWIĄTECZNY KURCZAK
Podczas Świąt jedzenie jest jedną z ważniejszych
tradycji. W Japonii powiązane jest z trzema literami:
KFC. Tradycja jedzenia (smażonego!) świątecznego
kurczaka ma swoje początki w kampanii reklamowej z
1974 r., kiedy to KFC zanotowało największą
sprzedaż w Wigilię Bożego Narodzenia.
2 . MIOTŁY I MOPY
W Norwegii Święta oznaczają chowania mopów i
mioteł, nie dlatego, że ludzie nie chcą sprzątać, ale
dlatego że Norwegowie są nieco przesądni i chcą
powstrzymać złe duchy, które powracają na ziemię tej
nocy, przed kradzieżą mioteł, by nie urządzano sobie
podniebnych przejażdżek.
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Kompot z suszu

Owoce wrzucić na durszlak i przepłukać pod bieżącą
wodą. Następnie wrzucić je do miski lub do garnka i zalać
2,5 litrami wrzącej wody. Przykryć pokrywką lub
talerzykiem i odstawić na całą noc (lub minimum 12
godzin). Na drugi dzień wstawić garnek z owocami i
wodą, w której się moczyły, na gaz i doprowadzić do
wrzenia. Dodać 3 goździki oraz 1 małą laskę cynamonu.
Gotować całość przez 25 minut na bardzo małym ogniu
(kompot ma tylko delikatnie bulgotać). Po tym czasie
wedle uznania dosłodzić (miodem lub cukrem) lub
rozcieńczyć wodą. Podawać na ciepło lub zimno.

Pierogi z kapustą i grzybami to najbardziej
tradycyjne danie na Wigilię. Może ono konkurować
jedynie z pierniczkami. Pyszne pierogi pojawiają się
chyba na każdym świątecznym stole.
Pierogi z kapustą i grzybami rzadko podajemy prosto
z wody, ponieważ szykuje się je znacznie wcześniej.
Wynika to z tego, że mamy do zrobienia i podania
jeszcze dużo innych dań. W jednych domach pierogi
gotuje się wcześniej i podsmaża na rumiano przed
podaniem. W innych tylko lekko podgrzewa na patelni
i okrasza cebulką podsmażoną na oleju.

Zwyczaj jedzenia ryb w Wigilię Bożego Narodzenia
wywodzi się z chrześcijaństwa, dla którego ryba jest
jednym z najważniejszych symboli. Drugą przyczyną
jest oczywiście religijny wymóg spożywania tego dnia
dań postnych, co w przypadku chrześcijan oznacza
rezygnację z jedzenia mięsa, z wyłączeniem ryb.
Świeże ryby są  zdrowe, są źródłem wszystkich
potrzebnych człowiekowi aminokwasów, a
jednocześnie zawierają stosunkowo małe ilości
nasyconych kwasów tłuszczowych. Dostarczają nam
niezbędnych dla zachowania odporności kwasów
omega-3 i omega-6, a także witamin A, D, E i z grupy
B, jodu, selenu i fosforu.

Święta pełne smaku
                                                                                                                                                 Karolina

K.R.

K.R.

K.R.
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TOP 10 GIER!

Chyba każdy z nas gra w jakieś gry m. in.
Minecraft, Gta V, World of Tanks itd. Ta strona
będzie przedstawiać TOP 10, czyli wybrane przeze
mnie 10 najlepszych produktów z danej dziedziny.
W tym numerze TOP 10 najlepszych gier w
grudniu.
1 miejsce: Poppy Playtime
2 miejsce: Battlefield 2042
3 miejsce: Forza horizon 5
4 miejsce: Farming Simulator 22
5 miejsce: Minecraft
6 miejsce: Far Cry 6
7 miejsce: Euro truck simulator 2
8 miejsce: Counter Strike Global Offensive
9 miejsce: Fortnite
10 miejsce: League of Legends
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                        Wyłowione z sieci
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	"Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie".
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	Barbórka, w dawnych czasach pisało się "Barburka" to Dzień Górnika – tradycyjne święto obchodzone w Polsce 4 grudnia. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy oraz inne osoby, które uczestniczą w zawodach związanych z poszukiwaniami paliw kopalnych.                                       Najczęściej to święto rozpoczynało się porannym marszem orkiestry górniczej i mszą świętą. Górnicy odgrywali m.in. swój własny hymn. Wieczorem odbywały się wesołe biesiady górnicze.
	Tradycyjnym "obrzędem" w czasie Barbórki był „skok przez skórę”. Symbolizował on przyjęcie młodych adeptów sztuki górniczej do stanu górniczego. W momencie obrzędu każdy z kandydatów po kolei wymieniał swoje imię, nazwisko, miejsce urodzenia, oraz narodowość i, podnosząc dłoń, ślubował. Legendy mówią, że Barbara była córką bogatego Dioskura z Heliopolis w Bitynii. Urodziła się na przełomie III i IV wieku. Była jedynaczką i odznaczała się ponoć niezwykłą urodą. Była też zdolna i  inteligentna.

	Mikołajki
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	Zbliża się zima, a z nią moc atrakcji. Dzieci oczekują na śnieg. Gdy tylko pojawi się ogromna górka lepiącego się śniegu dzieci,  jak co roku będą szalały, rzucając się śnieżkami. Jest to bardzo popularna zabawa podczas zimy. Trzeba jednak się ciepło ubierać i po zabawie w śniegu wypić ciepłą herbatkę. Najwięcej  czasu na takie zabawy będziemy mieli w ferie.
	Mikołajki – zeświecczona nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu, ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne. Mikołajki to coroczna tradycja robienia sobie niespodzianek, zazwyczaj są to prezenty. Każdy z nas z niecierpliwością czeka na ten dzień, a szczególnie dzieci. Święty Mikołaj zazwyczaj przynosi im wymarzone prezenty, często są to zabawki i słodycze, rzadziej już przydatne przedmioty czy też ozdoby świąteczne. W naszych domach w mikołajki czuć już świąteczny nastrój i wtedy już nie ma innego tematu, jak słuchanie piosenek z nimi związanych i słów od rodziców "nie jedz tych ciasteczek, bo są na święta..." W ten dzień radość obejmuje nas w całości, jesteśmy zadowoleni z życia i po powrocie ze szkoły miło spędzamy czas w gronie najbliższych.


	Przy wigilijnym stole
	• Pierwsza gwiazdka
	• Modlitwa przy wigilijnym stole
	• Dzielenie się opłatkiem
	• Wieczerza wigilijna
	Główną potrawą wigilijną polskiej kuchni jest ryba, w szczególności karp.
	• Puste miejsce przy stole

	Zagraniczna wigilia
	Święta pełne smaku
	Kompot z suszu
	TOP 10 GIER!
	Chyba każdy z nas gra w jakieś gry m. in. Minecraft, Gta V, World of Tanks itd. Ta strona będzie przedstawiać TOP 10, czyli wybrane przeze mnie 10 najlepszych produktów z danej dziedziny. W tym numerze TOP 10 najlepszych gier w grudniu. 1 miejsce: Poppy Playtime 2 miejsce: Battlefield 2042 3 miejsce: Forza horizon 5 4 miejsce: Farming Simulator 22 5 miejsce: Minecraft 6 miejsce: Far Cry 6 7 miejsce: Euro truck simulator 2 8 miejsce: Counter Strike Global Offensive 9 miejsce: Fortnite 10 miejsce: League of Legends


	Wyłowione z sieci

