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14 grudnia

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji
chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa
Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na
25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem
trzytygodniowego oczekiwania, zwanego adwentem. 24 grudnia
w naszych domach zasiadamy do wigilijnego stołu.

Ważne tematy:


ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA

Święta Bożego Narodzenia
związane są z wieloma tradycjami.
Pozwólcie, że je Wam przedstawimy.

Oczekiwanie na pojawienie się
pierwszej gwiazdki na niebie.

12 potraw wigilijnych

Pierwsza gwiazda jest nawiązaniem do
Gwiazdy Betlejemskiej, która wskazywała Trzem Królom miejsce narodzin
Jezusa. Dziś zaś oczekujemy pojawienia się jej na wigilijnym niebie, aby
móc zasiąść do stołu i podzielić się
opłatkiem.

Bardzo popularną tradycją jest przygotowywanie 12 potraw na stół wigilijny.
Symbolizują one 12 Apostołów. Potrawy bywają rożne, zależnie od regionu,
lecz najpopularniejszymi jest barszcz
czerwony lub zupa grzybowa, ryba po
grecku, karp, kapusta z grzybami lub
grochem, pierogi z kapustą i grzybami,
kluski z makiem, śledź pod każdą postacią, kompot z suszu, piernik, kutia, makowiec i sernik.

W tym numerze:
TRADYCJE ŚWIĄTECZNE - CD.
LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ

3

W WOLNEJ CHWILI

3

ŚWIĘTA Z HUMOREM 4

ŻYCZENIA OD REDAKCJI

Dzielenie się opłatkiem
Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na
początku wieczerzy wigilijnej wyraża
chęć bycia razem.
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TRADYCJE ŚWIĄTECZNE - cd.
Puste miejsce przy stole
Puste miejsce przy stole jest wyrazem solidarności z
ludźmi przeżywającymi święta samotnie i gotowością
życzliwego przyjęcia niespodziewanego gościa na
wieczerzę wigilijną.

nieodłącznym elementem świąt w Polsce i w wielu innych krajach świata.

Kolędy
Śpiewanie kolęd w Święta Bożego Narodzenia wśród
rodziny i najbliższych jest zwyczajem stwarzającym
magiczną i niepowtarzalną atmosferę niosącą
radość. Najstarsza zachowana
polska kolęda –
„Zdrów
bądź,
królu anielski”.

Sianko pod obrusem
Wi gil ij ny stół pr zykr ywany j est białym obrusem, pod który wkładamy sianko, które jest
symbolem ubóstwa, w jakim na świat przyszedł Jezus. Tym samym siankiem gospodarze zapewniają
sobie dostatek i powodzenie na kolejny rok.

Prezenty
Obdarowywanie prezentami jest zwyczajem obchodzonym w Boże narodzenie w większości regionów na
świecie. U nas w Polce prezenty znalezione pod choinka są przynoszone najczęściej przez Gwiazdora lub
Świętego Mikołaja, ale w niektórych częściach również
przynosi Aniołek, Gwiazda lub Dzieciątko.

Co symbolizuje choinka w Boże Narodzenie?
Drzewko świąteczne jest
symbolem odrodzenia, źródłem życia Jezusa Chrystusa.
Zielony kolor drzewka symbolizuje nadzieję i wieczne
życie. Obecnie choinka jest

Ciekawostki o Świętach i tradycjach przygotowały:
Amelia Raszyńska, Aleksandra Ciuraj
i Agnieszka Duwe z klasy I B
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Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO
Dziś proponuję Wam słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. W nawiasach podaję wymowę. Miłej nauki!

Ялинка - [jalynka] Choinka
Подарунки - [podarunki] Prezenty
Перша зірка - [persza zirka] Pierwsza gwiazdka
Кульки - [kul'ki] Bombki
Святковий стіл - [swiatkowyj stil] Świąteczny stół
Ковзанка - [kowzanka] Lodowisko
Новий рік - [nowyj rik] Nowy Rok
Веселих свят - [weselnych swiat] Wesołych Świąt

W WOLNEJ CHWILI

W Święta na pewno będzie mieć dużo wolnego czasu. Gdyby
komuś z Was zaczęło się nudzić, niech chwyci za kolorowe
flamastry lub kredki i pokoloruje te urocze pingwinki.
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GAZETKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STANISŁAWA LEMA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

ŚWIĘTA Z HUMOREM

Autorką rysunku jest Antonina Ogorzelska z klasy I B,
która także zasiliła nasze redakcyjne szeregi.

Świąteczne życzenia
od redakcji
UCHO LEMA
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia!
W ten czas magiczny wiele się zmienia.
Każdemu uśmiech się pojawia,
Każdy o miłości rozmawia.
Więc chcemy jej jak najwięcej życzyć,
By każdy mógł na każdego liczyć,
By szczęście dopisywało,
Zdrowie nie opuszczało.
Życzymy wypoczynku i siły,
By się marzenia wszystkie spełniły.
WESOŁYCH ŚWIĄT!
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