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Święta w Wietnamie

Religia wietnamska opiera się na wierze w przodków.
Składamy im dary i prosimy o opiekę. Inaczej obchodzimy
święta niż
w Polsce. Najważniejszy dla nas jest Nowy Rok. Obchodzimy
go 3 lutego. Przygotowujemy wtedy 13 różnorodnych potraw.
Do wieczerzy siadamy o północy. Rzadko śpiewamy kolędy.
Po kolacji rozpakowujemy prezenty. Potem zapalmy świecę
i chodzimy z nią wokół stołu, żeby nadchodzący rok był
szczęśliwy, miły i radosny.                                    

                                                                   Filip N.

 Co to?
W centralnym miejscu stołu leży,
między siankiem i stosem talerzy.
Wśród karpia, stroika i mazurka,
nim się dzielą tata, mama oraz córka.

        Na choince wieszamy,
        między zielonymi gałązkami.
        Lubicie je też robić sami,
        nazywamy je choinkowymi ... .

Kolędnicy
 Czekamy na nich od 26 grudnia. Chodzenie po kolędzie to
swoisty teatr ludowy. Oprócz dzieci wędrujących z szopką od
domu do domu widowiska kolędnicze prezentują też zespoły.
Przebierańcy chodzą z gwiazdą, konikiem i turoniem. Nie
może też zabraknąć: Dziada, Żyda, Cygana, Diabła, Śmierci i
Anioła.

Wesołe święta
Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci,

radują się wszystkie dzieci.
Brodaty Mikołaj Święty

podrzuca dzieciom prezenty.
Nawet dziadek pod choinkę zerka,
Ukłuł się w oko gałązką świerka.
Mama w kuchni ciężko pracuje,
dzięki niej jedzenia nie brakuje.

Wszyscy składają sobie życzenia:
   Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. 

                              

ŚWIĄTECZNY CZAS
                   Dwanaście potraw przygotowano
                         i choinkę bombkami ubrano.
                      Pokoje na błysk posprzątane,
                        prezenty pięknie spakowane.
                                Wigilia jest już blisko,
                       przyjedzie rodzinka z walizką.
                     Wspólnie kolędy śpiewać będziemy,
               a gdy gwiazdka błyśnie, przy stole siądziemy.
                     Życzenia świąteczne sobie złożymy,
                   tradycyjnie opłatkiem się podzielimy.
                        Wszystko w święta cieszy nas,
              szkoda, że tak szybko mija świąteczny czas. 

                                                    Emilka Plaskota
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                  Przepis na pierniczki                             
                                 Składniki:
mąka pszenna 450g, miód płynny 150g. cukier
trzcinowy 50g, masło 110g, jajko "zerówka" 
1 szt., proszek do pieczenia 1 łyżeczka, soda
oczyszczona 1 łyżeczka, kakao 2
łyżeczki, cynamon 1 łyżka, imbir mielony 1/2
łyżeczki, goździki mielone 1/2 łyżeczki, gałka
muszkatołowa 1/2 łyżeczki, pomarańcza 1
szt, ekstrakt waniliowy 
2 łyżeczki
Masło, miód i cukier podgrzewamy na małym ogniu
do całkowitego rozpuszczenia masła.
Studzimy. Pomarańczę dokładnie myjemy i
ścieramy skórkę na możliwie najmniejszych
oczkach. Do dużej miski przesiewamy mąkę,
proszek do pieczenia i sodę, Dodajemy kakao i
przyprawę do piernika. Mieszamy. Wlewamy
przestudzone masło z miodem i cukrem. Delikatnie
łączymy składniki. Wbijamy jajko, dodajemy
ekstrakt waniliowy i startą skórkę.  Ciasto
wyrabiamy, zawijamy w folię i odkładamy na 30
min do lodówki. Piekarnik rozgrzewamy do 180
stopni. Wałkujemy ciasto na grubość 3-4 mm.
Wykrawamy pierniczki  i układamy na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia.

      NAJWAŻNIEJSZY WIECZÓR W ROKU
Boże Narodzenie w każdym domu jest wyjątkowe.
Zapominamy o sporach, nikomu nie robimy
przykrości. Na wieczór wigilijny czekamy
niecierpliwie. Kiedy maleńka gwiazdka zaświeci na
niebie, biegniemy do pięknie ubranej choinki,
łamiemy się opłatkiem i składamy wszystkim
najlepsze życzenia. Smakowicie pachną wigilijne
dania. Razem uroczyście siadamy do stołu
nakrytego białym obrusem. A potem są prezenty i
wspólne śpiewanie kolęd.

Kraina Świętego Mikołaja
pogrążona jest w śnieżnych zaspach i leży w Finlandii tuż za kołem
podbiegunowym. Jego dom otoczony jest świerkowymi lasami i stoi
kilkadziesiąt kilometrów od Rovaniemi, stolicy fińskiej Laponii. Samo
mieszkanie łączy się z urzędem pocztowym, gdzie podczas świąt wre
praca. 50 pomocników Świętego Mikołaja odpowiada na telefony
fińskich dzieci i odpisuje na setki tysięcy listów przysyłanych z całego
świata. Odpowiedzi pisane są w językach: fińskim, szwedzkim,
niemieckim, japońskim i angielskim. 
Jeśli chcesz napisać list lub kartkę z pozdrowieniami do świętego
Mikołaja podajemy adres:
JOULUU  ARCTIC CIRCLE
96-930 ROVANIEMI
FINLANDIA

.

Karolcia Pałęcka

WIGILIA W CZECHACH
Wigilię świętuje się przez jednodniowy post. Kto
pości, zobaczy wieczorem złote prosię
przynoszące szczęście. Na zakończenie postu
serwuje się kolację wigilijną. Czeskie specjały
wigilijne to: zupa rybna i karp smażony z sałatką
ziemniaczaną. Po kolacji rodzina podchodzi do
choinki, pod którą leżą prezenty, które w Republice
Czeskiej rozdaje Dzieciątko Jezus.  Po skończeniu
wspólnego rodzinnego wieczoru tradycją jest udział
w pasterce.

.

IIIb



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 19 12/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Szkoleś

.

.

           Leci Mikołaj
Leci Mikołaj saniami w świat,
na łące już zginął każdy kwiat.
Bo zasypał je śnieg,
i sanie poszły w bieg.
Leci nad lasy, nad góry,
wzbija się nawet w chmury!
A gdy już na ziemię zleci,
to uszczęśliwi wszystkie dzieci.
Przynosi dużo paczuszek,
ucieszy się każdy maluszek.
Pomoże tym co w potrzebie,
cieszą się już aniołowie w niebie.   
Kinga Żuchowicz-Malinowska

Gdy pierwsza gwiazda zaświeci,
wszystkie ucieszą się dzieci.
Już Święty Mikołaj leci,
prezenty dostają dzieci.
Płatki śniegu spadają z nieba
narty i łyżwy szykować trzeba.
Dziadek szuka świątecznych
papuci,
a babcia piękną kolędę nuci.
Wszystkim życzymy radości,
szczęścia i miłości.
               
                   Liliana Bocian 3b

Dowcipy zebrane przez Kubę Szewczyka 
Dlaczego wulkan dostał 5 na lekcji?
Bo był aktywny!
Dlaczego woda oblała sprawdzian?
Bo była mokra.
Co robi traktor u fryzjera?
Warkocze.
Co mówi ściana do ściany?
Spotkajmy się w rogu.
Co mówi ogrodnik do ogrodnika?
Przesadziłeś.
Dwóch robotników niesie szafę i nagle jeden mówi
do drugiego:
-Mam dla ciebie dwie informacje. Która pierwsza?
-Druga.
-To już dwudzieste drugie piętro.
-A ta pierwsza informacja?
-To nie ta klatka.

Zespół redakcyjny: Gabriela Jędrusyna, Kuba
Szewczyk, Filip Diakowski, Nikola Klisińska,
Gabriela Kurkiewicz, Emilia Plaskota, Liliana
Bocian, Kinga Żuchowicz - Malinowska, Karolina
Pałęcka
Opiekunowie: Urszula Czech, 

Agnieszka Krawczykowska
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Opowiem Wam historię współczesnego Prometeusza. Może się wydawać, że dzisiejszy świat nie zauważa
takich osób. Czy one naprawdę istnieją? Czy potrafią poświęcić wszystko dla innych? Na te pytania
odpowiem w mojej opowieści.
      Pewnego słonecznego dnia siedziałam na ławce w parku. Pogoda zachęcała do spacerów. Nagle
spostrzegłam moją koleżankę z klasy, Yasmine. Pochodziła z Brazylii i była moją rówieśniczką. Chociaż
kumplowałam się z nią od dłuższego czasu, niewiele o niej wiedziałam. Była skryta i skromna, jednak
zawsze uczynna i nigdy nie odmawiała nikomu pomocy. Zauważyłam ją 
w parku, jednak dostrzegłam z nią kogoś jeszcze. Była to starsza pani na wózku. Nie zastanawiając się,
podbiegłam do niej, żeby się przywitać.
- Hej Yass! – powiedziałam w skrócie do przyjaciółki.
- Dzień dobry pani – mówiąc to ukłoniłam się starszej kobiecie.
- To twoja babcia, Yass? – zapytałam zaciekawiona.
- Nie, to nie ona – odpowiedziała spokojnie. – Moja babcie mieszka w Maranhao w Brazylii.
- Więc kto to jest? – w głowie miałam mnóstwo pytań. Nagle usłyszałam odpowiedź:
- To jest pani Kornelia z domu starości.
- Jak to? Opiekujesz się nią, mając 12 lat? – dodałam lekko zdziwiona.
- Lepiej chodź razem z nami,  Gaba – mówiła do mnie z uśmiechem – Mam jeszcze dużo rzeczy 
do zrobienia: zrobić zakupy dla pani Leokadii, pomóc panu Marcelowi z przeprowadzką…
- Komu? – znowu odpowiedziałam zdziwiona. Miałam duży mętlik w głowie.
- Nieważne, potem ci opowiem – znowu tym samym łagodnym tonem odpowiedziała Yass.
       Rzeczywiście spacer się udał. Bardzo długo rozmawiałyśmy ze sobą oraz z panią Kornelią. Potem, gdy
odwiozłyśmy ją do domu, zajęłyśmy się zakupami dla pani Leokadii oraz przeprowadzką pana Marcela.
Yassmine poznała mnie też z innymi podopiecznymi. Byłam zdezorientowana. Po jakimś czasie usiadłyśmy
na ławce i poprosiłam, żeby mi wszystko opowiedziała. Yass zaczęła opowiadać 
o tym, że jej babcia mieszka bardzo daleko. Tęskni za nią, więc postanowiła, że będzie pomagać starszym
ludziom. Spędzała z nimi każdy wolny dzień, wyprowadzała ich zwierzęta na spacer, dotrzymywała
towarzystwa lub robiła zakupy.
- Dlaczego tak się w to angażujesz, Yass? – zapytałam po raz kolejny przyjaciółkę.
- Gaba, bo tak trzeba – Yass zaczęła mówić poważniejszym głosem. – Ci ludzie nie mają nikogo, 
a ja czuję, że jestem im potrzebna. Słucham ich historii, przeżyć z dzieciństwa, które są bardzo ciekawe.  Nie
mogę ich zostawić na pastwę losu. Oni są moimi przyjaciółmi. Daję im radość, uśmiech 
oraz wsparcie. Oni potrzebują mnie, a ja ich. Byłam wzruszona, słuchając jej słów. Nagle zaczęłam patrzeć
na nią zupełnie inaczej. Przypominała mi  Prometeusza, który dla dobra ludzkości był gotów poświęcić swoje
życie. Dał ludziom ogień, za co został przykuty do skały, gdzie cierpiał straszne męki. Kiedy poznałam
historię koleżanki, to wydała mi się Prometeuszem, dającym radość i nadzieję ludziom.
     Czy można spotkać Prometeusza w naszym społeczeństwie? Tak, można. Ja spotkałam. 
To moja najlepsza przyjaciółka. Jest dla mnie wzorem do naśladowania.              Gabriela Kurkiewicz

.

.

.

.

.


	Święta w Wietnamie

