Zadanie
Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło z ponumerowanych pól
(od 1 do 22).
I.

19

12

9

5

II.
18

11

III.
3

GAZETKA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
W OSTROWCU ŚW.

15

IV.
6

X

V.

20

4

1

VI.
VI

Nr 2 / 2014/2015

VII
I

2

VII.
22

10

VIII.
21

IX.
17

13

I

X.
14

XI

16

XI.
9

7

III

II

V
IX

1234

IV
X

VII

5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

Opiekun Redakcji: Kinga Kamińska, Karolina Kamińska-Grabka

KOLOROWANKA ORTOGRAFICZNA

GRUDZIEŃ/STYCZEŃ
WAŻNE WYDARZENIA:
6.12— MIKOŁAJKI
24.12—WIGILIA
25.12—BOŻE NARODZENIE
31.12—SYLWESTER

Dlaczego jest święto
Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się
w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości
do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się
do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Jan Twardowski

Posypanych śniegiem,
o zapachu ciasta, szczęśliwych,
radosnych świąt
Bożego Narodzenia oraz wspaniałego
Nowego Roku wszystkim Uczniom,
Nauczycielom i Pracownikom szkoły

życzy
Redakcja

Na Świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja
Kto jest kochany przez wszystkie dzieci (i nie tylko dzieci!)???
Oto krótka charakterystyka naszego bohatera:
 imię: Mikołaj
 nazwisko: nieznane
 pseudo: Święty
 zawód: roznosiciel zabawek
 pochodzenie zabawek: nieznane
 obywatelstwo: nieznane - niby z Laponii, ale czy ktokolwiek
widział jego paszport?
 znaki szczególne: gruby, w czerwonym wdzianku. Lata zaprzęgiem
reniferów - to jest coś!
 znani wspólnicy: elfy
 znane sposoby działania w terenie: wchodzi przez komin i zostawia prezenty
w skarpetach
 wszystkie dzieci go uwielbiają
 okres wzmożonej działalności: od 4 aż do 24 grudnia

Odszukaj 10 różnic pomiędzy obrazkami.

Z diagramu wykreśl wyrazy związane ze świętami Bożego Narodzenia. Umieszczono je
poziomo i pionowo. Nieskreślone litery, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
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Wyrazy do wykreślenia: choinka, karp, aniołowie, bombki, chór, prezenty, gwiazdka,
Wigilia, siano, kołacz, moczka, kolęda, zima, śnieg, uszka, makówki, barszcz, moneta,
siemieniotka.

Rozwiązanie:

WIECZERZA WIGILIJNA

TRADYCJE LUDOWE
BOŻE NARODZENIE NA ŚWIECIE
Do tradycji wigilijnych należało dopilnowanie, aby do wieczerzy wigilijnej
zasiadała parzysta liczba osób; nieparzysta wróżyć miała rychłą śmierć jednego
z biesiadników.
Wieczerza rozpoczynała się wspólną modlitwą i do końca miała charakter
uroczysty i poważny. Nikomu – oprócz gospodyni – nie wolno było wstawać od stołu
(wróżyło to nieszczęście lub śmierć) ani rozmawiać (aby w ciągu roku nie było kłótni).
Liczba postnych potraw wigilijnych powinna być nieparzysta: dawniej u chłopów
było 5 do 7 potraw, 9 u szlachty, 11 lub 13 u arystokracji. Taka liczba potraw miała
zapewnić urodzaj w następnym roku.
Uważano, że należy skosztować wszystkich potraw wigilijnych, wówczas w ciągu
roku nie zazna się głodu.
Stół był nakryty śnieżnobiałym obrusem, ponieważ biel w symbolice
chrześcijańskiej wyraża radość i symbolizuje prawdę, czystość i doskonałość. Pod
obrusem układano siano lub słomę – jako symbol narodzin Pana Jezusa w stajence.
Wiele obrzędów i wierzeń wigilijnych związanych jest ze zdrowiem. Wierzono, że
kto w Wigilię kichnie, ten będzie zdrowy przez cały rok. Wiele potraw gotowano z rzepy,
z nadzieją, że uchroni to przed bólem zębów. Jabłka jedzone podczas wieczerzy miały
zapobiegać bólowi gardła, a orzechy - bólowi zębów.
W Wigilię starano się nic nie pożyczać, uważano bowiem, że kto tego dnia coś
z domu swojego wydaje, ten niczego się nie dorobi.
Pamiętano, aby przy wieczerzy mieć przy sobie pieniądze – wtedy będą przez cały
rok. Myjąc się rano, wkładano do wody kilka srebrnych, a nawet złotych monet. Dotykano
ich, aby być silnym jak kruszec, z którego monety zrobiono.
Cały dzień spędzano w spokoju i wesoło, gdyż
zapewniało to szczęście
i pomyślność w
przyszłym roku.
Należało uważać, aby w poranek wigilijny pierwszy
do domu wszedł mężczyzna,
a nie kobieta.
Przyjście mężczyzny wróżyło na cały rok zdrowie, natomiast
kobieta przynosiła choroby.

Tradycja obchodów świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie
polskim. Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco
odmienne zwyczaje.
W Stanach Zjednoczonych trudno mówić o jakimś jednolitym stylu rodzinnego obchodu świąt
Bożego Narodzenia. Ameryka Północna jest zlepkiem wielu narodów i ras, każda rodzina obchodzi
święto tak, jak była do tego przyzwyczajona w swojej dawnej ojczyźnie. Ameryka to kraj sekt i
różnych stowarzyszeń religijnych. Każde wyznanie obchodzi Boże Narodzenie na swój sposób.
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda hiszpańska
rodzina zaopatruje się
w nową szopkę. Wigilijna wieczerza
rozpoczyna się po pasterce, później następują tańce przy dźwiękach
dobrej muzyki. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz ciasto Trzech
Króli, w którym zapieka się drobne upominki. Po wieczerzy
Hiszpanie spacerują po ulicach i śpiewają kolędy. Prezenty
rozdawane są 6 stycznia na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od
mędrców ze Wschodu.
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w
ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy,
składa się z pieczonego indyka i "płonącego puddingu". Wieczorem w Wigilię
angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione
prezentami. Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą
u sufitu. Taki pocałunek
przynosi szczęście i spełnienie życzeń. Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami.
W Sztokholmie święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu.
Tradycyjna szwedzka uczta składa się z suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się
galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na
wigilijnym stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół
choinki. Spędzają święta najchętniej w podróży.
Na Węgrzech pod obrus wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży długie życie.
Na stole nie może zabraknąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość.
W Austrii po południu rozbrzmiewa w oknach
mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna się
świąteczną kolacja. Austria jest ojczyzną
jednej z najbardziej znanych i najpiękniejszych
kolęd na świecie pt. "Stille Nacht, heilige
Nacht" - „Cicha noc, święta noc”.
We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus
przynosi im prezenty w wigilijną noc i wkłada
je do bucików ustawionych przy kominku.
Wieczerza wigilijna rozpoczyna się po
pasterce. Podstawowymi potrawami są:
ostrygi,
pieczony
indyk
kunsztownie
nadziewany różnymi specjałami oraz ciasto
przekładane słodką masą i polewane czekoladą.
We Włoszech podaje się tzw. ravioli z mięsnym farszem i parettone, czyli
ciasto drożdżowe
z korzeniami.

Choinka… najczęściej zielony, pachnący świerk, czasem kłująca jodła… Jest nieomylnym
znakiem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, uczestniczką Wigilii, świadkiem
najpiękniejszych życzeń, strażniczką ukrytych pod nią prezentów, zasłuchaną w śpiew kolęd…
Gdy ją ubieramy, czujemy, że wchodzimy w zaczarowany świat, gdzie wszystko staje się dobre
i radosne.
NIE OD RAZU BYŁY CHOINKI
Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Zanim nastała choinka jej funkcję
pełniła jodłka lub podłaźniczka, czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku
zawieszony na suficie. Gałązki miały chronić dom i jego mieszkańców od złych
mocy, zapewnić domownikom szczęście i dostatek.
Tradycja bożonarodzeniowego drzewka pochodzi z terytorium Niemiec z około
700 roku n.e., symbolizować ono miało rajskie drzewo życia. Dopiero od przełomu
XVIII i XIX w. zwyczaj ten rozprzestrzenił się na kraje anglosaskie
i – dzięki niemieckim imigrantom - dotarł do Stanów Zjednoczonych.
Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero pod koniec XVIII w. Dosyć szybko
zwyczaj zaczął się szerzyć wśród mieszczan i inteligencji polskiej.
SKĄD WZIĄŁ SIĘ ZWYCZAJ UBIERANIA CHOINKI?
Piękna góralska legenda mówi, że choinkę bożonarodzeniową
zawdzięczamy… niedźwiedziowi. Gdy doszła do niego wieść
o narodzeniu Jezusa, pobiegł czym prędzej do Betlejem. Martwił się
tylko biedny miś, że nie miał dla Dzieciątka żadnego godnego
prezentu. Postanowił ofiarować to, co było do zdobycia w lesie.
Ułamał piękną choinkę i powlókł za sobą. Po drodze przechodził
przez potoki, w których zamoczyły się gałązki drzewka, krople
wody zamarzły na jego igiełkach i świeciły jak diamenty.

CO WIESZAMY NA CHOINCE?
Na gałęziach zasiadły ptaszki, a niedźwiedź wszystko to
zaniósł do szopki i przed Dzieciątkiem postawił. I od tej pory
dzieci stroją choinki i wieszają na nich wszelkie świecidełka.

ŚWIĘTY - nie tylko do prezentów

Dawno, dawno temu, daleko stąd żył duchowny, który pragnął nade wszystko, by ludzie byli
szczęśliwi. Przez całe życie pomagał biednym, a czynił to w sposób tak dyskretny, że nikt
z obdarowanych nie domyślał się nawet, skąd pochodzą rzeczy znajdowane pod drzwiami lub
wpadające przez okno. I choć w zamian dobroczyńca nie oczekiwał nawet dobrego słowa, wieść
o
jego
szlachetnych
uczynkach
rozeszła
się
po
świecie
lotem
błyskawicy.
Wkrótce duchowny został biskupem, a gdy dopełniły się jego dni na ziemskim padole - świętym. Jako
święty Mikołaj stał się patronem wielu profesji, bo tak szczodrego opiekuna chcieli mieć wszyscy.
Oczywiście wiadomo, że podarki najbardziej kochają dzieci, dlatego św. Mikołaj jest przede
wszystkim ich patronem i świętym najbardziej przez nie ukochanym.
Nie wiadomo, jak wyglądał ten prawdziwy święty. Był biskupem,
przedstawiany jest zatem w długiej, purpurowej szacie, z laskąpastorałem i w wysokiej czapie, zwanej mitrą. Zwykle dźwigał
wypchany worek, a kto się do Mikołaja szczerze pomodlił,
otrzymywał to, czego pragnął... Ten dobrotliwy staruszek, jak
wyobrażamy go sobie najczęściej, w rzeczywistości – jeżeli
wymagała tego sytuacja – potrafił mocno uderzyć pięścią w stół.
Urodził się prawdopodobnie w mieście Patara w Licji (Mała Azja) ok. 270 roku. Był jedynym
dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie
tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim
znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem
córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Miry
(obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troską o ich
potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki
skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż
tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich
wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtownej
burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków.
W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego
życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza
za to, że mu nie mogli wypłacić należności. Dożył sędziwego wieku, ponad siedemdziesięciu lat i po
długich latach błogosławionych rządów odszedł 6 grudnia ok. 345 – 352 r. Ciało świętego zostało
pochowane ze czcią w Mirze. Dnia 9 maja 1087 roku włoscy kupcy i piraci, chroniąc relikwie swego
patrona przed muzułmanami, wykradli je i wywieźli do Bari we Włoszech, gdzie Mikołaj stał się
patronem miasta.
Dwa razy w roku Bari urządza uroczystość ku czci św. Mikołaja: 9 maja i 6 grudnia. Pierwsza
jest na pamiątkę sprowadzenia z Miry jego relikwii, druga - w dzień jego zgonu. Uroczystość
majowa ma szczególnie uroczysty charakter. Odtwarza się bowiem w niej pamiątkę sprowadzenia
relikwii. Całe miasto jest przystrojone galowo. Największy i najpiękniej ubrany statek wiezie
złoconą, dwumetrową figurę Świętego w asyście mnóstwa przystrojonych barwnie statków,
stateczków i łodzi. Gdy statek przywiezie figurę św. Mikołaja na brzeg, obwozi się ją po mieście na
specjalnie przygotowanym powozie.
Święty Mikołaj to jeden z najpopularniejszych świętych. Za swojego patrona obrali go:
marynarze, rybacy, aptekarze, producenci perfum, flisacy, notariusze, a także uczeni, piekarze,
złodzieje, mali chłopcy i lichwiarze. Opiekuje się również więźniami, adwokatami, pannami na
wydaniu oraz uczniami.
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Na wesoło o św. Mikołaju
Przed świętami, Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy.
Jasio po otrzymaniu jednego z nich, mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo- odpowiada Mikołaj- nie masz mi za co
dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
Marcin pisze list do Mikołaja:
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na
zakończenie ferii świątecznych!
Fąfarowa siedzi w kuchni i przygotowuje potrawy
wigilijne. Nagle słyszy głos Jasia dobiegający
z pokoju:
- Mamo, choinka się pali!
- Tyle razy ci mówiłam, że nie mówi się "pali",
tylko "świeci".
Po chwili:
- Mamo, firanki się świecą!!!

W grudniu Kuba napisał pocztówkę do
Mikołaja: "Mikołaju! Mam biednych rodziców.
Proszę Cię, przynieś mi rower górski i klocki
Lego."
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący
przeczytała pocztówkę Kuby. Zrobiło jej się
smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy
postanowili zrobić Kubie niespodziankę. Złożyli
się na klocki Lego i wysłali mu je w paczce.
Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list
od Kuby: "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower
pewnie ukradli na poczcie".
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