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Zapraszamy wszystkich do lektury drugiego już w tym roku szkolnym
numeru gazetki Gózdek. Tematem przewodnim numeru są Święta Bożego
Narodzenia:

Boże Narodzenie












Ciekawostki o Świętach
Kolorowanki świąteczne
Krzyżówka zimowa
Rebusy świąteczne
Przepis na świąteczne ciasteczka
Tradycje świąteczne
Piękne kolędy
Świąteczny humor
Życzenia świąteczne
Kolorowanka

5. Zwyczaj obdarowywania prezentami jest obchodzony w
1. Tradycyjnymi barwami Bożego Narodzenia są trzy
kolory: zielony, czerwony i złoty. Pierwszy z nich
symbolizuje życie i odrodzenie. Barwa czerwona
nawiązuje do krwi Jezusa Chrystusa, zaś złoto to symbol
światła oraz dobrobytu.

2. Zgodnie z legendą, pewnej wigilijnej nocy mężczyzna
spacerujący po lesie dostrzegł zachwycający widok. Jego
oczy ujrzały świerk, przez który przebijały się świecące na
niebie gwiazdy. Od razu zapragnął, aby podobne drzewko
znalazło się w jego domu. Niedługo później w jego
domowych progach znalazła się przystrojona ozdobami i
świecami choinka. Takiego wystroju pozazdrościli mu
sąsiedzi, którzy postanowili skopiować pomysł. I w ten oto
sposób narodziła się nowa świąteczna tradycja.

3.Święty Mikołaj słynął z wielu cudów oraz niesienia
pomocy ubogim i potrzebującym.
4. Nie każdy przepada za karpiem, jednak na stole
wigilijnym pojawić się musi. Tradycja ta narodziła się w
epoce PRL-u, czasie gdy wszystkiego brakowało. Karp był
jednak rybą, która można łatwo hodować na masową
skalę i wystarczy dla wszystkich.

większości regionów świata w Boże Narodzenie. Do dzisiaj
w wigilijny wieczór pod choinką znajdują się prezenty,
przyniesione, w zależności od regionu, przez Aniołka,
Dzieciątko, Gwiazdkę, Gwiazdora lub Świętego Mikołaja.

6. Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, trzeba
oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój i nakrycia. Tych
ostatnich powinno być o jedno więcej niż liczba gości. Po
co dodatkowe miejsce przy świątecznym stole?
Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie mogą spędzić
tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że
przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku rodziny.

7.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.

Rozwiąż rebusy:

Składniki










Margaryna, 1 kostka
mąka, 2,5 szklanki
cukier, 3/4 szklanki
jajko, 1 szt
imbir, 1 łyżeczka
cynamon, 1 łyżeczka
Miód, 1 łyżka
rozpuszczona czekolada do ozdabiania, 1 szt
kolorowy lukier, 1 szt

Przygotowanie
1. Margarynę utrzeć z cukrem, dodać jajko, łyżeczkę
cynamonu, imbiru i miodu. Ucierać najlepiej mikserem.
Dodać mąkę.
2. Ciasto wyłożyć na stolnicę i zagniatać rękoma...
Rozwałkować i wycinać choinki, Serduszka można zrobić to
nożem lub gotowymi blaszkami o świątecznych kształtach.
Piec w 200stopniach na złoty kolor, ok 10minut.
3. Po upieczeniu pomalować według własnego uznania.





Świeca wigilijna - światło świecy ma być znakiem
zaproszenia do rodziny Marii i Józefa, aby mały Jezus
narodził się w każdym domu.
Choinka - jest symbolem chrześcijańskim, który ma
przypominać Adama i Ewę oraz upadek i odkupienie rodzaju
ludzkiego. Składanie prezentów pod choinką, ma
oznaczać naśladowanie dobroci.

Wigilijny wieczór kończy się odprawianą o północy pasterką.
Według tradycji jest to msza upamiętniająca przybycie do Betlejem
pasterzy, którzy jako pierwsi oddali hołd nowonarodzonemu
Chrystusowi.
W Wigilię domownicy ozdabiają choinkę oraz przygotowują się do
kolacji. Zgodnie z postanowieniami II Soboru Watykańskiego
wigilijna wieczerza odbywa się po zapadnięciu zmroku i pojawieniu
się na niebie "pierwszej gwiazdki", która nawiązuje do Gwiazdy
Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa. Wieczerza rozpoczyna
się od modlitwy i czytania fragmentu Ewangelii. Później domownicy
łamią się opłatkiem i składają sobie życzenia. Po tym można
przystąpić do jedzenia.

25 grudnia wypada Boże Narodzenie, a 26 grudnia obchodzimy
drugi dzień świąt uznany na pamiątkę św. Szczepana - pierwszego
męczennika za wiarę chrześcijańską. Te dni przeznaczone są na
odpoczynek, kolędowanie i spotkania rodzinne.

Najwięcej zwyczajów związanych jest z Wigilią. Poza
wyczekiwaniem na pierwszą gwiazdkę wśród bożonarodzeniowych
tradycji wymienia się:






Sianko pod obrusem - zwyczaj wywodzi się z czasów
pogańskich. Jak nakazuje tradycja, siano symbolizuje
narodzenie Jezusa w ubóstwie.
Opłatek - gest przełamania opłatka symbolizuje wzajemne
poświecenie się jednych dla drugich i chęć dzielenia się z
bliskimi sukcesami. Dzielenie się opłatkiem ma zbliżać i
łączyć ludzi.
Dodatkowe nakrycie - jest ono symbolicznie przeznaczone
dla niezapowiedzianego gościa, ale też jest symbolem
pamięci o naszych nieobecnych lub zmarłych bliskich.

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,168571,25510725,tradycjebozonarodzeniowe-jakie-sa-najbardziej-znane-zwyczaje.html

1. Bóg się rodzi

1. Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony?
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami?
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.
2. Cóż masz, niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sarni,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.
3. W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

4. Potem i króle widziani,
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało,
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.
5. Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.
3. Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn,
Pan Wielkiego Majestatu,
Niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win,
Odkupienie win.
4. Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj cud,
W Betlejem Dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud,
Błogosławi lud.

2.Cicha noc

1. Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem.
A u żłóbka Matka Święta,
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.
2. Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód,
Biegną wielce zadziwieni,

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i
mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma
dniami przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się św.
Mikołaj!
***

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw
swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
***
Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili
Fąfarowa pyta męża:
- Czy zabiłeś już karpia?
- Tak, utopiłem go.
***
Kolega pyta Fąfarę:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak.
***
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu
jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
***

Przyjaciel pyta Fąfarę:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po
wiedeńsku z kapustą włoską.
***
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
***
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii
świątecznych".
***
- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!
***

Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych Świąt!
***
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, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o
nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
***

Do rodziny Pinokia przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim w domu
prezenty i rozmawia z Pinokiem, który ma bardzo niepewną minę:
– O... widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci
podarowałem?
– Bo ja chciałem pieska albo kotka – odpowiada płaczliwym głosem
Pinokio.
– Niestety, zabrakło piesków i kotków. Zresztą, inne dzieci też ich
nie dostały – wyjaśnia Mikołaj.
– W porządku, tylko że ja się boję tego bobra.
***

Tata pyta Jasia:
– Dlaczego napisałeś w liście, aby Mikołaj przyniósł ci dwa komplety
kolejki elektrycznej?

– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.
***
Przychodzi mały Romuś z przedszkola. Mama z przerażeniem
spostrzega, że dziecko ma podrapaną całą buzię.
– Co się stało, synku? – pyta czule.
– A, bo tańczyliśmy wokół choinki, pani kazała się nam wziąć za
ręce, ale dzieci było mało, a jodełka taka duża...
***
Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, czekają
tylko na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście, przy stole zostawiono
jedno dodatkowe, puste miejsce. Nagle rozlega się pukanie do
drzwi.
– Kto tam? – pyta ojciec.
– Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Ale dlaczego?
– Bo tradycyjnie musi być puste.
***
Na lekcji przed świętami Bożego Narodzenia pani rozmawia z
dziećmi o tym, kim chciałyby zostać w przyszłości. Uczniowie
wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów,
polityków. W końcu pani pyta Jasia, kim chciałby zostać.
– Chciałbym zostać Świętym Mikołajem – odpowiada chłopiec.
– Czy dlatego Jasiu, że Święty Mikołaj roznosi prezenty i sprawia tyle
radości ludziom? – pyta uradowana nauczycielka.
– Nie, dlatego, że Mikołaj pracuje tylko raz w roku.
***
Dziewczyna do chłopaka:
– Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w Boże
Narodzenie?
– Daj spokój, po co mamy sobie psuć święta?
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