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Co w szkole piszczy… 

 Odwiedził nas Mikołaj. 

 Ruszyły rozgrywki mię-

dzyszkolne w  ręczną. 

 Czekamy na ferie świą-

teczne. 
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Świąteczna  

krzyżówka. 
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Boże Narodzenie. 

Boże Narodzenie rozpoczyna się 

24 grudnia. W kościołach grec-

kokatolickim i prawosławnym 

odbywają się 6 stycznia w związ-

ku z posługiwaniem się kalenda-

rzem Juliańskim. W kościele Or-

miańskim wypadają 5 stycznia. 

Dzień Wigilii Bożego Narodzenia 

bywał też przesuwany. Według 

tradycji ludowej w latach gdy 24 

grudnia był w niedzielę nie moż-

na było święta obchodzić ponie-

waż niedziela nie przyjmuje po-

stu. W takim przypadku wiecze-

rza wigilijna była obchodzona w 

sobotę, a Boże Narodzenie ob-

chodzono trzy dni.  

Tradycja Wieczerzy Wigilijnej 

rozpoczyna się wraz z pierwszą 

gwiazdką na niebie. Jest to 

symboliczne nawiązanie do 

Gwiazdy Betlejemskiej, ozna-

czającej Narodziny Jezusa, 

którą według Biblii ujrzeli na 

wschodniej stronie nieba 

Trzej Królowie. Kolację, w 

polskiej tradycji postną, roz-

poczyna łamanie  opłatka, skła-

danie życzeń, a także modli-

twa i czytanie fragmentu 

Ewangelii według św. Mateusza 

lub Łukasza dotyczącego naro-

dzin Jezusa.  

Przed tymi ważnymi 

Świętami ubieramy cho-

inkę w bombki i lampki. 

Pod choinkę według le-

gend kładzie prezenty 

Święty Mikołaj.  

Boże Narodzenie w różnych krajach. 

Od wieków ludzie na całym świecie w różnorodny sposób obchodzą święta Bożego Naro-

dzenia. Święta kojarzą nam się z piękną choinką przyozdobioną bombkami i cukierkami.  

Zwyczaj choinkowy rozpowszechniony jest niemal na całym świecie. W Święta Bożego 

Narodzenia umieszcza się choinki w kościołach i domach, na placach i w oknach wystawo-

wych, jednak nie we wszystkich krajach choinka jest taka jak w Polsce. W Burundi 

(państwo w środkowej Afryce) zamiast świerku czy jodły przyozdabia się  drzewo bana-

nowca. Znaleźć je można w każdej szopce w tym kraju. W Indiach w roli choinek wystę-

pują drzewka mango. W Stanach Zjednoczonych dzieci telefonują do Świętego Mikołaja, 

a ten przybywa, posługując się spadochronem bądź przyjeżdża saniami. W Holandii świę-

ty przyjeżdża do kraju na białym koniu. We Francji, w zależności od regionu i rodzin-

nych tradycji, prezenty przynoszą Aniołek, Dzieciątko Jezus lub, najpopularniejszy — 

„Père Noël”, czyli odpowiednik naszego Mikołaja. Wieczorem 24 grudnia należy zostawić 

pod choinką parę własnych butów, by Père Noël wiedział, gdzie położyć prezent. Pozosta-

wia on podarki niezauważenie w świąteczny poranek 25 grudnia. Na Białorusi Święta Bo-

żego Narodzenia nie są w ogóle obchodzone, lub tylko bardzo skromnie. Dzieci dostają 

prezenty dopiero na Nowy Rok od Dziadka Mroza. 

MądrAlina 
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 Wigilia 
 

Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na nie-

bie”. Jest to symboliczne nawiązanie 

do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastu-

jącej narodziny Jezusa, którą we-

dług Biblii na wschodniej stronie nie-

ba ujrzeli Trzej Królowie. Wiecze-

rzę, jak każe obyczaj, postną, roz-

poczyna się modlitwą i czytaniem 

fragmentu Ewangelii Mateusza lub 

Ewangelii Łukasza w części dotyczą-

cej narodzin Jezusa. Potem uczest-

nicy wieczerzy wzajemnie przełamu-

ją się opłatkiem, jednocześnie skła-

dając sobie życzenia. Na stole przy-

krytym 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 nieza-

powiedzianego gościa, a zwyczaj ten upowszechnił się w XIX wieku. Ważnym zwyczajem towarzy-

szącym wigilii Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd. Często też 

pod choinką umieszczane są prezenty, które wedle tradycji przy-

nosi nam Święty Mikołaj. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia obfitu-

je w przesądy rzekomo posiadające niezwykłą moc, zazwyczaj ma-

jące swój początek w dawnych, lokalnych wierzeniach pogańskich. 

Jeszcze w XIX wieku wierzono, że podczas wieczerzy wigilijnej 

ujrzeć można osobę zmarłą w bieżącym roku – byleby tylko wyjść 

do sieni i spojrzeć do izby przez dziurkę od klucza, a ujrzy się ją 

siedzącą wespół z innymi. Do niedawna wierzono, że na wieczerzy 

wigilijnej pojawiają się dusze zmarłych. Dla takiego „przybysza z 

zaświatów” zostawiano nawet wolne miejsce przy stole – zwyczaj 

ten przypuszczalnie przetrwał do dzisiaj jako wolne miejsce pozo-

stawione dla niespodziewanego przybysza[3]. Przesądnie wierzono 

też, że nieposzanowanie świętego wieczoru może wywołać różne 

nieszczęścia. Do dzisiaj przestrzega się, aby w czas Wigilii nie 

kłócić się i okazywać sobie wzajemnie życzliwość. Przetrwał prze-

sąd, że jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem w domu bę-

dzie młody chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok. Istnieje też 

zwyczaj umieszczania grosika w jednym uszku w barszczu – temu 

kto na niego trafi będzie przypisywało szczęście w nadchodzącym 

roku. Wszelkie zranienia oraz choroby w czasie świąt odbierano jako zapowiedź kłopotów ze zdro-

wiem. Myśliwi w dniu Wigilii tradycyjnie udają się na polowanie, a jego pomyślny wynik ma zapewnić 

opiekę patrona łowiectwa św. Huberta. Istnieje tradycja aby spróbować każdej z dwunastu wigilij-

nych potraw po to aby nie zabrakło jej w następnym roku. Niektórzy pozostawiają w portfelu łuski 

karpia „na szczęście”. 

Opracowała: Pysia 

http://www.bing.com/images/search?q=wigilia&view=detailv2&&id=592F5656790798A1676D61F227C2F5378BF7C79A&selectedIndex=1&ccid=B73r%2fVpb&simid=608001957849860955&thid=OIP.M07bdebfd5a5b47c7b36cf372088eab2co0
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Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć 

Świętego Mikołaja biskupa Miry. Zasłynął on jako 

cudotwórca, ratował żeglarzy i uratował miasto od 

głodu. Wielką odwagą i sprawiedliwością wykazał się 

ratując od śmierci niesłusznie skazanych urzędni-

ków. Święty Mikołaj urodził się w Licji w Azji Mniej-

szej około roku 280. Już jako młody człowiek od-

znaczał się pobożnością . Postać i legenda świętego 

Mikołaja przedstawianego jako grubaska w czerwo-

nym kożuchu z długą białą brodą w saniach zaprzę-

gniętych w renifery znana jest wszystkim. Nie wie-

my jednak, że otrzymał ogromny spadek  i rozdał  

 go osobom potrze-

bującym. Jak głosi legenda dary 

podsuwał anonimowo, stąd pochodzi 

tradycja podkładania prezentów 

pod poduszkę. Nie jest to święto 

może tak rozpowszechnione i lubia-

ne jak Święta Bożego Narodzenia 

ale jednak dla nas jest to wspaniały 

dzień, gdyż dostajemy wtedy pre-

zenty. . 

 

Mikołajki 

W dniach 30.11. — 4.12.15r odbyła się w naszej szkole ,,Akcja Mis’’. Zbierane były pieniądze na rehabilitację dla na-

szego kolegi Arka. Zabawki były sprzedawane przy głównym wejściu szkoły, na każdej 20 minutowej przerwie.                                          

Akcja Miś 

5 grudnia 2015 w naszej szkole odbył się kiermasz bo-

żonarodzeniowy, na którym sprzedawaliśmy ozdoby  

zrobione  własnoręcznie.  Oprócz tego na  kiermaszu 

odbyły się występy uczniów naszej szkoły, którzy poka-

zali, jak pięknie umieją śpiewać i tańczyć. Zaprosiliśmy 

również wszystkie dzieci na spotkanie ze Świętym Mi-

kołajem, koło fortuny i inne  

wspaniałe atrakcje! 

 

                             MądrAlina       

                 Kiermasz Świąteczny. 
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     1            

    2                

     3               

    4               

    5               

    6                

   7                  

     8            

    9                

  10                   

 11                        

12                  

  13                   

    14                 

              

1. Ojciec Jezusa.    

2. Robi się miejsce przy stole dla niespodziewanego …………   

3. Położono w nim Jezusa, kiedy się urodził.   

4. Urodził się 24 grudnia.    

5. Zwiastował Maryi urodzenie się Jezusa.  

6. Matka Jezusa.     

7. Czerwony na wigilijnym stole.    

8. Dzielimy się nim w wigilię.    

9. W kościele czas przed świętami.   

10. Leży pod choinką.    

11. Gwiazda …………….    

12. Miejsce gdzie urodził się Jezus.    

13. Na niej bombki.     

14. Ciągnie sanie Mikołaja.    

       

Zdrowych, pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz dużo prezentów pod choinką 

życzy Redakcja gazetki. 


