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TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA
NA ŚWIECIE
1. Holandia
Dziwne zwyczaje bożonarodzeniowe na świecie z Holandii. Panuje tam zwyczaj polegający
na tym, że 5 grudnia dzieci umieszczają swoje buty przy kominku, licząc na prezenty
od Sinterklaasa (holenderski odpowiednik Świętego Mikołaja). Zgodnie ze zwyczajem w butach
zostawia się marchewkę dla konia Armiego. Grzeczne dzieci mogą liczyć na prezenty, natomiast
te niegrzeczne otrzymują zgniłego ziemniaka.

2. Caracas (stolica Wenezueli)
Ostatnimi laty w Caracas, stolicy Wenezueli, zrodziła się nowa tradycja bożonarodzeniowa.
O poranku 25 grudnia tłumy ludzi wyruszają na mszę. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że wszyscy z nich poruszają się na rolkach lub wrotkach. Zwyczaj stał się tak
modny, że obecnie niektóre ulice miasta są zamykane dla ruchu samochodowego na czas owych
mszy.

3. Niemcy
Uważa się, że tradycja drzewek bożonarodzeniowych rozpoczęła się w Niemczech w XVI
wieku, nic więc dziwnego, że znudziły im się klasyczne ozdoby choinkowe. Dla urozmaicenia
na choince wiesza się jednego ogórka, ten, kto znajdzie go pierwszy, otrzymuje dodatkowy
prezent lub zyskuje prawo pierwszeństwa przy rozpakowywaniu prezentów, co więcej, będzie
mu sprzyjało szczęście. Według niektórych podań tradycja ta pochodzi z Hiszpanii, gdzie
2 chłopców było więzionych w beczce z piklami, a uratował ich Święty Mikołaj, ocalając ich
życie.

4. Chiny
Generalnie Boże Narodzenie w Chinach traktowane jest jako okazja do spotkań
z przyjaciółmi i dobrej zabawy. Ciekawą bożonarodzeniową tradycją w Chinach jest wręczanie
sobie nawzajem jabłek. Zwyczaj wywodzi się z tego, że wymowa chińskiej nazwy Wigilii Bożego
Narodzenia (平安夜, Píng’ān yè, dosłownie „Cicha noc”) zawiera w sobie cząstkę brzmiącą
jak słowo „jabłko” (苹果, píngguǒ). To sprawiło, że owoce te stały się symbolem świąt
bożonarodzeniowych w Chinach.

Wanessa Ceglewska
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KRZYŻÓWKA

1. Różnokolorowe kule na choince.
2. Pora roku, w której obchodzone jest Boże Narodzenie.
3. Ryba na wigilijnym stole.
4. Imię jednego z reniferów.
5. Dzielimy się nim przy wigilijnym stole.
6. Potrawa z uszkami.
7. Opiekun Jezusa.

Wiktoria Maron

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 Dobrych ocen dla klasy V życzy Marysia.
 Najserdeczniejsze życzenia dla Pana Dyrektora Krzysztofa Ficka składają uczniowie
klasy 7a.
 Kochana klaso 7a, wesołych Świąt Bożego Narodzenia, aby nasza klasa była
cudowniejsza każdego dnia. Przewodnicząca klasy 7a Wanessa.
 Życzenia dla szanownego kolegi Marcina Kowalczyka Dawid Bednarski.
Wiktoria Maron, Michalina Malinowska
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PIĘĆ FAKTÓW O ZWYCZAJACH
BOŻONARODZENIOWYCH
1. W XV wieku, prawdopodobnie z Czech lub Włoch dotarł do naszego kraju zwyczaj budowania
szopek świątecznych i śpiewania kolęd. W 1424 r. została spisana zapomniana już dzisiaj,
pierwsza polska kolęda zaczynająca się od słów: „Zdrow bądź, krolu anjelski”. To właśnie
śpiewanie kolęd jest jedną z najstarszych tradycji bożonarodzeniowych w Polsce i na świecie.
2. Z kolei zwyczaj ubierania choinki, czyli ustrojonego świerku lub jodły, przynieśli do Polski
na przełomie XVIII i XIX w. niemieccy protestanci. Choinka, tak powszechnie znany i lubiany
symbol Bożego Narodzenia, nie jest więc atrybutem polskim i katolickim.
3.Karp jako ryba spożywana podczas Wigilii to typowo polski zwyczaj, ale co ciekawe, o dość
krótkiej tradycji, sięgającej okresu PRL-u. Główną rolę w doprowadzeniu karpia na wigilijne
talerze odegrał powojenny niedostatek żywności. Ponieważ sklepy świeciły pustkami, karp
pojawiał się w sklepach w okresie przedświątecznym, gdy obywatele szukali postnej ryby.

4. Meksykańskie opowieści mówią, że ubogie dzieci, które chciały coś od siebie
dać Jezusowi w prezencie, po drodze do szopki zerwały gwiazdę betlejemską.
Gdy przystroiły żłobek, liście zabarwiły się na czerwono. Nie bez znaczenia pozostaje
także fakt, że roślina po prostu kwitnie w grudniu i stanowi element dekoracji
kościelnej w Meksyku od pokoleń.
5.Zwyczaj przystrajania budynku lampkami elektrycznymi na polskim gruncie dopiero
kiełkuje, natomiast w Ameryce osiągnął imponujące rozmiary i dla wielu stanowi
niedościgniony wzór. Ozdabia się zarówno budynek, drzewa w ogrodzie, jak i płot.
Pierwsze lampki choinkowe zaświeciły już w 1882 r.
Dawid Bednarski
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DANIA ŚWIĄTECZNE W POLSCE
Dania w różnych częściach Polski są bardzo zróżnicowane. W tym artykule
podam przykładowe dania, które goszczą na polskich stołach w ten
wyjątkowy dzień. Popularne dania świąteczne: barszcz czerwony z uszkami, zupa
grzybowa, pierogi, ryba po grecku, makowiec, śledź w śmietanie lub oleju, kutia, karp,
kompot z suszu, piernik staropolski, kluski z makiem, bigos, ryba w galarecie,
piernik i żurek. Oto są wybrane pozycje jedzenia świątecznego, które występuje
w polskich domach podczas Wigilii.
Wanessa Ceglewska

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W POLSCE
Tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia
1. Adwent- czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
2. Roraty- msza ku czci Najświętszej Maryi Panny.
3. Boże Narodzenie- w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa
Chrystusa.
Zwyczaje: W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają
się od dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa- Wigilii. W dniu tą tradycją w Polsce jest
to post jakościowy (bezmięsny, w pewnych regionach kraju jest to post ścisły).
Tradycje:
Opłatek
Kolędy
Choinka
Szopka bożonarodzeniowa
Prezenty
Postać obdarowująca dzieci i dorosłych prezentami: zazwyczaj rolę tę pełni fikcyjny
Święty Mikołaj (którego pierwowzorem była jednak prawdziwa postać)
 Pierwsza gwiazdka







Marcin Kowalczyk
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RANKING PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
W NASZEJ SZKOLE
Przeprowadziliśmy ranking znanych i lubianych piosenek u nas w szkole, a oto jego
wyniki.
1. Na pierwszym miejscu z ilością 51 głosów zagościł utwór: “Last Christmas” Wham.
2. Na drugim miejscu jednak pojawił się utwór, który uzyskał 32 głosy: “All I want for
Christmas is you” Mariah Carey.
3. Na trzecim miejscu utwór z ilością 23 głosów: “Santa tell me” Ariana Grande.
4. Na trzecim miejscu utwór z ilością 15 głosów: “Let It Snow!”
Michalina Malinowska i Wiktoria Maron

ODPOWIEDNIKI ŚW. MIKOŁAJA W POLSCE
Nie wiem, czy wiecie, ale w różnych regionach Polski są różne odpowiedniki Świętego
Mikołaja np. jak nam św. Mikołaj przynosi prezenty, to w innym powiecie już jakaś inna
postać przynosi prezenty.

Dawid Bednarski
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NAJPOPULARNIEJSZE FILMY ŚWIĄTECZNE
 Kevin sam w domu (Reżyser Ch. Columbus, 1990 r.) - film ten
kojarzy się głównie z obchodami Świąt Bożego Narodzenia,
obejrzany nawet kilkukrotnie, bawi, wzrusza, rozśmiesza oraz trzyma w napięciu.
 Cud na 34. Ulicy (Reżyser Les Mayfield, 1994 r.) - film ten opowiada o historii
człowieka, który myśli, że jest Świętym Mikołajem. Ludzie jednak uważają,
że jest on aktorem. Zostaje zatrudniony w centrum handlowym i wysłuchuje
życzeń dzieci. Dzięki niemu centrum handlowe nie upada.
 Holiday (Reżyser Nancy Meyers, 2006 r.) - Amanda i Iris na święta zamieniają się
domami, a więc jedna z nich trafia do pięknej willi w Los Angeles, a druga
do ciasnej chatki pod Londynem. Ta zamiana pozwala im rozwiązać wszystkie
swoje problemy.
 Opowieść wigilijna - film jest adaptacją utworu Karola Dickensa “Opowieść
wigilijna” (reżyser Robert Zemeckis). Film opowiada o skąpcu Scrooge’u, którego
duchy zabierają w podróż. W czasie tej podróży odkrywa, jakie znaczenie mają
Święta Bożego Narodzenia i co jest w życiu naprawdę ważne.
 Listy do M. (Reżyser M. Okorn, 2011 r.) - film ten opowiada historie kilku luźno
powiązanych ze sobą osób w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Stanowi
wielowymiarowe spojrzenie na miłość, związki i rodzinę.
 Elf (Reżyser J. Favreau, 2003 r.) - zabawna opowieść o elfie pracującym
dla Świętego Mikołaja, który wyrusza z bieguna do Nowego Jorku, aby odszukać
swojego ojca.
 Ekspres polarny (Reżyser R. Zemeckis, 2004 r.) - opowiada historię chłopca,
który wątpi w magię świąt. Zostaje on pasażerem pociągu, zmierzającego
na biegun północny do siedziby św. Mikołaja.
 Białe Boże Narodzenie (Reżyser M. Curtis, 1954 r.) J- jest to historia dwóch
piosenkarzy i dwóch piosenkarek, którzy razem wyruszają na wielkie świąteczne
tournee do Vermont, a następnie postanawiają pomóc byłemu dowódcy,
gdy okazuje się, że ten ma problemy finansowe.
Marcin Drzystek
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