
Drodzy Czytelnicy,

przed nami radosny czas świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji

przygotowaliśmy dla Was specjalne wydanie gazetki. Przeczytacie

w nim m. in. historię kolędy “Cicha noc”, dowiecie się, w którym

europejskim kraju świętuje się dwa razy Boże Narodzenie. Nie

zabraknie także małej dawki humoru. Oczywiście zaprezentujemy

Wam też wszystkie nadesłane prace do kącika “Nasza twórczość”.

Temat “Oto magia świąt” okazał się bardzo inspirujący. Serdecznie

dziękujemy autorom za teksty. Życzymy miłej lektury.
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Wszyscy zabiegani, zapracowani, a to wszystko po to, by już za kilka dni spotkać
się w gronie najbliższych, odpocząć i nabrać sił do pracy w nowym roku. Tym
razem zapytaliśmy naszych nauczycieli o to, jak świętują Boże Narodzenie.
Rozmowy przeprowadziliśmy z panią Adrianą Kęsik (nauczycielką przyrody),
panią Eweliną Dąbrowską (nauczycielka historii) i panią Natalią Gniadek
(pedagogiem szkolnym).

M. K.: Czym dla Pani jest Boże Narodzenie?

A. K.: Dla mnie Boże Narodzenie to czas,
który spędzam z najbliższymi w świątecznej
atmosferze.

M. K.: Jak przygotowuje się Pani do świąt?

A. K.: Razem z moją córką pieczemy
ciasteczka, poza tym cała rodzina dekoruje
dom i sprząta go.

M. K.: Którą tradycję świąteczną lubi Pani
najbardziej ?

A. K.: Moją ulubioną tradycją zdecydowanie
jest łamanie się opłatkiem, jest to wyraz
miłości w stosunku do najbliższych.

M. K.: Czego u Pani w domu nie może
zabraknąć na świątecznym stole?

A. K.: U mnie w domu na świątecznym stole
na pewno nie może zabraknąć smażonego
karpia, pierogów z kapustą i z grzybami oraz
pstrąga w galarecie.

M. K.: Jaka jest Pani ulubiona kolęda ?

A. K.: Moją ulubioną kolędą jest "Lulajże
Jezuniu".

O. L.: Czym dla Pani jest Boże Narodzenie ?

N. G.: Boże Narodzenie to wyjątkowy czas
w roku, na który zawsze czekam z utę-
sknieniem. To czas rodzinnych spotkań,
wspomnień i moich urodzin. Od 24 grudnia
przez wszystkie dni świąteczne spotykam się
z najbliższymi.

O. L.: Jak przygotowuje się Pani do świąt?

N. G.: Jak zwykle w biegu trwają przygo-
towania świąteczne, szczególnie sprzątanie,
dekorowanie domu, czas poświęcony na wy-
bór prezentów. Zawsze około dwa miesiące
przed świętami prezenty są już kupione.

O. L.: Którą tradycję świąteczną lubi Pani
najbardziej?

N. G.: Zdecydowanie udział w pasterce
i śpiewanie kolęd.

O. L.: Czego u Pani w domu nie może
zabraknąć na świątecznym stole?

N. G.: Moje ulubione danie to barszcz
z uszkami i ryba po grecku – to zawsze musi
być na świątecznym stole.

O. L.: Jaka jest Pani ulubiona kolęda?

N. G.: “Cicha Noc” – w każdym języku mogę
jej słuchać bez umiaru.
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I. G.: Jak przygotowuje się Pani
do Wigilii?

E. D.: U mnie w domu jest taka tradycja, że
wigilię przygotowujemy wszyscy, czyli
rodzice, siostra i ja. Każdy od rana krząta się
w kuchni. Najczęściej moja mama z siostrą
przygotowują sałatki, ryby, śledzie w śmie-
tanie. To są rzeczy obowiązkowe. Z kolei
tata i ja biegamy i stroimy choinkę, balkony,
zakładamy lampeczki i dopieo wieczorem,
kiedy już wszystko jest przygotowane,
można zasiąść do stołu. Poza taką świą-
teczną krzątaniną ważne jest, aby nie
zapominać, co to w ogóle są święta. Myślę
o skupieniu wczasie Adwent, wyciszeniu się,
przemyśleniu, co było złe, żeby przy wigi-
lijnym stole zasiąść z takim spokojem. Kogo
trzeba przeprosić, to przeprosić.

I. G.: Czym dla Pani są święta Bożego
Narodzenia?

E. D.: Pomijając kwestię religijną, to jest to
czas spotkania z rodziną, wyciszenia, prze-
proszenia się za to, co było złe, składania
sobie życzeń. To jest ten czas, kiedy można
zapomnieć o szarym dniu, o tym co nas
przygniata i po prostu być razem.

I. G.: Czego u Pani nie może zabraknąć na
świątecznym stole?

E. D.: Pieczarki i oczywiście ryby. To chyba
moje ulubione danie jeszcze kapusta z grzy-
bami i oczywiście opłatek, którym możemy
się podzielić.

I. G.: Jaka jest Pani ulubiona kolęda
pastorałka?

E. D.: Bardzo lubię “Lulajże Jezuniu”, “Cichą
noc”, “Przybieżeli do Betlejem”, a z piosenek
świątecznych “Maleńką miłość”.

I. G.: Którą z tradycji?

E. D.: Mamy taką tradycję. Kiedy zasiadamy
do wigilijnego stołu, na początku dzielimy
się opłatkiem, potem składamy sobie naj-
serdeczniejsze życzenia. Czasem udaje się że,
pod stołem jest sianko. Choinka oczywiście
ma kolorowe bombki i nie muszą one być
idealne. Po prostu jakie zawiesimy, takie są.
Ważne, żeby choinka pachniała, tak jak
kiedyś u babci. Babcia miała swój las
i choinka u niej zawsze pachniała lasem.
Dzisiaj te kupione nie mają już takiego
zapachu. Po podzieleniu się opłatkiem
zasiadamy do stołu, jemy, rozmawiamy.
Następnie przychodzi czas na wspólne
śpiewanie kolęd, rozmowę, a potem na czas
rozdawania upominków i ich rozpako-
wywanie. Często w coś gramy, np. w jakąś
grę planszową, żeby nie był to czas siedzenia
przed telewizorem. Jeżeli pogoda dopisuje
i nie ma śniegów, to jedziemy do mojej cioci
na wieś. Na wsi święta są inne. Moja babcia
zawsze piekła pierniki, tego nigdy nie mogło
zabraknąć.

I. G.: Woli pani sztuczną choinkę czy
prawdziwą?

E. D.: Zdecydowanie prawdziwą. Kiedy mie-
szkaliśmy z rodzicami w mieszkaniu,
choinka mieściła się tylko przy kaloryferze,
dlatego była sztuczna. Ale teraz, kiedy
rodzicom udało się wybudować dom, to jest
wyłącznie żywa choinka. W zeszłym roku
nam się przewróciła i część bombek się
potłukła, ale święta polegają na tym,
aby sobie wspólnie radzić i czerpać
ze wszystkiego radość.

Bardzo dziękujemy za rozmowę i poświęcony nam czas.

Rozmowy przeprowadzili Mateusz Kowalski (kl. VIa), Oliwia Ligocka (kl. VIIc) i Igor Gurbin (kl. VIa)
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Historia najsłynniejszej kolędy

Cicha noc to jedna z najbardziej znanych i najpiękniejszych kolęd. Po raz pierwszy
rozbrzmiała blisko 200 lat temu w Oberndorfie, w Austrii . Dziś , przetłumaczoną
na ponad 300 języków kolędę, śpiewa cały świat . Swoje powstanie zawdzięczna
jednak niezwykłemu splotowi okoliczności . A wszystko zdarzyło się w pewną cichą,
mroźną, grudniową noc. . .

Wysoko w Alpach austriackich leży
wioska Oberndorf. W wigil i jny wieczór
1818 roku ksiądz wikary Józef Mohr
przygotowywał kazanie, jakie miał
wygłosić w czasie Pasterki. Mimo ostrej
zimy i wysokiego śniegu przysz ła jakaś
kobieta z wiadomością, że żona węgla-
rza, najbiedniejszego we wsi, urodzi ła
dziecko. Młoda mama nie czuje się
dobrze i prosi księdza, bo chciałaby
ochrzcić maleństwo i sama pojednać się
z Bogiem. Ksiądz Mohr opatuli ł się,
zabrał wiatyk i poszedł. Ujrzał scenę
jakby żywcem wziętą z Ewangeli i . Na
prostym, byle jak zbitym posłaniu leżała
uśmiechnięta matka, tuląca do siebie
śpiące maleństwo. Warunki niemal jak
w Betlejem, a mi łość w oczach wieś-
niaczki równie gorąca, jak miłość Maryi.
Ksiądz ochrzci ł niemowlę, posil i ł Eucha-
rystią matkę, pobłog- osławi ł domow-
ników i wróci ł do siebie.

Stille-Nacht-Kapelle (Kaplica Cichej Nocy) w Oberndorf bei
Salzburg

Scena z domu węglarza tak mu
jednak utkwi ła w pamięci, że zaraz po
Pasterce spisa ł swoje wrażenia. "Cicha
noc, święta noc, pokój niesie ludziom
wszem. A u żłóbka Matka święta czuwa,
sama, uśmiechnięta nad Dzieciątka
snem." Dalej działały już tylko moc
i piękno tego wiersza. Nazajutrz
zobaczył tekst Franz Xaver Gruber –
tamtejszy organista i nauczyciel śpiewu.
Urzeczony, zaraz ułożył do niego
melodię i tego samego dnia zaśpiewał
w kościele.

Najpopularniejsza kolęda świata,
mówiąca nie tylko o narodzinach
Chrystusa, ale też o pokoju i przeba-
czeniu, swą mocą potraf i ła przerwać
nawet walki zbrojne. Na polach bitew
I wojny światowej słychać ją było
po obu stronach frontów. 24 grudnia
1914 r., w okopach pod Ypres w Belgi i,
żołnierze wrogich armii, Niemcy
i Brytyjczycy, spontanicznie opuścil i
kryjówki, dziel i l i się opłatkiem, składal i
sobie życzenia i wspólnie śpiewali
"Cichą noc". Wydarzenia to nazwano
później rozejmem bożonarodzeniowym.

Źródło: J. Uryga , Kolęda, która zdoby ła świat
https:// tu rystyka.wp.p l/c icha-noc-wyjatkowa
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O tradycjach bożonarodzeniowych w Europie
Czy zastanawiało was kiedyś, jak obchodzone są święta w innych krajach? Kto przynosi
prezenty w Niemczech? Jak nazywa się portugalska pasterka? Dlaczego na Ukrainie
Boże Narodzenie świętuje się dwa razy? Możecie się tego dowiedzieć.

Anglia

Anglicy nie obchodzą Wigilii, a najważniejszy
posiłek spożywany jest pierwszego dnia świąt.
Na stołach króluje nadziewany indyk oraz deser

christmas pudding.
Prezenty przynosi Mikołaj
i zostawia je w skarpetach
pierwszego dnia Świąt.
Niektórzy odwdzięczają mu
się kieliszkiem alkoholu
i marchewką dla renifera.

Niemcy

Dla naszych zachodnich sąsiadów bardzo
ważny jest czas przygotowań do świąt, czyli
adwent. W domach pojawiają się adwentowe
wieńce udekorowane czterema świecami,
a w każdą niedzielę adwentu zapalana jest
jedna z nich. W większości miast niemieckich
odbywają się jarmarki świąteczne. Sama Wigilia
jest mniej uroczysta. Najważniejszy świąteczny
posiłek jest 25 grudnia,
a najpopularniejszą po-
trawą jest pieczona gęś.
Prezenty przynosi Mikołaj
lub dzieciątko Jezus.

Ukraina

jest jednym z niewielu państw na świecie, gdzie
obchodzone są dwie Wigilie. Pierwsza, katolicka,
obchodzona jest tradycyjnie 24 grudnia,
a prawosławna 6 stycznia. Niezależnie od daty
jednakże, ten szczególny dzień, u naszych
sąsiadów, nazywany jest Swiatyj Weczir,
Bahatyj Weczir albo Wilija. Wigilię na Ukrainie
świętuje się podobnie jak u nas. Jest tradycja

dzielenia się Prosforą
(czyli święconą bułecz-
ką z przaśnego chleba),
która pełni rolę naszego
opłatka. Tradycja 12

dań na Wigilię jest również praktykowana.

Włochy

We Włoszech w Wigilię
przygotowywana jest uroczysta
kolacja, podczas której jedzone
są typowe włoskie ciasta
panettone i pandoro, a także

nugat, migdały i orzechy laskowe. W każdym
włoskim domu najważniejszym świątecznym
atrybutem jest szopka. Szopki budowane są
w kościołach, mieszkaniach, placach, czy nawet
klatkach schodowych.

Francja

We Francji, podobnie jak
we Włoszech bardzo
popularne są szopki, a także
ozdoby z ostrokrzewu i je-
mioły. Tradycyjna bożona-

rodzeniowa kolacja odbywa się zazwyczaj już
po mszy, tzw. pasterce. Le Réveillon, bo tak
nazywają Francuzi świąteczną kolację, składa
się z różnych dań w zależności od regionu
Francji. W Alzacji zwykle serwuje się gęś.
Gryczane naleśniki polane kwaśną śmietaną
podaje się w Bretanii. W Burgundii popularny
jest indyk i kasztany, podczas gdy w Paryżu
na wigilijnych stołach królują ostrygi.
Francuskie Boże Narodzenie nie może się
jednak obejść bez tradycyjnego deseru Bûche
de Noël (dosłownie „świąteczna kłoda”), które
do złudzenia przypomina polską roladę, choć
obecnie coraz częściej występuje w wersji
z lodami zamiast kremu.
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Portugalia

Boże Narodzenie to najważniejsze i najbardziej
uroczyste święto w Portugalii. W wigilię
Bożego Narodzenia Véspera do Natal całe
rodziny zbierają się w domach wokół choinki
i oczekują nadejścia północy, by wybrać się
do kościoła na pasterkę Missa do Galo. Nazwa
oznacza dosłownie Msza Koguta i pochodzi

od legendy, która mówi, że jedyny raz, kiedy
kogut zapiał o północy, miał miejsce w noc
narodzin Jezusa. Po skończonej mszy wszyscy
udają się do domów, by zasiąść do wigilijnego
posiłku zwanego consoada. Tradycyjną
potrawą wigilijną jest w Portugalii bacalhau
(dorsz) według specjalnego przepisu bacalhau
de consoada. Gotuje się do niego kapustę, robi
krokiety z ryb, a na deser podaje różne ciasta.

Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam trochę tradycje świąteczne w innych krajach! :D

Eliza Skiba kl. VIa

Ciekawostki

Termin „wigilia” pochodzi od łac. „vigilia”
i znaczy „czuwanie, nocne czuwanie”.

W ten dzień dokładamy szczególnych starań, aby okazywać sobie wzajemnie życzliwość, ufając,
że pomoże nam to w podobnej atmosferze przetrwać kolejny rok. Przetrwał też przesąd, że jeśli
w wigilijny poranek pierwszym gościem w domu będzie młody chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok.
W mniejszym stopniu Polacy pielęgnują tradycję umieszczania w jednym uszku w barszczu grosika –
ten, kto na niego trafił, miał zapewnione szczęście i bogactwo w nadchodzącym roku. Niektórzy
z nas przechowują w portfelu łuski z wigilijnego karpia, które mają przynieść pomyślność.

Święta okiem uczniów

Mam taką tradycję, że tydzień przed Wigilią kupuję rodzinie prezenty. Rodzice – zawsze
na ostatnią chwilę. Szaleństwo zakupowe trwa. Dom ustrojony, lampki świecą, a ja wciąż nie mogę
się doczekać zapachu mandarynek, pomarańczy i pieczonego przez mamę piernika. W Wigilię
wszędzie pełno ludzi, mąki i ogólnie jest bałagan. Ale to znak, że święta będą udane. Kiedy
wszyscy są przy stole, na początek dzielimy się opłatkiem. Jestem wtedy wycałowany przez mamę,
ciocię, babcię. Potem siadamy i zaczynamy jeść. Po kolacji otwierane są prezenty, a ja zawsze
bardzo się cieszę z mojego prezentu. Magia świąt!

Bartosz Niedzielski kl. VII c

Źródło: http://dziecisawazne.pl/polskie-zwyczaje-swiateczne/
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Przygotowania do świąt trwają, ale z pewnością wszyscy pożeracze

książek nie mogą doczekać się już przerwy świątecznej. Czas płynie

wówczas wolniej, a blask choinki i chłód za oknem sprawiają, że radość

z czytania jest jeszcze większa. Co polecamy? Przekonajcie się sami.

Witajcie! Jestem Asia. Opowiem Wam o mojej ulubionej książce

z serii „Zaopiekuj się mną”, która ma tytuł „Figa tęskni na domem”.

Ta książka opowiada o złotosierścistym labradorze, którego pani

się przeprowadziła. Poprosiła babcię, żeby się zaopiekowała Figą.

Babcia miała kota Pudrysa. Figa go nienawidziła, więc uciekała. Czy

Figa odnajdzie swoją panią?

Asia Witczak, kl. IIIc

Witam ponownie! Już mnie znacie. Mam na imię Agata. Opowiem wam znów o

książce, ale teraz innej. Ma tytuł „Magiczny konik”. Mam nadzieję, że się Wam

spodoba. Była sobie dziewczynka Ewa, która bardzo lubiła konie. Musiała jechać

do swojej cioci na parę dni. Dziewczynka ukrywała przed ciocią, że

poznała Kaszmira. W końcu ciocia kupiła Ewie konika. Kaszmir,

czyli ten magiczny konik, szukał swojej siostry Przeznaczenie. Czy

ją znalazł? Dowiecie się z tej książki! To już koniec. Nie zdradzam

Wam dalej, ponieważ, gdy ją przeczytacie, to się wszystkiego

dowiecie.

Agata Gurzyńska kl. IIIc
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R. J. Palacio “Cud chłopak”

August Pullman to wydawać by się

mogło zwyczajny dziesięciolatek. Jest

fanem “Gwiezdnych wojen”, ma xboxa,

lubi jazdę na rowerze i grę w piłkę. Lecz

sam o sobie mówi: nie jestem zwykłym

dzieckiem tylko dlatego, że nikt nie

patrzy na mnie jak na zwykłe dziecko.

I rzeczywiście, Auggie – jak nazywają go

rodzina i przyjaciele, nie mija się z prawdą,

bo przecież na widok “zwykłego” dziesię-

ciolatka dzieci nie uciekają z krzykiem,

a starsi nie posyłają współczujących spoj-

rzeń. Wszytko przez jeden zmutowany

gen, z powodu którego chłopiec ma

zdeformowaną twarz i zanim skończył

dziesięć lat, przeszedł 27 operacji. Do tej

pory August uczył się w domu, a wiedzę

przekazywała mu mama. Rodzice

zdecydowli jednak, że pójdzie do szkoły –

od razu do piątej klasy. Nie łatwo jest być

dzesięciolatkiem w nowej szkole, a co

dopiero chłopcem, na widok którego

twarzy, wszyscy się krzywią. Przed

Augustem trudne zadanie. Jak sobie z nim

poradzi? Trzeba koniecznie przeczytać!

Choć głównym bohaterem książki jest

dziecko, nie oznacza to, że przyjemności

z czytania nie będą czerpać dorośli.

Historia napisana jest prostym językiem,

ale nie brak w niej cennych wskazówek,

humoru, który pojawia się też w trudnych

momentach. Co ciekawe, o chorobie,

życiu rodzinnym, szkole, miłych, a także

smutnych chwilach opowiada nie tylko

August, ale i jego siostra oraz przy jaciele.

Dzięki kilku narratorom możemy spojrzeć

na życie głównego bohatera z różnych

stron. To powieść, od której trudno się

oderwać, mimo że momentami wzrusza

do łez.

Książka “Cud chłopak” będzie wyjąt-

kowym prezetem gwiazdkowym dla każ-

dego (mamy, taty, nastolatka, babci,

dziadka) zwłaszcza, że 19 stycznia będzie

można wybrać się wspólnie na premierę

filmu pod tym samym tytułem.

Autor:
Szymon
Kurzyński VIa
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* * *

Święta już tuż-tuż,

wszyscy zakupy robią już.

Mama po kuchni się krząta,

coś ułoży, coś posprząta.

Babcia za pierniczki się zabrała,

długo ciasto wałkowała.

Cynamonem, kardamonem

kuchnia pachnie cała.

Babcia po pierniczku

każdemu już dała.

A ja wraz z tatą i bratem

choineczkę ubieramy,

żeby zrobić niespodziankę

dla kochanej naszej mamy.

Im więcej pracy i więcej rąk

Oto magia świąt.

Leon Dodssuweit kl. IIIe

Oto magia świąt

Znów czuję coś magicznego w powietrzu,

Znów czuję ten niesamowity zapach.

Coś się zbliża,

Takie dziwne poruszenie.

Taka radość w sercu,

Czas oczekiwania nadszedł już.

Wszędzie światełek blask,

Pośpiech ludzi, aby zdążyć na czas.

Krzątanie się w kuchni,

Sprzątanie mieszkania.

A ja w spokoju serca, czekam na Ciebie

Radując się znów, że narodzisz się Panie.

Wieczerza, pasterka z rodziną, kolęd śpiewanie...

Weronika Kopińska VII b
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Magia Świąt

Wszystkie świerki przystrajamy wnet,

tego Święta nie zagłuszy nawet internet!

Wszyscy kolędy śpiewamy,

razem kolację zajadamy.

Dostajemy prezenty

od Mikołaja, co jest Święty.

Świąteczną atmosferą dom wypełniamy

i niektórym marzenia spełniamy.

Na schroniska pieniądze dajemy,

w ten sposób zwierzęta obdarowujemy.

Wtedy wszystkie smutki idą w kąt.

Oto jest magia Świąt!

Alicja Kostro-Olechowska, kl. Vd

Opowiastka na święta

Jest Wigilia i cała familia zasiada do stołu.

Najpierw opłatek – cienkiego chleba płatek.

Potem Mikołaj Święty i dla nas prezenty.

Barszczyk z uszkami, miseczka ze śledzikami.

Kutia, pierożki, wszystkiego spróbuję troszkę.

Wszyscy najedzeni i uszczęśliwieni.

Pod drzewkiem jeszcze jeden prezent! Skąd?

Nie ważne. To jest właśnie magia świąt.

Jakub Heigelmann kl. VIa

Święta

Święta, święta – radość wielka,

cieszy się z nich Iga, Gabryś i Amelka.

Będzie choinka ozdobiona,

a pod nią z prezentów góra ułożona.

Cała rodzina przy stole zebrana,

Wieczór miły

Kolędami rozśpiewany.

Iga Lisewska i Iga Drzymalska kl. IIIc

* * *

W kącie choinka się błyszczy,

Świątecznie przystrojony cały dom.

Tata biega w pośpiechu,

Lecz na jego twarzy nie brak uśmiechu..

Mama w kuchni się krząta,

Potrawy kończy, coś jeszcze sprząta.

A ja cichutko siedzę i oczekuję,

kiedy za oknem zbliży się wieczór,

A potem noc, magiczna noc,

Pełna miłości, kolęd, smaków, prezentów.

OTO MAGIA ŚWIĄT!

Kacper Kopiński kl. IVb
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Święta, a w szczególności przygotowania do nich, nastręczają wielu kłopotów.

Również językowych! Wiele osób pyta bowiem, czy należy pisać:

 Święta Bożego Narodzenia czy święta Bożego Narodzenia,

 Wigilia czy wigilia,

 Gwiazdka czy gwiazdka,

 Sylwester czy sylwester,

 Nowy Rok czy nowy rok?

Spróbujmy rozwiać te wątpliwości.

1. Święta Bożego Narodzenia czy święta

Bożego Narodzenia?

Należy pisać wyłącznie: święta (małą literą)

Bożego Narodzenia. Jest tak dlatego, że nazwa

Boże Narodzenie może funkcjonować

samodzielnie.

2. Wigilia czy wigilia?

Wyraz ten możemy zaczynać zarówno wielką,

jak i małą literą. Pisownia zależy od znaczenia.

Otóż wigilia (małą literą) to «dzień poprze-

dzający inny dzień, zwykle świąteczny», jak

również «tradycyjna, uroczysta wieczerza

w przeddzień świąt Bożego Narodzenia»

(definicje za Słownikiem Języka Polskiego

PWN-u). Pisownia wigilii małą literą, gdy

mowa o kolacji przed Bożym Narodzeniem,

może wydawać się dość kłopotliwa, ponieważ

od wielkiej litery należy zapisywaćWigilię, gdy

mamy na myśli dzień poprzedzający Boże

Narodzenie, czyli 24 grudnia.

To dość nieznaczne rozróżnienie – wigilia

(kolacja) zawsze przecież odbywa się 24

grudnia, czyli właśnie w… Wigilię. Tym samym

należy pisać np. tak: W tegoroczną Wigilię

mieliśmy wielu gości na wigilii. Gdy mowa

jednak o zupełnie innej wigilii (czyli nie o 24

grudnia), piszemy ją małą literą, np. Już w

wigilię swoich urodzin otrzymałem pierwsze

prezenty.

3. Gwiazdka czy gwiazdka?

W tym wypadku również poprawne są obydwie

pisownie – zależnie od znaczenia, choć te

(znowu!) różnią się nieznacznie. Mianowicie

możemy pisać Gwiazdka, gdy mamy na myśli

«wigilię i święta Bożego Narodzenia»,

a wyłącznie gwiazdka – gdy mówimy tylko

o «zwyczaju obdarowywania się prezentami».
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4. Sylwester czy sylwester?

Sylwester pisany wielką literą oznacza

oczywiście imię męskie. Natomiast sylwester

to albo bal, na który wybieramy się 31 grudnia,

albo po prostu ostatni dzień roku, a właściwie

noc z 31 grudnia na 1 stycznia.

Zapamiętaj! Nazwy obrzędów, zabaw i zwy-

czajów (a do nich zalicza się sylwester)

piszemy mały literami, np. andrzejki, mikołajki,

oczepiny, walentynki, zaręczyny.

5. Nowy Rok czy nowy rok?

Inaczej rzecz się ma z Nowym Rokiem. To

właśnie jest właściwa nazwa święta przy-

padającego 1 stycznia, a zatem należy pisać ją

wielką literą. Oczywiście gdy mamy na myśli

nowy rok jako przeciwieństwo starego roku, to

poprawny jest wyłącznie zapis małymi literami,

np. W nowym roku postaram się uczyć

systematycznie.

Źródło: http://www.ekorekta24.pl/swiateczne-klopoty-jezykowe/

W rubryce Ogłoszenia zamieszczamy zadanie i kupon konkursowy. Wystarczy
wydrukować ostatnią stronę, a następnie uzupełnić zdania właściwymi formami
wyrazów, pamiętając o zasadach pisowni małą i wielką literą. Uzupełnione kupony
prosimy dostarczyć do swoich polonistów do 1 lutego 2018 r. Wszystkie poprawne
odpowiedzi zostaną nagrodzone “plusem” za aktywność z języka polskiego.

Dlaczego blondynka czołga się po sklepie
w czasie świątecznych wyprzedaży?
– Bo szuka niskich cen.

Jasio dostał rowerek na święta i zaczął
jeździć.
– Mamo, jadę bez rączki!
– Mamo, jadę bez trzymanki!
– Mamo, jadę bez ząbków!

Dwóch chłopców spędza noc przed Wigilią
u dziadków. Przed pójściem spać, klękają
przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich,
ile sił w płucach woła głośno:
– Modlę się o nowy rowerek, nowe
żołnierzyki...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go,
mówiąc:
– Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest
głuchy.
Na to chłopiec:
– Bóg nie, ale babcia tak.

Dowcipy dostarczyli: Szymon Stodolski i Jakub Heigelmann (kl. VIa)
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Christmas Words Scramble Games

leslb – _________________________

sdlneac – ______________________

konsgict – _____________________

ipgundd – _____________________

aydcn ncea –____________________

ttisomeel – _____________________

tawerh –_______________________

rniggbedare – __________________

ierreden – _____________________

nalge – ________________________

nreaocotids – __________________

amnwons – ____________________
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1. Zadanie matematyczne: oblicz
działania, a następnie wpisz wyniki
rosnąco z sylabami. Odczytaj hasło.

91 - 34 = …… że

45 + 45 = …… nie

53 + 22 = …… ro

35 + 48 = …… dze

72 - 46 = …… Bo

98 - 25 = …… Na

2. Krzyżówka – wpisz poszczególne hasła,
a dowiesz się, co będzie rozwiązaniem.

1.Co się wiesza na choince?

2. Zjeżdżamy na nich z górki.

3. Dzielimy się nim podczas kolacji wigilijnej.

4. Święty Mikołaj przynosi w nim prezenty.

5. Umie latać, ma nad głową aureolę.

6. Drzewko zdobione bombkami i światełkami.

7. Mikołaj daje pod choinkę.

8. Mały Jezus urodził się w ... .

x

x

1. Tradycyjne ciasto na Gwiazdkę.

2. Zasiadamy do stołu wigilijnego,

gdy zaświeci pierwsza ... .

3. Zbieramy je w lesie, dodajemy ,np.

do barszczu czy uszek.

4. Pieczemy na Boże Narodzenie.

5. Śpiewamy podczas świąt Bożego

Narodzenia.

6. Mogą być z owocami, z kapustą

i grzybami, a nawet z serem.

7. Ryba podawana podczas kolacji

wigilijnej.

Autorzy łamigłówek: Wiktoria Kraińska i Artur Kaszuba,
Zuzia Wiśniewska, Weronika Skicka, Amelia Zielińska kl. IIIc
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 Na początku lutego ukaże się zimowe wydanie gazetki, a w nim m.in.: ciekawe

propozycje na ferie i porady, jak się uczyć.

 Zainteresowanych współpracą z gazetką informujemy, prosimy o dostarczanie

tekstów na adres mailowy: gazetka.szesnastka@interia.pl (ułatwi nam to pracę,

zaoszczędzi czas). Materiały można też dostarczyć bezpośrednio do p. Ewy Felskiej lub

p. Magdaleny Gazdy. Czekamy przede wszystkim na prace literackie, poetyckie, plastyczne,

ciekawe fotografie, a także recenzje ciekawych książek i filmów.

 Na prace czekamy do 1 lutego.

Kupon konkursowy

Imię i nazwisko:............................................................. Klasa: .................

1. W zeszłym roku na ............................... dostałem grę planszową.
GWIAZDKA

2. W tym roku jesteśmy zaproszeni na .......................... do moich dziadków.
WIGILIA

3. W ..................................... spadło dużo śniegu.
NOWY ROK

4. W ......................................... będę uczyć się systematycznie.
NOWY ROK

5. Wielkim krokami zbliżają się ........................................................................... .
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

6. Urządziliśmy wspaniałego ......................................... .
SYLWESTER

Drodzy Czytelnicy!

Życzymy Wam radosnych, spokojnych i białych świąt Bożego Narodzenia, a w nowym roku

dużo zdrowia, wielu sukcesów i spełnienia marzeń.

Redakcja

mailto:gazetka.szesnastka@interia.pl
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