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„Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
że każdy wszystko usłyszy:
I sanie w obłokach mknące,
i gwiazdy na dach spadające,
A wszędzie to ufne czekanie…
Czekajmy – dziś cud się stanie”

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia!

/
Nasza szkoła pięknie

na Święta udekorowana

Boże Narodzenie 2018
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sl6
Symbole Świąt

Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, który
przeżywamy w gronie rodzinnym. Jest to czas
magiczny, dlatego że związane są z nim symbole
i obrzędy.

Wigilia
„Vigilia” – oznacza oczekiwanie, czuwanie.
W Polsce tradycja Wigilii upowszechniła się
w osiemnastym wieku. Do wieczerzy wigilijnej
zasiadamy, gdy na niebie pojawi się pierwsza
gwiazdka, która jest pamiątką gwiazdy
betlejemskiej, którą ujrzeli mędrcy.

Łamanie się opłatkiem
Opłatkiem dzielimy się z najbliższymi, składając
sobie życzenia. Dzielenie się opłatkiem jest
symbolem wyrażenia wdzięczności i znakiem
przebaczenia win.

Dwanaście potraw wigilijnych
Symbolizuje dwunastu apostołów, którzy zasiedli
z Jezusem do ostatniej wieczerzy.
Tradycyjne potrawy to: pierogi, ryba głównie karp,
barszcz z grzybami lub czerwony, kluski z makiem,
kutia, kapusta z grochem. Jadłospis wigilijnych
potraw powinien być tak przemyślany, żeby
uwzględniał plony rolne i leśne z całego roku.

Sianko pod obrusem
Symbolizuje Jezusa, który leżał na sianku
w żłóbku.

Choinka
To symbol rajskiego drzewka. Dzięki temu, że jest
zielona przez cały rok, stała się symbolem
Chrystusa jako „drzewa życia”.

Ozdoby choinkowe
Ozdoby miały zapewnić rodzinie pomyślność,
symbolizują także dary i łaski jakie spływają
z narodzeniem Pana Jezusa. Jabłka nawiązują do

rajskiego owocu. Światełka na drzewku przypominają
przyjście na świat Chrystusa - Światłości Świata.
Rozrzucone na choince łańcuchy oznaczają węża,
a błyszcząca na czubku gwiazda - ewangeliczną
gwiazdę betlejemską.

Zawieszanie gałązek jemioły
Jemioła symbolizuje zgodę, skruchę, wybaczenie
i pojednanie. Ma ona chronić domowników swą mocą
przez cały rok. Należy ją ususzyć i przechowywać do
następnych świąt.

Puste miejsce przy stole
Jest ono symbolicznie przeznaczone dla
niezapowiedzianego gościa. To wyraz pamięci
o naszych bliskich, którzy są nieobecni. Puste
nakrycie wyraża także pamięć o członku rodziny,
który zmarł. To miejsce symbolizuje też obecność
Chrystusa, który tego wieczoru, w sposób szczególny,
przychodzi do człowieka.

Szopka bożonarodzeniowa
Pozwala nam wyobrazić miejsce narodzin Pana Jezusa,
przypomina nam narodzenie Chrystusa.

Pasterka
Odprawianie pasterki o północy jest upamiętnieniem
oczekiwania i modlitwy pasterzy zmierzających do
Betlejem na powitanie Mesjasza.

Kinga N.

bdqy
Rozszyfruj świąteczną wiadomość:

LEŃ MA KA CHA CI JEN STA KA
CHA LI

Rozwiąż rebus
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Co robić w zimowe wieczory?
1. Gdy jest śnieg na dworze można wyjść na
spacer lub sanki z kolegami, ulepić bałwana lub
porzucać śnieżkami.
2. Zrobić bazę z koców, pod stołem czy za
kanapą (ewentualnie rozstawić w salonie
prawdziwy namiot).
3. Wypożyczyć masę książek z biblioteki
i wieczorami czytać je pod ciepłym kocem.
4. Pić gorące kakao lub czekoladę z piankami.
5. Zagrać chociaż kilka razy w jakieś fajne
planszówki lub inne gry towarzyskie.
6. Zrobić teatrzyk cieni – ograniczeniem jest
tylko wyobraźnia. Możecie tworzyć zwierzaki
z paluszków i odgrywać na ścianie scenki.
7. Zorganizować rodzinną bitwę na poduszki –
na punkty albo nie. Do utraty tchu!
8. Nauczyć się sztuczek magicznych, a później
zrobić pokaz dla kolegów lub rodziny.

qrvjop
Niezbędnik ucznia na zimowe dni

- termos z herbatą
- ciepły kocyk
- słodka bułka (do herbaty)
- czapka
- szalik
- sweterek
- dobry humor

Ania Gałka

tmsghlxv

Fakty o zimie
1. Zima to jeden z czterech pór roku.
2. Ziemia jest najbliżej słońca pomiędzy 3 stycznia,
a 5 stycznia.
3. Niektóre zwierzęta, w tym niedźwiedzie,
hibernują się zimą.
4. Powietrze nie musi być bardzo wilgotne, aby
uzyskać imponujące ilości śniegu. W przeciwieństwie
do zwykłych opadów deszczu, na brzegu puszystego
śniegu znajduje się dużo powietrza, które dodaje mu
objętości. Dlatego też to, co w lecie wyniosłoby 10
centymetrów deszczu w zimniejszych miesiącach to
około 10 centymetrów śniegu.
5. Zima to sezon o najkrótszych dniach
i najniższych temperaturach.
6. Kiedy jest zima na półkuli północnej, to jest lato
na półkuli południowej.
7. Drzewa i rośliny przestają rosnąć zimą.
8. Średni płatek śniegu waha się od rozmiaru nieco
mniejszego niż grosz do szerokości ludzkiego włosa.
9. Aomori City w północnej Japonii otrzymuje
więcej opadów śniegu niż jakiekolwiek większe
miasto na ziemi. Każdego roku obywatele zasypywani
są średnio 8 metrów śniegu.
10. W Polsce święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok,
i Walentynki są obchodzone zimą.

Kyfczij59
Udekoruj swój pokój na Święta
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Pytania dotyczące Wigilii
oraz Nowego Roku

Zadałyśmy pytania kilku nauczycielom

Czy lubią państwo zimę? I dlaczego?
Pani Ilona powiedziała tak. Ponieważ "każda pora
roku ma swój kolor".
Pan Sebastian powiedział, że nie.
Pani Barbara powiedziała nie, ale lubi sporty
zimowe.
Pani Halina odpowiedziała, że nie. Ponieważ nie
lubi gdy jest jej zimno.
Pani z biblioteki powiedziała, że tak. Ponieważ lubi
jak jest biało na zewnątrz.

Czy w święta dużo państwo gotują (lub pomagają
przygotowaniach do Wigilii)?
Pani Barbara powiedziała, że dużo gotuje i pomaga.
Pani z biblioteki powiedziała, że także dużo gotuje
i pomaga.
Pani Halina powiedziała, że tak dużo robi rzeczy
i gotuje.
Pan Sebastian powiedział, że pomaga.
Pan Ilona odpowiedziała, że tak dużo gotuje
i pomaga w przygotowaniach.

Czy święta są spędzone w gronie najbliższych?
Wszyscy nauczyciele, którym zadałyśmy to pytanie
odpowiedzieli, że tak.

Jakie potrawy goszczą u państwa na wigilijnym
stole?
Pani z biblioteki powiedziała '' barszcz czerwony,
ryba, pierogi z kapustą".
Pani Barbara powiedziała " karp, sernik lecz nie
tylko".
Pani Ilona powiedziała " barszcz z uszkami, karp,
barszcz grzybowy z ziemniakami".
Pani Halina powiedziała "ryba, barszcz czerwony
z uszkami, gołąbki z grzybami i kluski z makiem".
Pan Sebastian powiedziała, że "ryba po grecku,
pierogi barszcz grzybowy, ciasto".

Czy postanowienie noworoczne (z tamtego roku się
spełniło)?
Pani Barbara nie odpowiedziała.
Pani z biblioteki odpowiedziała, że nie było
postanowienia.
Pani Halina odpowiedziała, że nie.
Pani Ilona powiedziała, że nie było postanowienia.
A pan Sebastian powiedziała, że nie do końca.

Jak wygląda dzień po Sylwestrze?
Pan Sebastian powiedział, że lekko zmęczony.
Pani Barbara powiedziała "świętuje urodziny córki".
Pani z biblioteki powiedziała , że odpoczywa i długo
śpi.
Pani Halina powiedział '' jak przedtem".
A u pani Ilony leniwie.
Zadałyśmy również takie dodatkowe pytanie.

Czy mają państwo (już) postanowienie noworoczne?
Pani Halina powiedziała, że nie i nie będzie.
Pani Barbara powiedziała, że tak, lecz nie zdradziła
nam jakie.
Pan Sebastian powiedział, że jeszcze nie.
Pani Ilona powiedziała, że nie ma.
Pani z biblioteki powiedziała, że nie.

Maja

Wszystkim nauczycielom bardzo dziękujemy za
udzielenie odpowiedzi do wywiadu i życzymy
Wesołych Świąt BOŻEGO NARODZENIA oraz
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

owzyqhf
Rozwiąż rebus

lkjhgfda
Dekoracje szkolne
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Zgadnij, co przedstawiają obrazki. Wpisz hasła do krzyżówki. Odczytaj rozwiązanie
w zaznaczonej ciemniejszym kolorem kolumnie.

Rozwiązanie krzyżówki zapisane na kartce wraz z imieniem i nazwiskiem oraz klasą
przynieś do biblioteki do 20.01.2019 r.

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.


