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W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie życzymy całej społeczności
szkolnej dużo zdrowia, wielu powodów do radości – tych małych i tych dużych.
Życzymy także, abyście to Boże Narodzenie spędzili z osobami, które są Wam bliskie
–niech to będzie czas pełen miłości, spędzony w rodzinnym gronie, czas odpoczynku
i refleksji.
Wesołych Świąt!
Redakcja gazetki!

GRUDZIEŃ
Grudzień – dwunasty miesiąc w roku według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Nazwa
miesiąca (według Brücknera) pochodzi od słowa gruda (podobnie ukraiński грудень /
hrudeń, litewski gruodis). Inna dawniej używana nazwa toprosień lub prosiniec (por.
współczesna nazwa miesiąca w języku czeskim prosinec i chorwackim prosinac). Łacińska
nazwa december (‘dziesiąty miesiąc’; zobacz: kalendarz rzymski) została zapożyczona przez
większość języków europejskich. W grudniu następuje na półkuli północnej przesilenie
zimowe, a na południowej przesilenie letnie. Meteorologicznie jest to w Polsce miesiąc
zimowy.

PRZYSŁOWIA
1grudnia- Pierwszego grudnia, gdy pogoda służy, to wczesną i pogodną wiosnę wróży.
2 grudnia- Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała.
3 grudnia- Grudzień jak łagodny wszędzie, cała zima dzieckiem będzie.
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4 grudnia- Barbara mrozi, Mikołaj lód zwozi.
5 grudnia- Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę zapowiada.
6 grudnia- Jeśli święty Mikołaj lodu nie roztopi, długo będą chuchać w ręce chłopi.
7 grudnia- Święty Ambroży zimy przysporzy.
8 grudnia- Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha.
9 grudnia- Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.
10 grudnia- Gdy ptaki o północy latają, mroźną zimę przepowiadają.
11grudnia- Pogoda grudniowa-lodu połowa, wody połowa.
12 grudnia- W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho.
13 grudnia- Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi.
14 grudnia-Taka pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się głosi.
15 grudnia- Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze.
16 grudnia - Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity.
17grudnia- Od świętego Florka daj chleba do worka.
18 grudnia- Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada.
19 grudnia- Pogoda na Urbana to wielka wygrana.
20 grudnia- Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny.
21 grudnia- Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa.
22 grudnia- Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.
23 grudnia- Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody.
24 grudnia- Jak w Wigilię z dachu ciecze, to się zima długo wlecze.
25 grudnia- Gdy w Boże Narodzenie pogodnie, będzie tak przez cztery tygodnie.
26 grudnia- Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie.
27 grudnia- Jak Apostoł pokazuje, taki luty następuje.
28 grudnia- Niewiniątek czas pokaże, jaka pogoda w marcu się okaże.
29 grudnia- Późna zima długo trzyma.
30 grudnia- Kiedy grzmi na lód, będzie głód.
31 grudnia- Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę mroźną.

POMYSŁY NA ŚWIĄTECZNE PREZENTY
Kupowanie prezentów jest sprawą bardzo trudną, więc aby wam pomóc, przedstawiamy kilka
propozycji:
Książka -nie musi to być tradycyjna, dla miłośników gotowania odpowiednia będzie książka
kulinarna.

Kosmetyki –dla kobiet są idealnym prezentem , który z pewnością będzie przydatny .

2

Pod okiem Jadwigi nr 4/2018/2019
Perfumy –jeżeli wiemy jaki obdarowana osoba lubi zapach, to perfumy będą idealnym
prezentem.

Elementy wystroju –mogą to być jakieś obrazy, poduszki, koce , które w mroźne dni na pewno
się przydadzą.

Własnoręczny prezent –jeżeli nic w sklepach nie przypadło nam do gustu możemy zrobić
mały upominek (np. szopkę , jakąś ozdobę) lub sami coś uszyć.

KOLĘDA
Kolędowanie to jedna z piękniejszych polskich tradycji okresu świąt Bożego Narodzenia.
Rodziny spotykają się, zapominają o problemach dnia codziennego i wspólnie śpiewają
tradycyjne polskie kolędy. Teksty kolęd przekazywane są z pokolenia na pokolenie i są szeroko
znane.
Pisali je najwięksi polscy poeci, a kompozytorzy tworzyli muzykę do nich lub opracowywali
muzycznie. Kolędy związane są również z rodzimą twórczością ludową.

DZISIAJ W BETLEJEM!
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna
Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi
Anieli grają
Króle witają

Pasterze śpiewają
Bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają
Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
I Józef święty, i Józef święty
Ono pielęgnuje
Chrystus się .................
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WIGILIA U NASZYCH SĄSIADÓW
NIEMCY:
Boże Narodzenie w Niemczech rozpoczyna
się 24 grudnia Wigilią. Jest ona jednak
mniej uroczystym dniem niż w Polsce.
Kolacja wigilijna składa się zazwyczaj z
sałatki kartoflanej. Ludzie składają sobie
życzenia, zanim zasiądą do wieczerzy, nie
ma jednak zwyczaju łamania się wówczas
opłatkiem. Pod każdym talerzem znajduje

się specjalnie tam umieszczony pieniążek,
mający przynieść szczęście. Nikt nie
powinien również wstawać od stołu w
czasie kolacji, ponieważ przynosi to pecha.
Tego dnia dzieci otrzymują także specjalny
talerz ze świeżymi i suszonymi owocami,
bardzo popularnymi orzechami oraz
różnego rodzaju ciastkami.

CZESI:
Dwudziesty czwarty grudnia to Štědrý, czyli
„szczodry dzień”. Niegdyś kalendarzowy
dzień liczono od zachodu słońca dnia
poprzedniego, dlatego świętuje się już w
wigilię Bożego Narodzenia. Zwykle tego
dnia mama od rana krząta się w kuchni, a
ojciec z dziećmi ubierają choinkę,
odkurzają i oglądają bajki w telewizji. Żeby
przetrwać jakoś to najdłuższe w całym
roku popołudnie w okresie najkrótszego
dnia, chodzi się na spacery. W Pradze o tej
porze na Moście Karola zbierają się ludzie i

śpiewają kolędy. Czesi nie mają w zwyczaju
przygotowywania 12 potraw. Jednym z
tradycyjnych dań jest tzw. kuba, czyli
pęczak
wymieszany
z
grzybami,
majerankiem i czosnkiem, zapieczony w
piekarniku. Zgodnie z tradycją 24 grudnia
powinno się przestrzegać ścisłego postu.
Dzieciom mówiono, że jeżeli przez cały
dzień będą pościły, to wieczorem zobaczą
złote
prosiątko.
Obecnie
jednak
zapadnięciu zmroku można już rozpocząć
wigilijną wieczerzę.

ROSJA:
Wiernych obowiązuje sześciotygodniowy
post, surowszy niż w Kościele zachodnim,
zwany bożonarodzeniowym (Rożdiestwien
skij post), podobny do Wielkiego Postu
przed Wielkanocą. Cały cykl świąteczny
obchodzony jest według tzw. starego stylu,
czyli zgodnie z kalendarzem juliańskim, a
więc o 13 dni później w stosunku do
kalendarza gregoriańskiego. W samą
wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia,
czyli 6 stycznia według kalendarza
juliańskiego),
zwaną
po
rosyjsku
soczelnikiem, obowiązuje prawosławnych
najostrzejszy post w ciągu tych 6 tygodni.
Powstrzymują się wówczas cały dzień od
jedzenia.
Wieczorem spożywa się kutię, zwaną
biedną (postną). Kutia bogata ze
specjalnymi dodatkami spożywana jest

dopiero w noc noworoczną, czyli z 13 na 14
stycznia i w uroczystość Chrztu Pańskiego
(19 stycznia). Prawosławni w Rosji dzielą
się z najbliższymi tzw. prosforą, czyli
święconym chlebem. Tradycja ubierania
choinki przyszła do Rosji mniej więcej w
tym samym czasie co do Polski, czyli po II
wojnie światowej. W Wigilię dzieci znajdują
pod choinką prezenty, które przynosi
Babuszka albo Dziadek Mróz wraz ze swoją
wnuczką Śnieżynką.
Od drugiego dnia świąt do święta
Ofiarowania Pańskiego trwa kolędowanie,
podczas którego młodzi mężczyźni
chodzą po domach z tzw. gwiazdą,
śpiewają
kolędy
wychwalające
narodzonego Chrystusa. W zamian za to
kolędnicy dostają słodkie podarki, a
czasem nawet pieniądze.
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SYMBOLE ŚWIĄTECZNE:

JAK SIĘ UBRAĆ NA WIGILIĘ
Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, wymaga wiec odpowiedniej oprawy i stroju.
Nasze ubranie powinniśmy szczególnie odpowiednio dobrać, jeśli planujemy wigilię spędzić w
gronie rodziny i bliskich. Choć będziemy ucztować w gronie osób nam znanych, nie oznacza to,
że możemy postawić na dresy lub jeansy. - Wigilia to wyjątkowy czas, dlatego nasz strój
powinien być elegancki, z klasą. Zabronione są ubrania sportowe, wyzywające, jeansy itp.

BOŻE NARODZENIE
Boże Narodzenie jest najważniejszym i
najuroczyściej obchodzonym świętem w
Polsce. Wszystkie tradycje, czyli m. in.
Adwent, Wigilię, łamanie się opłatkiem,
śpiewanie kolęd oraz przygotowywanie
potraw wigilijnych kształtowały się bardzo
długo. Zwyczaje z czasów pogańskich
przeplatały się z tymi wprowadzonymi
przez Kościół, a także z ludowymi
tradycjami. Wszystkie te czynniki sprawiły,
że obecnie Boże Narodzenie ma charakter
święta rodzinnego. Przyjrzyjmy się

dokładniej temu, co znajduje się na
tradycyjnym wigilijnym stole. W zależności
od regionu i tradycji rodzinnych zestaw
wigilijnych potraw jest różny, ale
zwyczajowo na wigilijnym stole powinny
znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw
powinno być dwanaście. Każdej należy
spróbować, co ma zapewnić szczęście przez
cały rok. Do najbardziej typowych należą:
barszcz z uszkami (wymiennie w
niektórych regionach Polski z białym
żurem, zupą grzybową, zupą owocową lub
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zupą rybną), ryby, przyrządzane na różne
sposoby, z najbardziej tradycyjnym
karpiem smażonym i w galarecie, kapusta z
grochem, kapusta z grzybami, pierogi z
kapustą, kasza z suszonymi grzybami,
fasola z suszonymi śliwkami, paszteciki z
grzybami, kotleciki z ryżu z sosem
grzybowym, kluski z makiem, cukrem i
miodem, makiełki, chałka z kompotem z
suszonych owoców, zupa migdałowa czy z

tradycji wschodniej kulebiak, gołąbki i
kutia. Na Śląsku potrawami wigilijnymi są
moczka i makówki. Zgodnie z polskim
zwyczajem potrawy wigilijne powinny być
postne, czyli bezmięsne i bez użycia
tłuszczów zwierzęcych. Post wigilijny jest
zwyczajem
dość
powszechnie
przestrzeganym, mimo że w wielu
wyznaniach chrześcijańskich nie jest
nakazany.

OPOWIADANIE PT. "MIKOŁAJKI"
-Co tam masz? - zapytała zaciekawiona Kinga.
-Ja? Ja, nic...-próbował przekonać przyjaciółkę, chowając za sobą pudełko.
-Kinga! - Z dołu było słychać jej mamę.
Dziewczyna zeszła na dół, a chłopak usiadł na krześle i odetchnął z ulgą.
-Stało się coś? -Zza lekko uchylonych drzwi wyjrzała Majka-starsza siostra Kingi.
-Wyglądasz na zmartwionego – dodała i usiadła obok chłopaka, który patrzył na nią dziwnym,
zmartwionym wzrokiem.
-Kupiłem Kindze prezent na mikołajki. Właśnie zmierzałem do domu, niestety Kinga zawołała
mnie do środka. Nie chciałem sprawić jej przykrości, odmawiając i wpadłem do was na
chwilkę-opowiadał chłopak.
-O mały włos nie odkryła prezentu! - dodał.
-Ona jest ciekawska – stwierdziła Maja.
–Dzisiaj jest 1 grudnia, a mikołajki są dopiero 6.–powiedziała po chwili.
-Wiem, lecz ja zawsze kupuję prezenty dużo wcześniej – oznajmił.-Muszę już iść, do
zobaczenia jutro! - pożegnał się i po chwili wyszedł, zamykając po cichu drzwi.
Dziewczyna jeszcze z okna obserwowała sąsiada, aż znikł jej z pola widzenia.Za oknem lekko
wirowały płatki śniegu, tworząc piękny zimowy krajobraz.

6

Pod okiem Jadwigi nr 4/2018/2019

7

Pod okiem Jadwigi nr 4/2018/2019

8

