ŚWIĘTA Z „TUZUNKIEM”
Serdecznie witamy Naszych Drogich Czytelników. Bardzo nam przykro,
że nie udało się wydrukować świątecznego wydania szkolnego czasopisma.
Chcemy choć trochę umilić Wam świąteczny czas.
Życzymy dużo zdrowia, spokoju i szybkiego spotkania się w szkole.
(Maria Ciesielczyk, redakcja)
Na początek coś łatwego i smacznego.
Świąteczne pierniczki
Pierniczki to nieodłączna część każdych świąt Bożego Narodzenia, a tym samy
świetny pomysł na spędzenie czasu razem w kuchni. Dlatego przychodzimy
z propozycją ekspresowego przepisu na ten świąteczny wypiek. Ciasteczka
są mięciutkie i gotowe do zajadania już po upieczeniu.
Składniki:
· 2 szklanki (320 g) mąki pszennej
· 2 łyżki miodu
· 2/3 szklanki cukru
· 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
· 20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej
· 2 łyżki masła
· 1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania)
· około 1/4 szklanki ciepłego mleka
Przygotowanie:
· Do mąki wlewamy ciepły rozpuszczony miód i mieszamy łyżką. Następnie
dodajemy kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko.
· Dolewając powoli mleka zagniatamy ciasto na jednolitą masę. ( Uwaga!
Dolewamy mleko do momentu jednolitej kruchej masy. Nie trzeba wlewać
całego mleka)
· Rozwałkowujemy ciasto i wycinamy swoje ulubione kształty.
· Pieczemy około 10-15min. W 180 stopniach.
· Po wystudzeniu dekorujemy i zajadamy.
Powodzenia i smacznego!

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
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1. Wieszamy je na choince.
2. Ruskie lub z grzybami.
3. Składamy je sobie podczas dzielenia się opłatkiem.
4. Prowadził Maryje na osiołku do Betlejem.
5. Dostajemy je na święta I znajdujemy pod choinką.
6. Czerwony z uszkami.
7. Mama Jezusa.
8. Drzewko świąteczne stojące u nas tylko w czasie świąt.
9. Piosenki śpiewane w kościele w czasie świąt.
10. Kartki świąteczne, które wysyłamy z życzeniami.
11. Roślina, pod którą można się całować.

12. Rudolf to ....
13. Obchodzimy ją 24 grudnia.
14. Ostatni miesiąc roku.
HASŁO:

WESOŁYCH ŚWIĄT W RÓŻNYCH JĘZYKACH
Albański
Amharski
Angielski
Arabski
Białoruski
Bułgarski

Gëzuar Krishtlindjet
መልካም ገና
Merry Christmas
مجيد ميالد
З Нараджэннем
Хрыстовым
З Божым нараджэннем

Chiński
圣诞快乐
Chorwacki Sretan Božić
Czeski
Veselé Vánoce
Duński
Glædelig Jul
Esperanto Gajan Kristnaskon
Estoński
Häid Jõule
Fiński
Hyvää Joulua
Francuski Joyeux Noël
Grecki
Καλά Χριστούγεννα
Gruziński შობას გილოცავთ
Hebrajski שמח מולד חג
Hiszpański
¡Feliz Navidad!
Holenderski
Gelukkig kerstfeest
Indonezyjski
Selamat Natal
Irlandzki
Nollaig Shona
Islandzki
Gleðileg jól
Japoński
メリークリスマス

Khmerski

រ ីករាយបុណយ
្ ណូអ ល
៊ែ

Koreański 메리 크리스마스
Litewski
Linksmų Kalėdų
Łotewski Priecīgus Ziemassvētkus
Macedoński Среќен Божиќ
Malajski
Selamat hari Natal
Niemiecki
Frohe Weihnachten
Norweski
God jul
Ormiański Շնորհավոր Սուրբ
Ծնունդ
Polski
Wesołych Świąt
Portugalski
Feliz Natal
Rosyjski
C Рождеством
Христовым
Rumuński Crăciun fericit
Serbski
Срећан Божић
Słowacki
Veselé Vianoce
Słoweński Srečen Božič
Suahili
Heri ya Krismas
Szwedzki God Jul
่ สต ์มาส
Tajski
เมอร ์รีคริ
Turecki
Mutlu Noeller
Ukraiński З Різдвом Христовим
Węgierski Boldog Karácsonyt
Wietnamski
Chúc Mừng Giáng
Sinh
Włoski
Buon Natale

Symbole świąt Bożego Narodzenia i ich znaczenie

Choinka
Choinka przywędrowała do nas z Niemiec. W naszej religii oznacza
przyjście na świat Zbawiciela . Jednak nim w XVI wieku na dobre
zadomowiło się w tradycji bożonarodzeniowej, drzewko iglaste
w wielu kulturach było uznawane za symbol trwałości i ciągłego
odradzania się. Co roku ubieramy ją w przeróżne ozdoby, nadając
tym, w swoich domach nastój zbliżających się świąt. Tradycyjną choinkę,
uprzedzały również zdobione wiązanki świerku, wieszane pod sufitem przez
nasze prababcie.

Gwiazda
Każde świąteczne drzewko zwieńczone jest na czubku gwiazdą.
Symbolizuje ona gwiazdę betlejemską, która prowadziła trzech
króli do Betlejem. Może mieć też inne znaczenie. Bowiem, według
kulturoznawców i antropologów, gwiazda, a konkretnie jej ramię
skierowane ku niebu, wskazuje zenit. Dzięki temu choinka może stać się
„domową osią świata”. Oś świata, w wielu kulturach odpowiada za swoiste
utrzymanie równowagi pomiędzy światem podziemia, światem ziemskim
i przestrzenią nieba. Chrześcijanie wierzą, że po tej gwieździe „stykającej się”
z
niebem,
spłynie
na
nich
błogosławieństwo
z
nieba.

Światełka
Na każdej choince świecą setki malutkich światełek, nadających
piękny i przytulny wygląd. Jednak ich symbolika jest troszkę
inna. Zgodnie z sięgającymi czasów pogańskich wierzeniami,
światełka mają ochronić nas przed złymi mocami, urokami i źle
życzącymi ludźmi.

Karp
Na wigilijnym stole pośród 12 potraw, obowiązkowo musi pojawić się karp.
Karp, ale ogólnie ryby symbolizują wiarę chrześcijańską.

Sianko pod obrusem
Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod
obrus należy położyć garstkę siana. Jest ono symbolem żłobka,
w którym leżało Dzieciątko Jezus. Domownicy mogą też
spróbować wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa. Ten, który
wyciągnie najdłuższe, będzie cieszył się największym szczęściem
i powodzeniem w nadchodzącym roku.

Dzielenie się opłatkiem
Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. Dawniej
oprócz tradycyjnych opłatków, wytwarzanych z przaśnego
ciasta, chleba i wody, były również kolorowe opłatki. Tymi
ostatnimi dzielono się ze zwierzętami. Kultywowanie tego
zwyczaju miało je chronić od zapadania na rozmaite
choroby.
Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest symbolem
wyrażenia wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win.

