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 Ankieta na temat Świąt Bożego Narodzenia.         Świąteczny przepis           
    na pyszne zimowe kakao.

Zapytaliśmy grupę 27
uczniów z klas drugich i
trzecich. Na pytanie:
 Czy św. Mikołaj istnieje?
62% uczniów
odpowiedziało twierdząco
(jasne, jak może być
inaczej), 38% uczniów nie
wierzy w św. Mikołaja. :((
Na szczęście aż  85%
uczniów obchodzi
gwiazdkę! Hura!
Zapytaliśmy, czy robisz

świąteczne porządki, 80%
uczniów odpowiedziało, że
trak, a prawie 84% z
przebadanych uczniów
dekoruje świątecznie swój
pokój?  Nie zapytaliśmy
jak, ale na pewno pięknie.
Kolejne pytanie dotyczyło
świątecznych potraw.
Zapytaliśmy, czy lubisz
jeść wszystkie świąteczne
potrawy. Tu jesteśmy
wybredni, bo tylko 23%

uczniów odpowiedziało
twierdząco. 67% z nas nie
przepada za wszystkimi
potrawami, ale mamy
swoje ulubione. Mniam.
 Boże Narodzenie to czas
świątecznych sweterków.
82% badanych lubi nosić
świąteczne sweterki.
Życzymy Wszystkim
Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia! Merry
Christamas!

Pyszne zimowe kakao

Składniki:
kakao
bita śmietana
pianki
mleko
laska cukrowa

Sposób przygotowania:
1. wlać do garnuszka jedną
szklankę mleka i podgrzać
do tej pory
aż będzie gorące.

2. Do gorącego mleka
dodaj trzy łyżeczki kakao i
wymieszaj
3. Następnie na wierzch
kubka nałóż bitą śmietanę
w formie wieżyczki, na
którą  ułóż pyszne pianki. 
4. Na zakończenie wetknij
w bitą śmietanę laskę
cukrową.

Mniam! Po prostu pycha!

                                            Boże Narodzenie 2022



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 1 12/2022 | Strona 2  

www.juniormedia.plJuniorVizja nr 2

Czy wiecie jak obchodzi się Święta Bożego
Narodzenia w różnych krajach?   Ciekawostki.

Święta w Polsce.

   Nowa Zelandia
W Nowej Zelandii
Boże Narodzenie
wypada latem,
dlatego popularne są
spotkania rodzin ze
znajomymi przy grillu.
Do typowych dań
należy baranina. 
Ulubionym deserem
Nowozelandczyków

jest deser pavlova:
beza posypana
świeżymi owocami,
np. truskawkami i kiwi.

  We Francji dzieci
ustawiają swoje buty
przy kominku,
oczekując na
przybycie świętego
Mikołaja. Jeśli były

grzeczne przez cały
rok, święty Mikołaj
napełni ich buty
prezentami. 

  W Grecji przyjazne
choć psotne
stworzenia zwane
„kallikántzari” żyją
przez większość roku
wewnątrz

Ziemi. Jednak w Boże
Narodzenie uwielbiają
kryć się w domach,
straszyć ludzi, płatać
figle czy pożerać
świąteczne
przysmaki. Grecy
odprawiają specjalne
rytuały, by je
odstraszać.
kl 2-3 SP

A

Duńskie przysmaki
przygotowywane na
Wigilię to słodki ryż z
cynamonem, a także
pieczona gęś z
jabłkami. Tradycyjnym
daniem jest również
budyń z ryżem, w
którym ukrywany jest
migdał.  Osoba, która
go znajdzie otrzymuje
świnkę z marcepanu,
która zapewnia
szczęście przez cały
rok.  Hiszpanie nie
dzielą się opłatkiem, a
chałwą. W odróżnieniu

od Polski w tym kraju
wieczerza zaczyna się
po pasterce. Główne
dania tego dnia to
pieczone ryby i “ciasto
Trzech Króli”, w który
zapieka się drobne
upominki. 
W Hiszpanii jest to
czas śpiewania kolęd,
tańca i zabawy do
rana. Prezenty
natomiast rozdawane
są 6 stycznia w święto
Trzech Króli. kl 2-3 SP

Wigilia w tym kraju
obchodzona jest w
południe. Podczas
tego wyjątkowego
obiadu Brytyjczycy
serwują najbliższym
pieczonego indyka
oraz ,,płonący
pudding”. Wieczorem
dzieci wywieszają swe
skarpety za drzwi, po
ty by następnego dnia
znaleźć je wypełnione
prezentami. To w
Wielkiej Brytanii
narodził się zwyczaj
pocałunków pod
jemiołą.

W Stanach
Zjednoczonych tradycyjne
Święta
Bożonarodzeniowe to
Gwiazdka. Trwa
zaledwie jeden dzień.
Podobnie, jak w Anglii,
25 grudnia na stół
trafia pieczony indyk.
Jednak przygotowania,
trwają od Święta
Dziękczynienia,
obchodzonego
w ostatni czwartek
listopada.
kl 2-3 SP

A

A

Boże Narodzenie w
Polsce

Najważniejsza w
Polsce jest Wieczerza
Wigilijna. Na
śnieżnobiałym obrusie
ustawiamy specjalnie
przygotowane postne
potrawy z grzybów,
maku i innych
przysmaków. Na
pięknie nakrytym stole,
przy którym zbiera się
cała rodzina,

jest puste nakrycie dla
tych, którzy odeszli lub
dla niespodziewanego
gościa. Łamiemy się
opłatkiem składając
sobie życzenia pokoju i
miłości. Po uroczystej
kolacji przychodzi św.
Miokołaj. Otwieramy
świąteczne prezenty.
O północy wybieramy
się na Pasterkę, na
pamiątkę narodzenia
malutkiego Jezusa.

A

A

A



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 1 12/2022 | Strona 3 

www.juniormedia.pl JuniorVizja nr 2

      Grudniowe atrakcje.

a

A A

         Radosny nastrój Świąt Bożego Narodzenia       
                          w naszej szkole.

A

A

A

Atmosfera Świąt
Bożego Narodzenia
towarzyszy nam juz
od pierwszych dni
grudnia.
Rozpoczynamy
dekorację klas
świątecznymi
ozdobami, ubieramy
choinki, uczymy się

świątecznego
słownictwa w różnych
językach.
Przebieramy się
mikołajkowo, jako elfy
i pomocnicy Mikołaja.
6 grudnia
rozdawaliśmy sobie
nawzajem prezenciki.
Mieliśmy też
Mikołajkowe Igrzyska
Sportowe.

Zorganizowaliśmy
mikołajkowe
przedstawienia i
Wielki Świąteczny
Koncert
Bożonarodzeniowy.
Mieliśmy też
świąteczne kiermasze
oraz  wigilie klasowe,
a nawet świąteczną
sesję fotograficzną.

Wraz z rodzicami
uczestniczyliśmy w
warsztatach
pt:”Fabryka świętego
Mikołaja”. 
Uff. Było pracowicie!
kl 2-3 SP

A

A A

A

A

A
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     Życzenia świąteczne w różnych językach.

Pozdrowienia z Bieguna
Północnego!

A

A

A A

Jesteśmy szkołą
międzynarodową.
Uczymy się wielu
języków.

Oprócz języka
polskiego  uczymy się
w szkole języka
angielskiego,
niemieckiego,
hiszpańskiego

 i francuskiego.

Warto uczyć się
języków, ponieważ
nigdy nie wiadomo,
kiedy będą nam
potrzebne.
Chcemy bez
problemu
porozumiewać się z
koleżankami

i kolegami z innych
krajów.
Ułatwi to nam
przyjaźnie. Ułatwi to
nam przyszłość.
Dzisiaj pragniemy
złożyć życzenia
świąteczne w 
językach, których
uczymy się w naszej
szkole.

Wesołych Świąt!
Merry Christmas!
Feliz Navidad!
Joyeux Noël!
Frohe Weihnachten!
Wesołych Świąt!

redakcja gazety
Juniorvizja  kl 2-3 SP
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A A


