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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. Jest to wydanie
zimowe. Mamy nadzieję, że czas spędzony na lekturze tego numeru będzie dla
Was przyjemnością!
W numerze znajdziecie między innymi:
- Wywiad ze świętym Mikołajem
- Zimowe pejzaże okiem Malwiny
- Wigilia w naszych domach
- Zimowy czas z pomocą

- ENGLISH

CORNER – kolędy a pastorałki

Skład redakcji (pod opieką p.Sylwii Mechel-Bielak):

Maja Barska, 4d, Malwina Tabisz,5c, Zuzanna Wesoła, 6a, Natalia
Dokurno, 6b, Anna Kosiek, 6b, Iga Pałka, 6b
Engllish corner (pod opieką Joanna Stencel)

Maksymilian Kowalski, 6d
Piszcie do nas:

nasza.gazeta.sp3@wp.pl

W I G I L I A
Wigilia w tradycji chrześcijańskiej

to dzień poprzedzający Boże

Narodzenie. Jest on dla mnie ważny bowiem szczególnie jest obchodzony.
W wigilijny wieczór spotyka się cała rodzina. Wszyscy dzielą się opłatkiem,
a potem spożywają wigilijną kolację . Na stole jest wiele potraw. Z reguły
jest ich 12. Potrawy te są indywidualne i zależne do regionu, miejsca,
w którym żyjemy. W trakcie wieczoru przy pięknie przystrojonej choince
śpiewamy kolędy i cieszymy się z wzajemnego przebywania ze sobą.
Najbardziej jednak cieszymy się z Bożego Narodzenia w naszych sercach.
O północy wybieramy się na Pasterkę do kościoła, który jest pięknie
przygotowany. Tam również śpiewamy kolędy uczestnicząc w mszy
świętej.

Maja Barska, 4d

CAŁA PRAWDA O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU
Pytanie: Z czym Ci się kojarzą święta?
Odpowiedź Mikołaja: Mi i Rudolfowi święta kojarzą się z roznoszeniem

prezentów i bieganiem po niebie.

P: Jak udaje ci się obdarować wszystkie dzieci?
Odp. Mikołaja: Daj ę moim reniferom do jedzenia magiczny proszek. Dzi ęki temu
poruszają się błyskawicznie i szybko zostawiamy prezenty .
P: Czy Rudolf wytrzymuje tak długą drogę?
Odp. Mikołaja: Dzięki mojemu proszkowi Rudolf i inne renifery dzielnie pokonuj ą
trasę.
P: Ile prezentów rozdajesz?
Odp. Mikołaja: Nigdy nie próbowałem ich liczy ć, ale jest ich bardzo dużo.
P: Dlaczego ubierasz się na czerwono?
Odp. Mikołaja: Czerwony to kolor owocu ostrokrzewu, czyli rośliny
symbolizuj ącej święta.
P: Którędy wchodzisz do domów?
Odp. Mikołaja: To zależy, jak jest zbudowany dom. Kiedy komin jest duży,
wchodzę przez niego, a kiedy jest mały lub w ogóle go nie ma, to wchodz ę

przez okno.

P: Co dajesz niegrzecznym dzieciom?
Odp. Mikołaja: Kiedy mam na stanie rózgi, daję rózgę, ale czasami ich nie mam,
wtedy nic nie daj ę.
P: Gdzie dzieci zostawiają zwykle listy?
Odp. Mikołaja: Wysyłają pocztą, spalają w kominku, zostawiaj ą na parapecie.
P: Jaka jest twoja ulubiona kolęda?
Odp. Mikołaja: Lubię wszystkie kolędy.
P: Skoro prezentów jest tak dużo… Jakim cudem mieszczą się one na saniach?

Odp. Mikołaja: Nie latamy jeden raz, tylko du żo więcej razy. Poza tym moje
sanie są ogromne, mieszczą około 200 średniej wielkości prezentów i jeszcze

mnie.

Dziękujemy za wywiad i czekamy na Ciebie szóstego grudnia.
Mikołaj: Ja też dziękuję i oczekuj ę tego wesołego dnia.

Z Mikołajem rozmawiała Iga Pałka, 6b

ŚWIĘTA Z POMOCĄ,
CZYLI O AKCJACH CHARYTATYWNYCH

„Złotówka dla Św. Mikołaja”
Jest to akcja polegająca na zorganizowaniu zbiórki symbolicznej złotówki
w placówkach oświatowych, sklepach i zakładach pracy. Zbiórka odbywa się na
początku grudnia. Często przyłączają się do niej szkoły (także nasza), firmy
i uczelnie.

„I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”
Uczestnicy tej akcji oddają do domów dziecka zabawki, książki, przybory
szkolne, gry itp. Odbywa się pod koniec listopada i początek grudnia, czyli
podobnie jak „Złotówka dla Św. Mikołaja”.

Tej akcji nikomu nie trzeba rekomendować…

Zebrała Iga Pałka, 6b

Okiem

MALWINY

Świąteczne choinki

ŚWIĄTECZNE – ZRÓB TO SAM
1. KALENDARZ ADWENTOWY
Tobie też znudziły się kalendarze adwentowe z czekoladkami? A co powiesz na to,
że możesz zrobić własny z różnymi niespodziankami?
Przygotuj:
- sznurek
- 24 woreczki śniadaniowe
- naklejki i inne ozdoby
- marker
- nożyczki
- niespodzianki do włożenia
- klamerki
Na woreczkach śniadaniowych napisz liczby od 1-24 i ozdób je według uznania.
Włóż do nich niespodzianki, lub poproś kogoś znajomego żeby zrobił to za ciebie.
Rozwieś sznurek w pokoju i przypnij do niego woreczki. Gotowe!

2. STROIK
Najbardziej świąteczna rzecz w twoim domu! Spróbuj wykonać ją sam.
Przygotuj:
- pomarańcze, świeczki
- goździki
- laska cynamonu, gwiazdki anyżu
- gałęzie choinki
- talerz lub taca
Wbij w pomarańcze goździki układając z nich najlepiej jakiś wzorek, lub obrazek.
Wyłóż talerz lub tacę gałązkami i ułóż na nim świeczkę, laski cynamonu i
pomarańczę. Posyp całość gwiazdkami anyżu. Gotowe!

3. ŚWIECZKA W SWETERKU
Zdecydowanie najprostsze DIY.
Przygotuj:
- świeczkę
- szklankę
- starą skarpetkę
- wstążkę
- nożyczki
Włóż świeczkę do szklanki. Przetnij skarpetkę na pół i nałóż ją na szklankę. Całość
przewiąż wstążką. Możesz też zawiesić na wstążce ozdobę choinkową. Gotowe!

OPRACOWAŁY : Anna Kosiek, 6b, Iga Pałka, 6b

ENGLISH CORNER

Carols and pastorales - differences
Carols are commonly sung in church. These have a sacral character and tell about Christ's
birth. Pastorales (in Polish 'pastorałki') are folk songs about Christmas (for example about a
Christmas tree, a sleigh, etc.).
The oldest Christmas carols and pastorales
The pastorales-ordinary songs- are older that carols. They were sung in winter time
(December-January) in Ancient Rome. They were performed during Julius Caesar's reign.
Christianity took over this habit quickly but people began to write phrases of the songs more
than ten centuries later! Though, it is possible that people wrote carols and pastorales
earlier. Saint Francis from Assisi wrote carols in the 13th century and its first words were: 'Be
healthful, King of angel'. Protestant carols appeared after The Reformation in the 16th
century
Tradition of caroling
In the UK, USA and Australia pastorales are even more popular than 'ordinary' carols.
Pastorales are sung by schoolchildren at Christmas. However, carols are still popular (for
example 'Silent night' - the most popular carol in the world; it was translated into 300
languages; the carol was created in 1818 in Austria). Carols are sung around Christmas time.
Other popular Christmas carols are: 'Adeste Fideles' (Eng. 'O come all ye faithful'), 'Hail
Smiling Morn', 'The Holly and the Ivy', 'Huron Carol' and 'Jingle Bells' - rather a pastorale.
Maksymilian Kowalski, class 6d
Sources of information:
http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34939,3082551.html
http://www.twojaeuropa.pl/1068/koledy-angielskie-historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%99da
'Encyklopedia tradycji polskich' wyd. Podsiedlik-Raniowski i S-ka, 2000

