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Sekretarka mówi do szefa:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Jestem zajęty, powiedz jej żeby przyszła jutro! 
Albo najlepiej niech wcześniej zadzwoni, umówisz 
ją na konkretną godzinę.

Zima jest fajna...przez pierwsze 20 minut.

Bartosz Gano kl. IV

Zima jest piękna... przez pierwsze 20-30 
minut.

      Stasinek
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 Gazetka nie tylko na
przerwę…
           Ukazuje się od 2003 roku.  Nakład 80 egz.

    

                                                                                                 
  

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
  Święty Mikołaj mieszka w Finlandii, a 
dokładniej w mroźnej krainie Laponii. Jest to 
postać starego mężczyzny w czerwonej czapce 
i kurtce. 
  Według baśni i legend Święty Mikołaj 
rozwozi swoimi saniami ciągniętymi prze 
zaprzęg reniferów prezenty dla dzieci. 6 
grudnia są obchodzone tak zwane Mikołajki, 
czyli imieniny wszystkich Mikołajów. A może 
znasz kogoś kto ma na imię Mikołaj ? Z 5 na 6 
grudnia Mikołaj przychodzi do nas do domu, 
kiedy śpimy i podkłada nam pod poduszkę 
jakiś prezent. W Wigilię, czyli 24 grudnia, gdy 
ubierzemy już choinkę i kiedy nie patrzymy, 
to właśnie Mikołaj podkłada tam prezenty !!!
  Niektóre dzieci przed Mikołajkami 
zostawiają jakieś słodycze lub inne łakocie dla 
Mikołaja, czasem też się zdarza, że znajdą się 
jakieś marchewki dla reniferów  zmęczonych  
długotrwałym ciągnięciem sań.
                                                                            

                               Krzysztof  Kot kl. VI

Drodzy Czytelnicy!
  Śniegu, co prawda, jeszcze by się zdało, nie wszystkie prezenty są zapakowane, w planie  mamy lepienie 
uszek i wypiekanie  piernika,  o ubieraniu choinki nie wspomnę, ale z radia słychać  już świąteczne melodie, 
niektórzy  mieli okazję obejrzeć  w kinie projekcję “Listów do M.3”, galerie handlowe emanują blaskiem 
licznych bożonarodzeniowych ozdób, a w sklepach wzmożony ruch  czyli Święta tuż, tuż…
  Osobiście bardzo lubię ten czas  przedświątecznego rozgardiaszu  i   wszelkich przygotowań, gdy tworzy się 
klimat tego, co za chwilę. Nie mniej, w tym pośpiechu, nie zapominajmy o wzajemnej życzliwości i trosce, 
zadbajmy o dobre samopoczucie nas samych i naszych bliskich, a  wówczas ten szczególny czas upłynie nam  z 
pewnością w  radosnej   i ciepłej atmosferze . 
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W POLSCE

PIERWSZA GWIAZDKA
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie 
się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze, 
Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin 
Zbawiciela. Dziś, dopiero, gdy ona zabłyśnie możemy, 
według tradycji, siąść do stołu i podzielić się opłatkiem.     
                                                                                               
                                           CHOINKA                                 
                                                                                               
                   
Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. 
Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z 
czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w 
różne ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec 
do innych chrześcijańskich krajów. 
OPŁATEK
Zwyczaj łamania się opłatkiem podczas wigilii swoje 
korzenie bierze z początków chrześcijaństwa. Choć w tym 
okresie nie był on jeszcze łączony z Wigilią, a istniał jako 
symbol komunii duchowej wspólnoty chrześcijańskiej. 
Pierwotnie rolę opłatka pełnił błogosławiony chleb, który 
błogosławiono i dzielono się nim z wiernymi. 
WOLNE MIEJSCE
Wolne miejsce przy stole jest zwyczajem świątecznym 
powszechnie znanym. Zgodnie z tą tradycją przy 
wigilijnym stole należało postawić jedno wolne miejsce 
dla zagubionego gościa czy wędrowca. Wolne miejsce 
przy stole symbolizuje również pamięć o naszych bliskich, 
którzy nie mogą być z nami w czasie wigilii.

Kuba Gołofit kl. IV
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Zima jest piękna... przez pierwsze 20-30 
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Niech te święta tak wspaniałe,
będą całe jakby z bajek.
niech Mikołaj tuli dzieci,
biały puch niech z nieba spada,
niechaj piesek w nocy gada,
niech choinka pachnie pięknie
no i radość będzie wszędzie!

Zdrowych i radosnych  Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszystkiego, co najlepsze w 
nadchodzącym Nowym Roku 2018 życzy -        
                       Redakcja

SAŁATKA KRABOWA
Potrzebne składniki:
- Paluszki krabowe z surimi
- Serek Almette (najlepiej śmietankowy)
- 2 łyżki majonezu 
- 2 jajka ugotowane na twardo 
- 1 lub 2 ząbki  czosnku
Sposób przygotowania :
- Paluszki krabowe oraz jajka pokrój w 
kostkę
- Czosnek przpuść przez praskę
- Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj z 
majonezem i serkiem Almette 
- Wstaw do lodówki
Podawaj na kromce chleba lub grzance.

SMACZNEGO  !!!!!

Nina Wierzchowska kl. IV

Świąteczne przysmaki w  różnych krajach
Wielka  Brytania
W Anglii Wigilii nie ma. Za to w pierwszy Dzień Świąt 
zjemy pyszne świąteczne dania: indyka nadziewanego 
jadalnymi mielonymi kasztanami, pieczonymi 
ziemniakami, brukselką, pieczoną pietruszką ze skórką 
pomarańczową lub szałwiowo-cebulowym farszem 
(najważniejsze danie i w  tym samym naczyniu piecze 
się też małe kiełbaski zawinięte w plasterki boczku, 
które układane są obok indyka na półmisku ), zupę z 
żółwia oraz specjalny, bożonarodzeniowy pudding na 
bazie brandy i śliwek robiony znacznie wcześniej.

Finlandia

W Finlandii na Wigilię idzie się do…sauny, a około 
17.00 rozpoczyna się kolacja wigilijna, a której 
podawana jest pieczona szynka, zapiekanka z brukwi 
lub marchewki oraz sałatka z czerwonych buraków.

Włochy

Będąc we Włoszech, przede wszystkim uwagę zwraca 
ogromna ilość szopek (brak choinek). To szopka jest 
podstawą wystroju i dekoracji witryn sklepowych i 
domów. Kulinarnie, Wigilia Włoska opiera się na 
rybach. Według tradycji neapolitańskiej, podczas 
Wigilii należy podać 7 gatunków ryb (tradycja 
związana z ilością dni, w które Bóg stworzył świat). 
Jest więc zupa rybna, potrawa składająca się z ryby z 
ryżem, ryba pieczona i makaron z rybą. 

Hiszpania

W Hiszpanii podczas Wigilii nie spożywa się 
wyłącznie potraw postnych, a menu urozmaicone jest 
w zależności od regionu. Kolację rozpoczyna seria 
przystawek - wśród nich suszona szynka - jamon, 
pasztety, owoce morza serwowane na zimno. Kolejne 
danie to zupa np. najpopularniejsza consomme, czyli 
hiszpański rosół.  Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem, 
zastępuje go turrón, czyli rodzaj nugatu z migdałów i 
miodu. W Wigilię Bożego Narodzenia oraz w pierwszy 
dzień świąt podaje się ciasto, zwane Roscon de Reyes, 
czyli ciasto Trzech Króli, w którym zapieka się drobny 
upominek.

 Francja

We Francji najważniejszy jest obiad pierwszego dnia 
świąt. Na francuskim stole nie może wtedy zabraknąć 
owoców morza, ostryg, langust czy krewetek, a także 
wędzonego łososia. Typowo francuskim rarytasem 
świątecznym jest pasztet z kaczych lub gęsich 
wątróbek - foie gras.  

  Nikola Kowalczyk kl. VI

Tradycje bożonarodzeniowe u naszych 
ukraińskich sąsiadów

W dniu wigilii, przypadającym według 
kalendarza gregoriańskiego na 6 stycznia, 
gospodarz wnosił do chaty ozdobę wykonaną 
z kłosów żyta, nazywaną diduchem, 
symbolizującą urodzaj, którego oczekiwano w 
nadchodzącym roku. Diduch przebywał w 
chacie przez cały cykl bożonarodzeniowy.
Tradycyjna ukraińska wieczerza wigilijna 
składała się, w zależności od regionu, z 
dwunastu bądź dziewięciu postnych potraw, 
wśród których powinny były znaleźć się, ryba, 
grzyby, pierogi z fasolą bądź kapustą, duszone 
ziemniaki, kompot z suszonych owoców 
oraz kutia.  Za najważniejsze obrzędowe danie 
uważana była od zawsze kutia. Zgodnie z 
tradycją przyrządza się ją z gotowanych ziaren 
pszenicy z dodatkiem  miodu, maku  i bakalii.

Tatiana Boychuk  kl.VI
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