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Gazetka szkolna wydana 
przez SOSW im. św.         

Franciszka z Asyżu w No-
wym Mieście nad Pilicą  

Kalendarium 
4 grudnia 
Barbórka 

21 grudnia 
Pierwszy dzień zimy 

 

24 grudniaa 
Wigilia 

 

25-26 grudnia 
Boże Narodzenie 

 

W tym numerze: 
 
- Ciekawostki bożonarodze-
niowe 
- Świąteczne dekoracje 
- Tradycje Świąt Bożego Na-
rodzenia 
- Kilka słów o Mikołaju 
-  Barbórka? 
-  Aromatyczne pierniczki 
- Sposoby na przeziębienie 
-  Łamigłówki 
- Przysłowia  



 

CIEKAWOSTKI    BOŻONARODZENIOWE 
 
1. Pierwszą sztuczną choinkę stworzyli nasi zachodni sąsiedzi.   
Niemieckie drzewko było wykonane przy użyciu barwionych gęsich 
piór. 

2. Tylko w samych Stanach Zjednoczonych każdego roku wysyła 
się ponad 3 miliardy świątecznych kartek. 

3. W 350 roku ówczesny biskup Rzymu, papież Juliusz I, ogłosił 
dzień 25 grudnia oficjalną datą świętowania narodzin Jezusa Chry-
stusa. 

4. Według Księgi Rekordów Guinness'a najwyższą w historii natu-
ralną choinką była 67-metrowa daglezja, która została wystawiona 
w Centrum Handlowym Northgate w Seattle w stanie Waszyngton. 
Miało to miejsce już dawno temu, bo w 1950 roku. 

5. Tradycyjne trzy kolory świąt Bożego Narodzenia to: zielony, 
czerwony i złoty. Zieleń od dawna jest symbolem życia i odrodze-
nia. Czerwony symbolizuje krew Jezusa Chrystusa, a złoto repre-
zentuje światło, a także dobrobyt i królewskość. 

6. Największa na świecie skarpeta na prezenty mierzyła 32,56 me-
tra długości i była szeroka na 14,97 metra. Ważyła tyle, co pięć do-
rosłych reniferów i pomieściła blisko 1000 prezentów. Wykonana 
została przez dzieci w Londynie dnia 14 grudnia 2007 roku.           
W Polsce tradycja chowania drobnych upominków w świąteczną 
skarpetę się nie przyjęła. Jeszcze wszystko przed nami. 

Przygotowała: Wioleta Okowiak 



Pomysł na….  Świąteczną dekorację 

 
Instrukcja wykonania: 

Do przygotowania ozdoby potrzebny będzie karton w dwóch 
różnych odcieniach koloru zielonego (najlepiej ciemny i ja-
sny), czerwonego, tektura, klej. 
Na zielonym kartonie należy odrysować 22 odciski dłoni.        
Na tekturze rysujemy za pomocą cyrkla duże koło, a następ-
nie przyklejamy wokół niego wycięte odciski. Nie muszą one 
leżeć porządnie jeden koło drugiego, uzyska się wówczas lep-
szy efekt, jeśli palce będą wystawać w różnych miejscach poza 
obręb okręgu. Następnie dekorujemy wieniec wedle waszego 
uznania, np. poprzez przyklejenie bombek lub jemioły z kolo-
rowego kartonu. 
                                                                                                                                                      Miłej pracy!!! 

                                                                                                 
Przygotowała: Wioleta Okowiak 



Wigilijne zwyczaje 

Wigilia  - słowo  pochodzi z języka łacińskiego -”vigiliare” i oznacza 
nocne czuwanie. 

Pierwsza gwiazda - rozpoczyna wigilijną wieczerzę. Symbolizuje  
gwiazdę, która wskazywała trzem mędrcom drogę do stajenki,            
w której narodził się Pan Jezus. 

Dodatkowe  nakrycie - stawiane jest na wigilijnym stole dla osoby, 
która  nie może spędzić z nami świąt, dla  niespodziewanego gościa, 
bądź też symbolizuje pamięć o zmarłej osobie. 

Sianko pod  obrusem - ma nam przypominać,  że Jezus Chrystus 
narodził się w stajence. 

Choinka - zwyczaj ubierania w świąteczne ozdoby drzewka: sosny, 
jodły, świerku, wywodzi się z Niemiec. Kojarzyć ma nam się z drze-
wem życia. 

Potrawy wigilijne - obecnie  jest ich 12, ale nie zawsze tak bywało. 
Niegdyś  w rodzinach chłopskich podawano 7 potraw na wigilijny 
stół , na szlacheckich 9, na pańskich zaś -11. 
 
Przełamywanie się opłatkiem - to znak wdzięczności i pojednania 

 

 

  



Grudniowe święto 

Przygotowała: Tatiana Popińska 

Według tradycji chrześcijańskiej 12 dań wigilijnych symbolizowało dwunastu aposto-
łów, natomiast według wierzeń ludowych, oznaczały dwanaście miesięcy w roku. 
Według przesądu kolejne dni w nadchodzącym roku będą takie same jak wigilia. 
Ważne było zatem aby spróbować wszystkich potraw, ponieważ opuszczenie jednej 
z nich oznaczała rezygnacja z jednej przyjemności w najbliższym roku.  

Oto lista 12 tradycyjnych dań wigilijnych: barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybo-
wa, pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, kompot z suszu, gołąbki z kaszą, ry-
ba po grecku, karp, kutia, sernik, makowiec, piernik. 

 

 

 Barbórka, Dzień Górnika – tradycyjne święto 
górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia,            
w dniu św. Barbary, patronki dobrej śmierci              
i trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę       
obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonu-
jące zawody związane z poszukiwaniem paliw 
kopalnych.  

Ciężko pracuje, 
słońca nie widzi, 
czarny jest cały, 

 lecz się nie wstydzi. 

Gdy smacznie śpimy, 
pod ziemią znika 
wszyscy szanuję pracę … . 

 
Rozwiąż zagadki. 

Tradycyjne dania wigilijne 



Coś dobrego, coś słodkiego… 
Przepis na „Aromatyczne pierniczki”.  

 

Składniki na 30 sztuk: 

 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 

 
Sposób wykonania: 
 Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać 

(najlepiej nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy,    
następnie masło i jedno jajko. 

 Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie, 
jednolite i będzie przypominało ciasto kruche (możemy nie wykorzystać całego 
mleka). Dokładnie wyrabiać ręką przez około 10 minut. 

 Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 
cm. Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papierem     
do pieczenia w odstępach około 2 cm od siebie. 

 Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez 
ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości. 

 

Smacznego!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowała: Katarzyna Zielińska 



Domowe sposoby na przeziębienie 

Przygotowała: Katarzyna Januszek 

Okres jesienno-zimowy sprzyja infekcjom. Aby ustrzec się przed 
nimi  zastosuj się do kilku prostych rad. 



 

Rozwiązywanie łamigłówek jest świetnym sposobem na spędzanie wolnego 
czasu, tym bardziej teraz gdy dzień robi się krótszy, a pogoda za oknem nie 
sprzyja. Łamigłówki dla dzieci zapewniają dobrą zabawę, a przede wszyst-
kim wspomagają logiczne myślenie  

Przygotowała: Katarzyna Januszek 

ŁAMIGŁÓWKI DLA DZIECI 



COŚ DLA NAJMŁODSZYCH 

Przygotowała: Katarzyna Zielińska 



   W gazetce zostały wykorzystane 
obrazki i gify  ze stron                   

internetowych. 

Przysłowia grudniowe 
  W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima 

długo biała.  
 Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha  
 Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze. 
 Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada.  
 

Zespół redakcyjny „Promyka”: 
Redaktor naczelny: 
 - Katarzyna Zielińska 
Dziennikarze redakcyjni: 
- Katarzyna Januszek 
- Wioleta Okowiak 
- Tatiana Popińska 

Jesteśmy w sieci:  
www.osw-franciszek.pl 


