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Drodzy czytelnicy!
Życząc Wszystkim spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
zapraszamy do przeczytania specjalnego wydania naszej gazetki.
Jak zawsze piszcie na adres bibliotekazsp9@gmail.com
Redakcja
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Magia Świąt
Jest taki wieczór w ciągu roku, gdy wszystkie dzieci
z niecierpliwością wypatrują pierwszej gwiazdki. Kiedy
się pojawi, to znaczy, że można usiąść do wigilijnego
stołu, przy którym rozpoczynają się najpiękniejsze
święta – Bożego Narodzenia. Ze świętami związane są
pewne zwyczaje między innymi takie jak: śpiewanie
kolęd, ubieranie choinki oraz wigilia.

Kolędy
Kolęda to tradycyjna pieśń na Boże
Narodzenie. Ale jej nazwa wywodzi
się z dawnych czasów, kiedy
starożytni
Rzymianie
świętowali
początek miesiąca, czyli kalendy
bawiąc się i śpiewając.
W Polsce znamy wiele kolęd, które
zazwyczaj są radosnymi pieśniami.
Najstarsza zachowana polska kolęda
to „Zdrów bądź królu anielski”.

Choinka
Najważniejszą ozdobą każdego domu
podczas Świąt Bożego Narodzenia jest
choinka. Zwyczaj jej ubierania nie jest
jednak bardzo dawny - ma zaledwie 400
lat. W wielu kulturach drzewko to
symbolizuje życie - jest zielone nawet
wtedy, gdy pada śnieg.
Każda ozdoba na choince pojawiła się
kiedyś
nie
bez
przyczyny.
Warto
dowiedzieć się, dlaczego wieszamy na
zielonych gałązkach tyle różnych rzeczy.
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• Gwiazda na czubku ma pomagać bliskim w powrocie do
domu z dalekich stron.

• Bombki, będące zazwyczaj kulami, to
figura idealna, symbolizująca boskość.

• Jabłka przypominają o owocu, którym kuszeni
byli Adam i Ewa.

• Orzechy zawijane
dobrobyt.

w

sreberka

niosą

• Cukierki, pierniczki gwarantują szczęście.
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• Papierowe
łańcuchy
wzmacniają
rodzinne więzi.

• Oświetlenie choinki broniło dostępu złych
mocy.
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Wigilia
Wigilia świąt Bożego Narodzenia – w tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający Boże
Narodzenie, kończący okres adwentu.
Początki tego święta sięgają prawdopodobnie obchodów Saturnaliów w starożytnym
Rzymie, gdzie rozwijało się chrześcijaństwo.
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.
Wieczerzę, jak każe obyczaj, postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu
Ewangelii Mateusza lub Ewangelii Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem
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.
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Wigilijne przepisy

Kompot z suszu - kompot wigilijny
Składniki:
30 dag suszonych owoców (jabłka, gruszki, morele,
banany, figi)
garść rodzynek
10–15 dag suszonych śliwek bez pestek (najlepsze nasze polskie odmiany)
8–10 goździków
kora cynamonu
kilka łyżek miodu
po szczypcie imbiru i gałki muszkatołowej
dobrze umyta pomarańcza i cytryna
Wykonanie:
Mieszankę owoców przelewamy na sicie wrzątkiem, przekładamy do garnka i zalewamy 1,5
litra przegotowanej zimnej wody, tak aby lustro wody znajdowało się 2–3 cm nad
owocami. Odstawiamy na minimum 2 godz. Dodajemy goździki i cynamon. Gotujemy ok.
20 min. Jeśli owoce wchłonęły zbyt dużo wody, uzupełniamy ją. Kompot dosładzamy
miodem.
Jeśli użyliśmy owoców o dużej zawartości cukru np. figi lub rodzynki, to dodatkowe
słodzenie może nie być konieczne. Wigilijny kompot doprawiamy imbirem i gałką
muszkatołową. Zanim ostygnie, dodajemy spiralnie skrojoną skórkę z pomarańczy i
cytryny, po kilka plasterków cytryny i pomarańczy oraz sok z połowy pomarańczy i połowy
cytryny. Schładzamy.
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„Cudowne Boże Narodzenie”
autor: Gill Guile
Dziecięce oczy błyszczą, wokół pachnie piernikami, wyczuwa
się nastrój nadchodzących Świąt. Książka "Cudowne Boże
Narodzenie" z uroczymi opowiadaniami o Świętym Mikołaju i jego
wesołych pomocnikach, skróci najmłodszym dłużący się czas
oczekiwania. Dzięki pełnym uroku kolorowym ilustracjom, jak
również dużym literom tekstu - "Cudowne Boże Narodzenie" to nie
tylko świąteczne opowiadania, lecz doskonała lektura dla dzieci
uczących się czytać.

„Wielka świąteczna księga” Opowieści, kolędy, wypieki i prezenty
praca zbiorowa
"Wielka Świąteczna Księga" to zbiór różnych form literackich, które
skrócą dzieciom czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
Książka zawiera wiele opowiadań, teksty najbardziej znanych
kolęd, przepisy na wypieki świąteczne oraz opisy wykonania wielu
prezentów i ozdób choinkowych.

„Opowieść wigilijna”
autor: Karol Dickens
Książka opowiada historię przemiany skąpego, bezdusznego,
samolubnego Ebenezera Scrooge'a w hojnego, serdecznego,
sympatycznego człowieka. Dzięki niesamowitym przeżyciom jakie
go spotkały w noc wigilijną zrozumiał do czego prowadzi skąpstwo,
egoizm i skupienie wszystkich uczuć na pieniądzach. Człowiek,
który żyje wyłącznie po to, aby pomnażać majątek, zostanie
zapomniany.
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Nasza szkoła
Nasza szkoła jest wesoła,
Wszyscy tańczą dokoła.
Kolorowe są kwiatuszki,
Obok naszej szkolnej dróżki.
A w przedszkolu są maluszki,
Uśmiechnięte mają buźki.
Mają fajne zabaweczki,
Misie, klocki i piłeczki.
Nasza szkoła jest wesoła!

Wycieczka
Biedroneczkę wkładam w teczkę,
i wyruszam na wycieczkę.
Biorę plecak, bułkę, teczkę
i wyruszam na wycieczkę.
Jeszcze kocyk i piłeczkę
i wyruszam na wycieczkę.
Muszę jeszcze zjeść grzaneczkę
i wyruszam na wycieczkę.
Teraz już na pewno wiem,
że niczego nie zapomnę!

Patrycja, Asia, Nikola kl. 4b
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1. Pada z nieba, gdy nadchodzi czas świąt.
2. Stawiasz ją na środku wigilijnego stołu.
3. Przynosi dzieciom prezenty
4. Przed świętami ozdabiasz ….
5. … do Świętego Mikołaja.
6. Zaczynasz ją, gdy widzisz pierwszą gwiazdkę na niebie.

HASŁO:

Opracowanie: Patrycja Świętoń-Pikor, Joanna Lęcznar
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Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy naszej szkoły
Nadchodzi niesamowity i niepowtarzalny okres Bożego Narodzenia.
Dlatego chciałbym życzyć Wam zdrowia, szczęścia, sukcesów,
ale przede wszystkim miłych chwil z najbliższymi.
Jak mówiła Emilia Waśniowska:
„To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi
się w człowieku. Niech ta magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i
radość, a każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem”.
Pomyślnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020
w imieniu Samorządu Uczniowskiego
życzy
Przewodniczący Filip Ditrejnowski
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