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Cześć! 

Macie w rękach świąteczne wydanie naszego pisemka: gwiazdkowy „Stasinek”. Znajdziecie w nim garść informacji o 

Mikołaju, zwyczajach bożonarodzeniowych, choince. Trochę zaskakujących faktów ze świata i humor na krótkie, 

grudniowe dni. Oczywiście zachęcamy też do czytania naszych stałych rubryk. Miłej lektury.  
              Redakcja 

 

 

Szkoła Podstawowa w Stasinie 

Rok szkolny 2020/2021 

Redaguje zespół:  

mgr Małgorzata Zawistowska, mgr Julita 

Nowakowska, mgr Anita Kozłowska, 

uczniowie klasy VII i VIII 
 

Adres strony internetowej szkoły: 

www.spstasin.com.pl 

 

Przysłowia zimowe 
 Na dzień Adama i Ewy daruj bliźnim gniewy.  

 Koło świętej Ewy noś długie cholewy.  

 Kiedy Gody jasne to stodoły ciasne.  

 Boże Narodzenie po wodzie, to Wielkanoc po 

lodzie. Boże Narodzenie po lodzie,  

to Wielkanoc po wodzie.  

 Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się 

powlecze.  

 Pogoda na Wigilię Narodzenia do Nowego Roku 

się nie zmienia.  

 Jak w Wiliję gwiazdy świecą, kury dobrze jajka 

niesą.  

 Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na 

Wielkanoc będą śniegiem przywalone.  

 Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery 

tygodnie.  

 Gdy w pełni księżyca Gody przypadają, łagodną 

resztkę zimy z tego wysnuwają.  

 Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu dopiekało, 

będzie zima długo białą.  

 Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po nich 

następują.  

 Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima 

wcześnie pęknie.  

 Jakiś w Wigilię, takiś cały rok.  

 W Boże Narodzenie słonko świeci, tak i tydzień 

zleci.  

 W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały 

styczeń chodzi.  

 Dzień wigilijny pogodny zwiastuje roczek urodny. 
 

PIERNIK WYŚMIENITY 

Składniki na karmel: 

 1 szklanka cukru 

 1 szklanka mleka 

Wykonanie:  
Cukier rozpuszczamy w naczyniu, cały czas mieszając, aby się nie 

przypalił. Mleko lekko podgrzać. Kiedy cukier będzie miał kolor 

ciemno-miodowy, zalewamy mlekiem i mieszamy do rozpuszczenia 

się karmelu. Odstawiamy do wystudzenia. 

Składniki na ciasto: 

 4 jajka 

 1 kostka margaryny 

 1/2 szklanki cukru 

 2 pełne szklanki mąki 

 2 łyżki kakao 

 1 łyżeczka sody 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 szklanka bakalii 

Wykonanie: 
Do makutry wkładamy margarynę, cukier  i żółtka i ucieramy na 

gładką masę (ok 10min). Dodajemy mąkę zmieszaną z sodą, kakao i 

proszkiem do pieczenia, wlewamy wystudzony karmel, chwilę 

miksujemy. Następnie dodajemy oprószone mąką bakalie i ubitą 

pianę z białek. Wszystko lekko mieszamy. Ciasto wlewamy do 

posmarowanej formy keksowej i pieczemy około 1 godz. w 

temperaturze 170 stopni. Po upieczenie piernik możemy polać 

polewą czekoladową. 

Wielkość formy to: 12 cm x 40 cm. 

           Smacznego! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje i zwyczaje świąteczne na świecie- Boże Narodzenie w Europie i na świecie 

Choć wszędzie Święta są obchodzone bardzo uroczyście, to jednak zupełnie inaczej: 

Anglicy już w połowie listopada zaczynają świąteczne przygotowania. Główne ulice w Londynie wyglądają w tym okresie 

najpiękniej, a na Trafalgar Square można spotkać większość mieszkańców gromadzących się wokół olbrzymiej choinki gdzie 

wraz z następującymi chórami z różnych stron świata śpiewają kolędy. Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świąteczny posiłek 

spożywają w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk nadziewany kasztanami, 

zupa żółwiowa oraz tzw. christmas pudding – rodzaj deseru. Dopiero w drugi dzień świąt otwierają otrzymane prezenty. 

W Argentynie święta Bożego Narodzenia obchodzone są bardzo hucznie. Przy ogromnym stole zastawionym jedzeniem 

mieszkańcy wraz z rodziną, znajomymi i sąsiadami bawią się i żartują. Głównym i najważniejszym daniem jest pieczony 

prosiak, a dopiero o północy zaczyna się konsumowanie słodyczy, zabawa i tańce do samego rana. W tych harcach 

uczestniczą również dzieci. Argentyńczycy prezentami obdarowują się w dniu Trzech Króli – 6 stycznia. 

 

W Australii ze względu na klimat, Święta Bożego Narodzenia spędza się w niecodziennej scenerii: w ten najważniejszy 

dzień mieszkańcy gromadzą się na plażach, rozkładają śnieżnobiałe obrusy; jedzą pieczone indyki, małe ciasteczka z 

bakaliami o wymyślnych kształtach, owocowe puddingi i ciasto, przypominające polski keks. Nie brakuje również prezentów, 

które można znaleźć pod choinką, w ogromnej wełnianej skarpecie. Oprócz tego wysyłają wszystkim znajomym kartki 

świąteczne, a otrzymane prezentują pod choinką. 

 

Podobnie jak w pozostałe dni w roku, Grecy wieczór wigilijny najchętniej spędzają poza domem, spotykając się z 

przyjaciółmi w barach, klubach i restauracjach. Domowa wieczerza wigilijna spożywana jest o bardzo późnej porze. 

Najważniejszym daniem jest faszerowany indyk, z pikantnym, ryżowo - mięsnym nadzieniem. Boże Narodzenie trwa tutaj 

chyba najdłużej na świecie, bo aż 12 dni. I aż dwukrotnie w tym czasie Grecy obdarowują się nawzajem nieprawdopodobną 

liczbą prezentów, które przynosi… święty Bazyli! 

 

W Hiszpanii bardziej świątecznie niż Boże Narodzenie obchodzi się święto Trzech Króli. Wtedy to do miasta zawija 

statek, który na swym pokładzie przywozi tychże Władców. Hiszpanie odwiedzają znajomych i rozdają keks za rok. 

Francuzi przygotowują na Wigilię ostrygi i białą kiełbasę, a prezenty wkłada do butów grzecznym dzieciom sam mały 

Jezusek. W Finlandii wigilijną potrawą jest marchewkowa zapiekanka oraz śledzie w sosie musztardowym. Węgrzy gustują 

w rybie smażonej z frytkami (oraz sypią na wigilijny stół soczewicę – symbol dostatku), a Kanadyjczycy delektują się 

pieczonym indykiem. Ogromna jest też różnorodność ciast. Bezsprzecznie palmę pierwszeństwa dzierży Prowansja – aby 

zapewnić sobie pomyślność w następnym roku, każdy stołownik musi spróbować 13 słodkich deserów. Tradycją niemiecką 

jest wkładanie do wazonu 4 grudnia gałązek forsycji, na której kwiaty pojawiają się na święta. Poza tym w ten dzień w 

południowych Niemczech poczęstują nas pieczoną gęsią, a jeżeli jemy indyka nadziewanego kasztanami, to znaczy, iż 

zaprosili nas mieszkańcy Lizbony. 

 

W większości krajów europejskich uroczyście świętuje się 25 i 26 grudnia. Ludzie spotykają się wtedy z rodziną i 

przyjaciółmi oraz dobrze jedzą. Oczywiście, nie chodzą do pracy. W Hiszpanii, Portugalii i Francji drugi dzień świąt 

traktowany jest jak normalny dzień. W Amsterdamie 25 XII część sklepów jest otwarta. We Włoszech natomiast 

obchodzi się te dwa dni świąt huczniej, niż samą Wigilię. Jak świat długi i szeroki, tak w różnych krajach są inne tradycje 

przeżywania Świąt Bożego Narodzenia: spożywane są inne potrawy, inaczej spędzany jest świąteczny czas i inni święci 

roznoszą podarki, ale tylko Polsce istnieje przekonanie, iż w tą jedną wigilijną noc zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

                                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że… 8 faktów - tego nie wiedziałeś o świętach! 

Myślisz, że wiesz wszystko o świętach? Zobacz nasze zestawienie, a będziesz mógł swoją wiedzą błysnąć przy wigilijnym 

stole. Ile kosztowała najdroższa choinka? Skąd się wziął Święty Mikołaj? Co jedzą na święta w Japonii?  

 Najdroższa choinka na świecie kosztowała ponad 11 milionów dolarów i została ustawiona w Emiratach Arabskich. 

 Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra wysokości. 

 W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek choinkowych.  

 W Japonii panuje tradycja jedzenia w Wigilię potraw z popularnego na świecie… KFC. 

 Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieść dzieciom prezenty, to jego ważące 35 tys. ton sanie powinny pędzić z prędkością 

1000 kilometrów na sekundę, a podczas tej sekundy Mikołaj powinien rozdać 800 prezentów. 

 Pary najczęściej zrywają ze sobą 2 tygodnie przed Gwiazdką. Na szczęście 24 grudnia jest tym dniem w roku, 

podczas którego zrywa ze sobą najmniej par.  

 7. Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany w czerwone szaty to zasługa kampanii reklamowej Coca- Coli z 

lat dwudziestych poprzedniego stulecia. 

 Święta Bożego Narodzenia są drugim najczęściej obchodzonym świętem na świecie. Pierwszym jest Nowy Rok. 

  

Humor 

W grudniu Jasio 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 Jasia. Zrobiło jej się smutno i pokazała ją 

kolegom z pracy. Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. 

Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je w paczce. Po świętach ta 

sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia: 

- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie". 

  

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. 

  

Lekcja wychowawcza. 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! 

Życzenia 

Najpiękniejszych Świąt Bożego 

Narodzenia 

wypełnionych zapachem choinki, 

nutą wspólnie śpiewanej kolędy, 

ciepłem kochających serc, 

bliskością, pokojem, radością… 

życzy 

zespół redakcyjny 

 


