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ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE
1. Sianko pod obrusem - ten zwyczaj wywodzi się jeszcze z
czasów pogańskich i ma związek z dawnym świętem
agrarnym. Jak nakazuje tradycja, siano należy położyć
pod obrusem. Symbolizuje to narodzenie Jezusa w
ubóstwie.
2. Pierwsza Gwiazdka
3. Wspólna modlitwa- kolację wigilijną, w polskiej tradycji
postną, rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu
Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego
narodzin Jezusa.
4. Dzielenie się opłatkiem
5. Dodatkowe nakrycie
6. Świeca wigilijna - w wieczór wigilijny przed wejściem do
każdego domu ustawiano płonący lampion. Światło
miało być znakiem zaproszenia do rodziny Marii i Józefa,
aby Jezus narodził się w każdym domu.
7. Szopka
8. Świeca bożonarodzeniowa - jest najbardziej
wymownym symbolem przychodzącego do nas Jezusa, a
zarazem znakiem świadectwa wiary chrześcijańskiej
wobec dzieci, rodziców, krewnych, przyjaciół i
wszystkich odwiedzających dom.
9. Potrawy
10. Choinka
11. Wspólne kolędowanie

PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNE
PIERNIKI
Składniki:
* 1/4 szklanki miodu
* 80 g masła
* 1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru pudru
* 1 jajko
* 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej
* 1 łyżeczka sody oczyszczonej
* 1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika
* opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy pierniczki mają
ciemniejszy kolor)

Sposób wykonania:
Miód i masło podgrzać w garnuszku, przestudzić. Dodać pozostałe
składniki i wyrobić lub zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie,
schłodzić (będzie się lepiej wałkowało).
Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm lekko podsypując mąką
(grubsze pierniczki są bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać
pierniczki o dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia.
Pierniczki z otworkiem do przewlekania - otworek należy zrobić
przed pieczeniem (np. słomką do napojów).
Pierniczki z witrażykami - również przed upieczeniem w dużym
pierniczku wykrawać mniejszy otworek, nasypać do niego
pokruszonych landrynek (z górką) i piec na macie teflonowej,
ściągając z blachy dopiero po wystygnięciu.
Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około
10 minut w temperaturze 180ºC. Uważać, by nie piec za długo,
będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika,
wystudzić na kratce.

Lukrować lub dekorować czekoladą po upieczeniu.

POMYSŁY NA PREZNET
Wiele osób nie wie, co podarować na święta drugiej
osobie (np. rodzicom, dziadkom, nauczycielom,
przyjaciołom, rodzeństwu, ukochanej osobie). Oto
kilka pomysłów na doskonały prezent, który na pewno
wywoła uśmiech na twarzy drugiej osoby !
1. Ramka ze zdjęciami *
2. Kubek
3. Perfumy
4. Biżuteria *
5. Odzież
6. Dekoracje *
7. Odrobina wspólnie spędzonego czasu
8. Kosmetyki
9. Pluszowy miś *
10. Książka
11. Płyta ulubionego wykonawcy/zespołu
12. Słodycze *
13. Różne elektroniczne gadżety

* - możesz je zrobić samodzielnie, takie prezenty
na pewno wywołają większą radość

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ozdobne kule na choince
Na każdego czeka pod choinką
Dzielimy się nim przed Wigilią
Morska ryba na świątecznym stole
Z kapustą i grzybami…
W niej urodził się Jezus
Nocna, uroczysta msza na Boże Narodzenie
Pod nią można się całować

ŻYCZENIA
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
chciałabym życzyć dużo uśmiechu, zdrowia,
szczęściai cierpliwości wszystkim nauczycielom 
WESOŁYCH ŚWIĄT !
Chciałabym życzyć Wesołych Świąt klasie 3a i 3b
~Ola
Wesołych Świąt Paulince Klimas – Twój
cichywielbiciel
Pozdrowienia dla Piraktora – jego gorące fanki ♥
Pozdrowienia dla mojej psiapsi Waki ~ Kuba :D
Chciałabym życzyć wesołych świąt całej klasie IIB
.Zdrowych i pogodnych :* ~Wanessa<3
Wszystkiego najlepszego ziomeczki<3 ~Toli
Pozdrowienia świąteczne dla koffanego frajera
Pozdro dla 2B
Wszystkiego najlepszego życzę Patrycji Krawczyk ~
KTOŚ

Wesołych Świąt Kapino, Kamilek i Miki od Karpika
Pozdrawiam ziomków z cloud team ~ Okoń
Wesołych dla ziomeczków :D ~ Klima
Pozdrowienia dla wszystkich redaktorów Gimzetki - Żółwik
Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku czytelnicy !
Życzenia dla Patrycji Sonki, Oli Kowalczyk, Łucji Prusik i
Magdy Arendarskiej ~ Justi
Klima wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
życzyRycerz Ave
Wesołych Świąt oraz udanego sylwestra dla Asi Pożogi, Izy
Duraj, Karoliny Marczak,Julii Dobrowolskiej, Dominiki
Krawczyk :D ~ Filcia

DLACZEGO SYLWETER?
Święto obchodzone nocą z 31 grudnia (imieniny
Sylwestra) na 1 stycznia. Pierwszy raz święto
obchodzone było uroczyście w roku 999, kiedy
papieżem był Sylwester II. Wedle wcześniejszego
proroctwa Sybilli w 1000 roku miał nadejść koniec
świata, stąd mieszkańcy Rzymu (podobnie jak innych
miast Europy) 31 grudnia 999 roku powitali z wielką
obawą.
Kiedy jednak dzień minął i obawy związane z
nadejściem końca świata okazały się bezpodstawne,
w chwilę po północy ludzi ogarnęła wielka radość,
zaczęto się bawić i świętować, a Sylwester II udzielił
pierwszy raz w historii błogosławieństwa urbi et orbi
("miastu i światu"), które od tego czasu każdego
pierwszego dnia nowego roku udzielane jest przez
papieży. Do Polski tradycja świętowania nocy
sylwestrowej trafiła w XIX wieku i przyjęła się
początkowo w miastach wśród najzamożniejszych
osób.

