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I
BOŻONARODZENIOWE
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ADWENT: W OCZEKIWANIU NA ZBAWICIELA
KS. JAN TWARDOWSKI
Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem
o swym panu myśli
i rwie się do niego
na dwóch łapach czeka
pan dla niego podwórzem łąką lasem domem
oczami za nim biegnie
i tęskni ogonem
pocałuj go w łapę
bo uczy jak na Boga czekać

Przy okazji tegorocznego CZASU OCZEKIWANIA przypominamy wiersz
napisany dwa lata temu przez naszą uczennicę HELĘ SALAK (obecnie w 7T).
HELA SALAK
Mój adwent
Kiedy liście już opadną,
Przyjdą krótkie dni grudniowe,
Czekam na świąteczną aurę
I zapachy piernikowe.
Najpierw czas się przygotować,
Rekolekcje i nauka,
By Jezusek maluteńki
Mógł do serca nam zapukać.
I miłości w nim poszukać.
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Czy wiecie, jakie potrawy świąteczne cieszą się największą
popularnością w naszej szkole?
Sprawdziły to dla nas DZIENNIKARKI Z KLASY 2 MK:
RÓŻA BIDZIŃSKA, WIKTORIA MŁODKOWSKA
I POLA STYŚ.
Dziewczęta przeprowadziły ankietę.
A oto jej wyniki!

Na pierwszym miejscu jest… BARSZCZ CZERWONY!
Zaraz za nim, na drugiej pozycji, uplasowały się PIEROGI.
Trzecie miejsce wywalczyli ex aequo… RYBA PO GRECKU
i oczywiście KARP!

Na wyróżnienie zasłużyły:
- śledzie

- sernik

- babka (naprawdę, choć

- kapusta z grzybami

mogłoby się wydawać, że
częściej
Wielkanoc)

jemy

ją

na

oraz
- świąteczny kompot.

Ulubioną przyprawą świąteczną został CYNAMON!
A jakie potrawy królują w Waszych domach?
Porozmawiajcie o tym w Waszych klasach! :)
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GABRYSIA PAŁOSZ (4T)

1. W innych krajach niż Polska nie zawsze Święty Mikołaj
przynosi prezenty. W zależności od państwa robią
to również inne istoty, np. krasnoludki.
2. Święty Mikołaj jest patronem piwowarów (osób zajmujących
się produkcją piwa) i flisaków (czyli osób przewożących
towar drogą wodną) oraz różnych innych zawodów, które
powoli zanikają.
3. Jego główna baza znajduje się w Finlandii, w małej wiosce
o nazwie Rovaniemi. To tam trafiają listy do Mikołaja
z całego świata (a przynajmniej z tych krajów, w których
obchodzi się Boże Narodzenie).
4. Mówi się, że sanie z prezentami ciągną renifery, ponieważ
dla innych zwierząt byłyby one zbyt ciężkie. ;)
5. Za życia prawdziwy święty
Mikołaj był bogaty, ale rozdał
cały swój majątek osobom
biednym
i
potrzebującym.
Warto zainspirować się jego
uczynkami i dzielić się z innymi
tym, co mamy. :)
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ZOSIA SOŁOPA (4T)
ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE W RÓŻNYCH KRAJACH

Polska – tu wszyscy mieszkamy, więc każdy dobrze zna nasze polskie
zwyczaje, dlatego… nie będę ich opisywać. ☺ Pomyślałam sobie,
że opiszę zwyczaje i obrzędy tych krajów, których języków uczymy się
w naszej szkole.

Niemcy – mieszkańcy Niemiec obchodzą Święta podobnie jak w Polsce.
Niemcy tak jak my ubierają choinkę i to właśnie z Niemiec dotarł do nas
ten zwyczaj. Dzieci dostają prezenty, ale nie znajdują ich pod choinką,
lecz na stole. Przynosi je Mikołaj albo Dzieciątko Jezus. 6 grudnia dzieci
też dostają prezenty. Wtedy wystawiają przed dom swoje buty, które
Mikołaj wypełnia słodyczami i owocami.

24 grudnia wieczorem,

po przyjściu z kościoła, wszyscy siadają całą rodziną do stołu,
na uroczystą kolację. Nie dzielą się jednak opłatkiem. Nie ma też wolnego
miejsca przy stole dla niespodziewanego gościa. Za to każdy pod talerzem
znajduje pieniążek, który ma zapewnić szczęście w przyszłym roku.

Hiszpania – tu również tak jak w Polsce, wieczorem 24. grudnia, rodziny
siadają do uroczystej kolacji. Nie dzielą się opłatkiem, lecz jedzą wspólnie
Turrón. To taki rodzaj bardzo słodkiego wafla, w którym w środku jest
masa z miodu, orzechów i migdałów. Każda rodzina hiszpańska co roku
na Boże Narodzenie wykonuje szopkę, która jest tak samo ważna jak dla
Polaków choinka. Dzieci czekają na prezenty dłużej niż w Polsce,
bo dostają je dopiero 6. stycznia w Święto Trzech Króli i przynoszą je:
Kacper, Melchior i Baltazar. Ciekawym zwyczajem w Hiszpanii jest Dzień
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Świętych Niewiniątek. Działa on tak jak Prima Aprilis u nas. W ten dzień
wszyscy robią sobie niewinne psikusy, a w mediach podają nieprawdziwe
informacje.

Wielka Brytania – tutaj Święta rozpoczynają się dopiero 25. grudnia
od uroczystego obiadu, na którym głównym daniem jest pieczony indyk.
Brytyjczycy nie dzielą się opłatkiem. Mają za to sporo świątecznych
deserów takich jak: Christmas pudding – to bakaliowe, ciemne ciasto
nasączone alkoholem czy Mince pies – małe bułeczki z nadzieniem
ze smażonych rodzynek. Brytyjskie dzieci znajdują prezenty rano,
bo w nocy Mikołaj zostawia je w specjalnie przygotowanych skarpetach
wiszących na kominku. W Wielkiej Brytanii narodził się zwyczaj
pocałunków

pod

jemiołą

wiszącą

pod

sufitem.

Taki

pocałunek

ma przynosić szczęście i spełnienie marzeń!
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POLA STYŚ (2 MK) PREZENTUJE
PRZEPIS NA PYSZNE PIERNICZKI

SKŁADNIKI
CIASTO
mąka pszenna – 650 g
kostka margaryny – 250 g
cukier puder – 200 g
miód – 250 g
żółtka – 4 szt.
jedno jajko
proszek do pieczenia – 2 łyżeczki
przyprawa do piernika – 40 g

LUKIER
cukier puder – 2 szklanki

UWAGA!
RÓŻA BIDZIŃSKA (2 MK)
PRZYPOMINA,
ŻE W NASZEJ SZKOLE
ODBYWAJĄ SIĘ RÓŻNE
(PRZED)ŚWIĄTECZNE
KIERMASZE, PODCZAS
KTÓRYCH MOŻNA KUPIĆ
CIEKAWE RZECZY.
NP. ŚWIĄTECZNE
DEKORACJE
LUB WŁAŚNIE
PIERNICZKI. :)

białka jajka – 2 szt.

PRZEPIS

KROK 1.
Wszystkie składniki na ciasto włóż do miski i wymieszaj.
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KROK 2.
Następnie przełóż całość na stół i szybko zagnieć na gładkie ciasto. Zawiń w folię
i odłóż do lodówki na 30 minut.
KROK 3.
Ciasto rozwałkuj na podsypanym mąką stole. Placek powinien mieć ok. 4 mm grubości.
Foremkami powycinaj pierniczki.
KROK 4.
Piecz w 180°C, przez około 10 minut.
KROK 5.
Cukier puder utrzyj z białkami na gęsty lukier i udekoruj nim wystudzone pierniczki.

NIE SAMYMI ŚWIĘTAMI ŻYJE CZŁOWIEK! :)
Rozmowę na temat GAZETKI SZKOLNEJ przeprowadziły
UCZENNICE KLASY 6T: GOSIA CZERWIŃSKA i ERYKA WOLAK
GOSIA CZERWIŃSKA, ERYKA WOLAK: Dzień dobry!
P. PATRYCJA PIERZYNKA: Dzień dobry! Uwielbiam taki początek rozmowy!
G.CZ., E.W.: Czy możemy przeprowadzić z panią krótki wywiad?
P. P.P.: Oczywiście!
G.CZ., E.W.: Czy lubi pani prowadzić gazetkę szkolną?
P. P.P.: Tak, bardzo!
G.CZ., E.W.: Od kiedy pani ją prowadzi?
P. P.P.: Hmm… To będzie już trzeci rok.
G.CZ., E.W.: Jaka jest pani ulubiona książka?
P. P.P.: O, rety! Trudno powiedzieć. Jest mnóstwo książek, które uwielbiam…
Ale jeżeli mam wymienić jedną, to powiem „Dachołazy”. Uważam, że to jedna
z najlepszych współczesnych książek dla młodzieży (i nie tylko).
G.CZ., E.W.: Czy lubi pani uczyć w naszej szkole?
P. P.P.: Uwielbiam!
G.CZ., E.W.: To już wszystko, dziękujemy!
P. P.P.: Świetnie, dziękuję!
G.CZ., E.W.: Do widzenia!
P. P.P.: Do widzenia!
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GOSIA CZERWIŃSKA (6T) przygotowała artykuł o Świętach

Co jest najważniejsze w Święta Bożego Narodzenia?
Przeprowadziłam rozmowy na ten temat, z których wynika, że duża
grupa osób cieszy się z tego wydarzenia w roku, bo:
- są prezenty;
- jest pyszne jedzenie;
- nie ma szkoły, przedszkola, pracy…
Tak, to też jest powód do radości. Ale podczas Świąt powinniśmy
myśleć więcej o innych, a mniej o sobie. Wspomnienie narodzin
Pana Jezusa, spotkanie z bliskimi – to jest ogromna radość serca!
Dlatego… myślmy o innych, póki mamy jeszcze czas…

Dołączam życzenia dla Uczniów naszej szkoły.

Z całego serca życzę Wam wspaniałych Świąt!
Niech się spełnią Wasze marzenia!
A Nauczycielom składam życzenia w imieniu nas wszystkich:

Drodzy Nauczyciele! Dziękujemy za to, że od września
dzielnie nas uczycie i pomagacie nam w potrzebie.
Życzymy Wam udanych Świąt i wspaniałych spotkań
z Waszymi Rodzinami!
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Ten numer gazetki zaczęliśmy poezją i tak skończymy.
Tym razem wiersz GOSI CZERWIŃSKIEJ (6T).
Święta Bożego Narodzenia
Gdy na niebie pojawia się
pierwsza wspaniała gwiazdka,
cieszą się wszystkie ogromne miasta,
wszystkie wioski, wszyscy ludzie na świecie.

Wtedy, w domach,
unosi się zapach dwunastu potraw,
ludzie śpiewają i cieszą się sobą.
Nagle następuje ta magiczna chwila…

Dzielimy się radością, miłością i białym opłatkiem.
Choinka świeci, a pod nią stos prezentów!
Dla każdego coś dobrego i miłego.
Po całym domu roznosi się śmiech…

Szybko się zaczynają,
szybko się kończą…
Święta.
Lecz gdy w miłości spędzamy ten czas,
Choć krótki, jest siebie wart.
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OKŁADKĘ NA ZAKOŃCZENIE TEGO NUMERU GAZETKI
PRZYGOTOWAŁA RÓŻA BIDZIŃSKA (2 MK). DZIĘKUJEMY!

11

