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DRODZY CZYTELNICY!

BOŻE NARODZENIE NA ŚWIECIE

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj też szykuje się do nadchodzących Świąt. Wszyscy na niego czekamy. Szykujemy pyszne ciastka i
mleko dla Mikołaja. Dekorujemy choinkę w lampki,
pierniki, bombki i łańcuchy. Mikołaj przybędzie do
nas saniami i przywiezie nam prezenty, bo cały rok
staraliśmy się być grzeczni i czekaliśmy na te wyjątkowe Święta. Wszyscy kochamy Święta Bożego
Narodzenia.
Eryk Ochocki, kl. 3c

INDIE
Według zwyczaju Hindusi, zawsze na święta kupują
sobie nowe ubrania. Tradycyjnie, około 10 dni przed
Bożym Narodzeniem zaczynają się przygotowania
świąteczne. Są dekorowane ulice, domy, kościoły.
Malują różne wzory na podłogach i przed domami.
Podczas świąt organizowany jest konkurs na szopkę,
ustawioną w widocznym miejscu przed domem.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2021 Roku chcemy złożyć dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji oraz wszystkim uczniom naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i samych radosnych dni.
Zespół redakcyjny gazety szkolnej
W świątecznym numerze naszej gazety:
-

Historia Bożego Narodzenia
Boże Narodzenie na świecie
Symbole i zwyczaje bożonarodzeniowe
Świąteczny przepis na szczęście
Test – Czy czujesz bożonarodzeniową atmosferę ?
Zagadki o świętach Bożego Narodzenia
Uśmiech numeru

HISTORIA BOŻEGO NARODZENIA
Boże Narodzenie w chrześcijańskim świecie obchodzone jest od IV w. Dawniej zwane było w Polsce
Godami lub Godnymi Świętami (od starosłowiańskiego słowa god-rok). Jeszcze na początku naszego stulecia Boże Narodzenie świętowano przez 12
dni. Pierwszy dzień świąt – 25 grudnia rozpoczynało
poranne nabożeństwo. Potem czas spędzano przy
suto zastawionym stole na rozmowach, śpiewaniu
kolęd, a także modlitwie i odpoczynku. Tego dnia
powstrzymywano się od wszelkiej pracy: nie wolno było sprzątać, rąbać drewna, przynosić wody ze
studni. Tradycja zakazywała również czesania się,
przeglądania się w lustrze, spania w ciągu dnia.
Nie urządzano tego dnia wesel ani zabaw. Wizyty
składane były dopiero w drugim dniu.

FILIPINY
Na Filipinach z palmowych liści i kwiatów robi się
kolorowe girlandy, które umieszcza się na oknach
oraz drzwiach domów. Potem przychodzi czas śpiewania kolęd. Przez 10 dni przed Bożym Narodzeniem
dźwięk trąbki budzi mieszkańców miast i wsi, aby
uczestniczyli w uroczystej mszy świętej.
AFRYKA
W Kamerunie w chrześcijańskiej rodzinie dzień wcześniej dzieci zdobią pomieszczenie girlandami i łańcuchami z liści mango lub palmy. Do kościoła wszyscy
przychodzą ubrani odświętnie, a dzieci obowiązkowo
w nowych strojach. Po południu rodzina zbiera się na
wspólny posiłek, który jest zasługą głowy rodziny.
Ojciec wybiera się na polowanie. Łowieckim trofeum
jest antylopa, małpa lub jeżozwierz, czasami wąż
boa. Tradycyjnym napojem jest wino palmowe. I tak
pośród afrykańskiego krajobrazu rodzi się Ten, który
był, który jest i który przychodzi.

SYMBOLE I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE

ŚWIĄTECZNY PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE

Sianko pod obrusem
Jak nakazuje tradycja, siano należy położyć pod
obrusem. Symbolizuje to narodzenie Jezusa w ubóstwie.

Cztery filiżanki miłości,
dwie filiżanki lojalności,
trzy filiżanki przebaczenia,
filiżanka przyjaźni.
Dwie łyżeczki czułości,
cztery kwarty wiary,
beczka śmiechu.
Miłość połączyć z lojalnością
i starannie zmieszać z wiarą.
Przyprawić dobrocią,
czułością i wyrozumiałością.
Dodać przyjaźń i miłość.
Obficie spryskać śmiechem.
Wypiekać w słońcu.
Serwować codziennie
w obfitych porcjach!

Pierwsza gwiazdka
Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz
z pierwszą gwiazdką na niebie.
Opłatek
Przełamanie opłatka ze wszystkimi uczestnikami
wieczerzy wigilijnej jest jej centralnym punktem.
Gest ten symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi. Dzielenie się opłatkiem ma zbliżać i łączyć ludzi.
Dodatkowe nakrycie
Na stole gospodyni ustawia dodatkowe nakrycie,
jedno więcej niż jest uczestników wieczerzy. Jest
ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. To także wyraz pamięci o naszych bliskich, którzy są nieobecni, którzy nie mogli dotrzeć
na wieczerzę.
Szopka
Zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego Narodzenia zwanej „szopką”, lub chociaż samego żłobka z
sianem i leżącą w nim figurką Dzieciątka, sięga XIII.
wieku. Pozwala wyobrazić sobie miejsce narodzenia
Jezusa.
Potrawy
W zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale zwyczajowo
na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi,
a potraw powinno być dwanaście. Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok. Najpopularniejsze polskie potrawy to czerwony barszczyk
z uszkami, zupa grzybowa, karp (ryba) pod różnymi postaciami, kutia, pierogi z kapustą i grzybami,
kompot z suszonych owoców.
Choinka
Jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim –ubiera się ją w dniu, w którym wspominamy
naszych pierwszych rodziców: Adama i Ewę.
Składanie prezentów pod choinką, jest naśladowaniem dobroci.
Kolędowanie
Radosne śpiewy, w które zaangażowani są wszyscy
uczestnicy wieczerzy wigilijnej. Tradycja już niestety coraz rzadziej praktykowana, a szkoda, ponieważ
świąteczne muzykowanie wpływa na wzajemne relacje międzyludzkie.

TEST - CZY CZUJESZ BOŻONARODZENIOWĄ
ATMOSFERĘ ?
Czy nie możesz doczekać się świąt, czy też nie wzbudzają one w tobie entuzjazmu ? Ten krótki test pozwoli ci to sprawdzić.
1. Co twoim zdaniem świeci w wigilię za oknem ?
A. Złoty ząb pani z sąsiedztwa.
B. Latarnia.
C. Pierwsza gwiazdka.
2. Co to jest choinka ?
A. Coś, co mnie wczoraj pokłuło.
B. Miejsce pod prezenty.
C. Drzewko.
3. Kiedy kupujesz prezenty ?
A. Kupować ?! Ja tylko je dostaję.
B. Coś tandetnego, w ostatniej chwili.
C. Kiedy chcę sprawić innym radość.
4. Co wieszasz na choince ?
A. Co ?! Raczej kogo ?!
B. Plastykowe bombki, plastykowe dzwonki,
plastykowe...
C. Masę słodyczy, które później zjadam.
Rozwiązanie: Sprawdź, których odpowiedzi masz
najwięcej. A, B czy C?
A. Postaraj się nie być takim pesymistą.
Święta to cudowna rzecz!
B. Kiedyś wiedziałeś, co to święta. Ale chyba
zapomniałeś.
C. Gratulacje! Czujesz święta i potrafisz się
nimi cieszyć. Oby tak dalej.

UŚMIECH NUMERU

Zagadki o świętach Bożego Narodzenia
Przeczytaj wspak wyraz pod zagadką
odpowiedź na zagadkę.
Co to za kochany święty,
co przynosi nam prezenty?
Zielona, z lasu wzięta,
wesoło nam z nią w święta.
Choinkowe ozdoby
okrągłe jak słońce,
jak ono złociste
i blaskiem świecące.
Już słychać kolędy.
Drzewka pachną wokół.
Pora na kolacje,
najważniejszą w roku.
Gdy ją śpiewamy w świąteczny czas,
jest radość w nas i wokół nas.
Kto tak wygląda, jak duży krasnal.
Brodę ma długą, czerwony kaftan,
odwiedza dzieci raz na rok, w zimie.
Daje prezenty. Jak ma na imię?

a uzyskasz

(jałokiM)
(akniohC)

(ikbmoB)

(ailigiW)
(adęloK)

(jałokiM)

Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi
do żony:
- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW
do jazdy po mieście!
***
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy.
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. Nie masz mi
za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
***
Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy dorosną.
Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta... tylko Jasio mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku!
***
Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole:
- Co chcecie dostać ode mnie na święta?
- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia.
- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś.
- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co chcesz?
- Chcę do toalety.
***
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem Ci już perfumy.
***
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły?
- pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię.
***
Mama pyta synka:
- Adasiu, zmieniłeś rybkom wodę w akwarium?
- Po co? Jeszcze tamtej nie wypiły.
***
Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy „Czyja
mama jest najpiękniejsza?”. Wszyscy głosowali na
swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa głosy....
***
Tata pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa
komplety kolejki elektrycznej?
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu
***
Do Świętego Mikołaja rozdającego prezenty w galerii
handlowej podchodzi Jasio, zaczyna tarmosić go za
spodnie i krzyczy:
- Tato, mama mówiła, żebyś kupił mleko i masło, jak
będziesz wracał do domu.
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