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Św. Mikołaju,gdzie
jesteś?...

6 grudnia, czyli
Mikołajki to długo
wyczekiwany
i wyjątkowy dzień
w ciągu roku.
Czekają na niego
przede wszystkim
dzieci, ale także wielu
dorosłych.
Bez względu na wiek,
każdy lubi dostawać prezenty i nawet najdrobniejszy upominek
przynosi radość.

● A kto rozdaje prezenty?

W dzisiejszych czasach to dobrze wszystkim znany Mikołaj -
sympatyczny staruszek,
koniecznie z długą brodą
i zaokrąglonym brzuchem,
w czerwonym stroju,
z okularami
i czapce z pomponem.
Mieszka on w Laponii lub
na biegunie północnym.
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W okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi on dzieciom
prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów.

Choć tak bardzo popularny i sławny mężczyzna w obecnych
czasach, w czerwonym stroju i z dużym brzuchem nie zawsze
rozdawał dzieciom prezenty.

● A kto naprawdę nim był? Jak wyglądał prawdziwy
św. Mikołaj?

Święty Mikołaj, biskup Miry Licyjskiej, ze względu na
przypisywane mu zgodnie z legendą uczynki został
pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom.
Imię Mikołaj pochodzi z greki i składa się z dwóch części:
nike – ,,zwyciężać” i laos – ,,lud”.

Zgodnie z historią biskupa św. Mikołaja
młody chłopak odziedziczył majątek
po rodzicach. Mikołaj był jedynakiem.
Mógł żyć w luksusie, ale wolał pomóc
biednym i potrzebującym, i to właśnie im
rozdał swoje bogactwa. Wszystko działo się
w III i IV w. n. e. na terenie dzisiejszej Turcji.
Dzieci najczęściej obdarowywano:
chlebem, orzechami,książkami, krzyżykami,
świętymi obrazkami, tabliczkami, ptaszkami
w klatce lub… rózgą:)

A Tobie co przyniesie w tym roku
św. Mikołaj?
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Pomysły na prezenty
Zastanawiasz się, co podarować najbliższym oraz przyjaciołom
z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia? Chcesz
postawić na klasykę? A może chcesz podarować coś od serca?

Najlepsze pomysły na prezent to:

❖biżuteria
❖kosmetyki do pielęgnacji
❖ciepłe skarpetki
❖perfumy
❖ubranie
❖świeczka zapachowa
❖bon podarunkowy
❖dobra książka
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Konkurs
,,List do św.Mikołaja”

II edycja w roku szkolnym 2022/2023

KONKURS TRWA

OD 06.12.2022 r. DO 12.12.2022 r.

★DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS

★FORMAT A4

★LICZY SIĘ ORYGINALNA TREŚĆ LISTU

★NAGRODY W POSTACI OCEN Z J.POLSKIEGO
(przydadzą się w kończącym się semestrze)

★prace będą przyjmowane u Pani Wachowskiej

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!
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Wiersze świąteczne
Lucyna Krzemieniecka
„Wieczór wigilijny”

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha. Lucyna Krzemieniecka

To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
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Maria Terlikowska
„Zaczarowane drzewko”
Choinka proszę pana
jest chyba zaczarowana,
bo zaraz wszystko odmienia:
było szaro, a ona wchodzi do domu –
zielona i spełnia marzenia.
Choinka – niby królewna
taka zielona i srebrna, Maria Terlikowska

taka czerwona i złota.
A pod nią – nasze marzenia:
Lalka dla Mani i miś dla Henia,
nawet piłeczka dla kota.
Dobrze się bawić przy świeczkach,
tu miś, tu kot, tu laleczka.
I spać nam nikt jeszcze nie każe.
Choinka, proszę pana
choinka zaczarowana –
drzewko spełnionych życzeń.

Strona|8



Ludwik Jerzy Kern
„Śnieg”

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy,
że śnieg powinien być kolorowy?
Albo zielony, albo czerwony,
liliowy albo beż.
Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,
a bałwan biały nie byłby, ale
albo zielony, albo czerwony,
liliowy albo beż.
Śnieżki tak samo w zimowej porze
byłyby wtedy w jakimś kolorze: Ludwik Jerzy Kern

albo zielone, albo czerwone,
liliowe albo beż.
Bardzo kolory by się przydały,
a tu tymczasem wciąż pada biały,
biały bielutki, miękki mięciutki,
świeży, świeżutki śnieg.
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Tradycje świąteczne
Tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce kultywuje się od
wielu lat. Ubieranie choinki, dawanie prezentów, 12 wigilijnych
potraw, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd – to najbardziej
znane zwyczaje świąteczne w naszym kraju.

Najpopularniejsze zwyczaje bożonarodzeniowe
w Polsce:

★Ubieranie choinki
★Łamanie się opłatkiem
★Sianko pod obrusem
★Dawanie prezentów dla dzieci
★12 potraw na stole
★Śpiewanie kolęd
★Dodatkowe nakrycie przy stole
★Pierwsza gwiazdka na niebie
★Prezenty pod choinką
★ Wielu Polaków nie wyobraża sobie

też świąt bez Pasterki o północy.

Najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i innych, to spędzić
czas Świąt w rodzinnej atmosferze, umocnić łączące nas więzi
– aby nasze dzieci w rodzinnym gronie czuły się bezpiecznie
i swobodnie. W dobrym przeżyciu Bożego Narodzenia pomaga
świadome pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów i rytuałów
świątecznych.
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Tradycje świąt Bożego Narodzenia: 12 potraw

Polacy tradycyjnie serwują na świątecznym stole 12 potraw.

Zwyczaj ten odnosi się do 12 apostołów, którzy spożywali

z Jezusem ostatnią wieczerzę. Żeby w nadchodzącym roku

mieć szczęście – należy spróbować wszystkich dań.

Tradycyjne potrawy wigilijne to:

❖barszcz czerwony z uszkami

❖pierogi z kapustą i grzybami

❖ ryba po grecku

❖karp smażony

❖kutia

❖kapusta z grzybami

❖zupa grzybowa

❖śledzie

❖kompot z suszu

❖makowiec

❖groch z kapustą

❖paszteciki z kapustą i grzybami.

Na świątecznym stole często pojawia się także sałatka

jarzynowa, karp w galarecie i inne potrawy, w zależności od

rodzinnej i regionalnej tradycji.
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Oczekiwania na jasełka
Dlaczego co roku w szkole odbywają się jasełka?
Każdy uczeń przez cały rok
czeka na to niezwykłe
świąteczne przedstawienie.
Jasełka organizuje się zwykle
przed świętami Bożego
Narodzenia, właśnie na
pamiątkę tego wyjątkowego
wydarzenia.
Jasełka przedstawiają sceny
narodzenia Jezusa oraz
pokazują jak ważne dla katolików jest to święto. |

Głównymi postaciami są
wiadomo: Jezus, Józef,
Maryja, trzej królowie,
pasterze, także
król Herod
i śmierć. Występują
również aniołowie

i diabły. Podczas wystąpienia towarzyszy śpiew kolęd
i pastorałek.

Święta Bożego Narodzenia to również czas na odpoczynek
od nauki i szkoły, na który wszyscy czekamy!!!!
Przerwa świąteczna tego roku zaczyna się od 23.12.2022 r.
i potrwa do 02.01.2023 r.
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Ozdoby świąteczne
W czasach szalejącej inflacji nawet ozdoby

bożonarodzeniowe nic taniej nie kosztują. Więc zamiast
wydawać fortunę na sklepowe i masowe ozdoby, najlepiej
zrobić je w własnoręcz i niepowtarzalny sposób. Ręczne robótki
przygotowywane z rodziną jeszcze bardziej zbliżą nas ze sobą
i pozwolą poczuć niezwykłą magię świąt.

➔A jakie ozdoby możemy
samodzielnie przygotować

z naturalnych i prostych
składników?

★Szydełkowe ozdoby choinkowe
★Stroik na wigilijny stół
★Wieniec z gałązek jodły i skórek

z pomarańczy na drzwi
★Gwiazdki i aniołki ze słomy
★Mandarynki zdobione goździkami
★Aromatyczne świeczki
★Drewniane krążki ze świeczkami
★Choinki z makaronu

Strona|13



Świąteczne zapachy
w kuchni

● Pierniczki z lukrem
Składniki:
★1200 g mąki
★400 g miodu
★2 szt. jaj
★400 g cukru
★100 g margaryny
★10 g sody oczyszczonej
★10 g proszku do pieczenia
★160 ml mleka
★przyprawa do piernika (cynamon, imbir, goździki, gałka

muszkatołowa, pieprz)

Sposób wykonania:
1. Przyprawy utrzeć w moździerzu.
2. Ogrzewać miód i cukier do momentu, aż się rozpuści;
ostudzić, następnie dodać do przygotowanych pozostałych
składników.
3. Wyrobić ciasto na jednolitą masę.
4. Pozostawić w lodówce na 2 godziny.
5. Rozwałkować na ciasto na grubość ok.1 cm i wycinać
ciasteczka.
6. Pierniczki piec w temperaturze 220℃ przez 10-20 minut.
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● Jak przygotować własnoręczny lukier?

Do świeżo upieczonych pierniczków wizualnie najlepiej
będzie pasował, a przede wszystkim smakował własnoręcznie
robiony biały lukier. Magiczną
polewę przyrządzamy z cukru
pudru, wody i soku z cytryny.
Surowy lukier  robimy z białek
i cukru pudru. Łyżką stołową
energicznie mieszamy lukier
do momentu, aż będzie miał
gęstą konsystencję.
Dodajemy do niego sok z cytryny lub aromat migdałowy.
Sporządzonym lukrem dekorujemy ciasteczka,
tworząc przy tym piękne i niepowtarzalne wzory
na pierniczkach.
Świetną dekoracją na przykład pod choinką sprawdzi
się również chatka z piernika czy ,,latające’’ sanie św. Mikołaja.

SMACZNEGO!
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Stylizacja sylwestrowa
i świąteczna

Jak ubrać się w święta 2022? Stylizacje na Boże Narodzenie
powinny być eleganckie i wpisywać się w zimowe klimaty oraz

jednocześnie zapewniać
maksymalną wygodę
w trakcie spotkania
z rodziną. Modna
i elegancka stylizacja
świąteczna z sukienką to
coroczny hit przy wigilijnym
stole. W tym sezonie nie
może być inaczej. Naszym
ulubionym pomysłem jest

stylizacja na Boże Narodzenie 2022 z czerwoną sukienką w roli
głównej. Zdecyduj się na model midi o dopasowanym kroju
i z długim rękawem.

W stylizacjach na SYLWESTRA
2022/2023 kluczowe jest kreatywne
podejście do klasyki. W tym roku króluje
maksymalizm, styl z dyskotek z lat 90.,
błysk i kontrast – wybierz jeden z nich
i stwórz zjawiskowy outfit. Czasem
wystarczy znaleźć niepowtarzalną
sukienkę na sylwestra, by look zrobił się
sam, bo błyszczące dodatki
w towarzystwie zjawiskowej sukienki są
po prostu zbędne.
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ELITE DANCE
Nie od dziś wiadomo, że
w naszej społeczności szkolnej
kryje się wiele talentów. Z tego
względu, od października
bieżącego roku w ZSA-E
w Weryni działa zespół
taneczny ELITE DANCE.
Tworzy go 20 chętnych
uczniów, wyróżniających się
poczuciem rytmu, humoru,
kreatywnością
i przede wszystkim energią.

Swoją pasją, wiedzą
i umiejętnościami tanecznymi
dzielą się z nimi nasze koleżanki - instruktorki z klasy 3 aez:
Wiktoria Dębiak i Klaudia Sitarz, które udzieliły nam wywiadu.

● Skąd w ogóle pomysł na zespół taneczny?

- Wiktoria: Pomysł na zespół taneczny powstał po to, aby
rozwijać talenty, odkrywać nowe pasje i zainteresowania lub
doszlifować swoje umiejętności. Zespół powstał również, aby
urozmaicić szkolne akademie.
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● Jakie predyspozycje należy posiadać, aby dobrze
tańczyć i zgrać się z całym zespołem?

- Klaudia: Aby dobrze tańczyć należy mieć dużo zapału, chęci
i zaangażowania do tańca, natomiast żeby zgrać się
z zespołem należy być otwartym na nowe pomysły oraz być
cierpliwym ponieważ niektórzy uczą się szybciej,
a niektórzy wolniej.

● Kiedy pierwszy występ? Co zaprezentujcie? :)
- Wiktoria i Klaudia: Nasz pierwszy występ zaprezentujemy
podczas szkolnych jasełek, które odbędą się 22 grudnia.
Zamierzamy zatańczy układ taneczny do piosenki
,,Merry Christmas everyone’’.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu i
poświęcony czas!

Rozmawiały:
Weronika Fitał
i Martyna Jagodzińska.

Strona|18



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim
naszym czytelnikom życzymy:

Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłym,
rodzinnym gronie oraz Szczęśliwego Nowego
Roku 2023!!!!

Wesołyc� Świą� 2022!

Życzy redakcja
gazetki “Wydarzenia”
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Gazetkę opracowały:
Redaktorzy naczelni: Weronika Fitał, Martyna Jagodzińska, Klaudia
Sitarz.
Pochodzenie zdjęć, przepisów: Internet.
Opiekun gazetki: Katarzyna Wachowska
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