
 

 

 

 

 

 



 

 

Wszyscy czujemy już atmosferę zbliżających się świąt  
Bożego Narodzenia. Zbliża się  ten jeden  w ciągu roku wieczór, 

gdy wszyscy z niecierpliwością wypatrują pierwszej gwiazdki. 

Kiedy się pojawi, to znaczy, że można usiąść do wigilijnego 

stołu, przy którym rozpoczynają się najpiękniejsze święta 

Bożego Narodzenia. 

Z Bożym Narodzeniem wiąże się wiele tradycji i zwyczajów. 
Niektóre z nich są znane w całej Polsce.  

 

Obchody świąt Bożego Narodzenia   
 
Dawniej  uważano, że ten dzień miał wielki wpływ na 
nadchodzący rok, wszystko co wydarzyło się w nim, miało mieć 
ogromne skutki w przyszłości. Całe obchody przepełniano 
wróżbami, przesądami i przepowiedniami. W dniu Bożego 
Narodzenia nie wolno było nic pożyczać, ponieważ wróżyło to 
ubywający następny rok lub należało przeprosić się ze 



wszystkimi, by nie żywić do nikogo urazy. To był magiczny 
czas. 
 

Przygotowania wigilijne  
 
Gospodynie szykowały nieparzystą ilość potraw na stół wigilijny. 
Do dań wigilijnych należały:  
barszcz z mąki owsianej lub żytniej kasza, kapusta z grochem, 
pierogi, kutia z pszenicy z cukrem, miodem i orzechami, kisiel z 
owsa, pieczona lub gotowana ryba, kompot z suszonych jabłek i 
śliwek.  
Wieczerzę rozpoczynano z chwilą pojawienia się pierwszej 

gwiazdy na niebie oraz jedzono w ciszy i rodzinnej atmosferze. 

Tradycyjnymi dekoracjami były pająki wykonane z bibuły, fasoli i 

słomy zawieszone na suficie.  

 

 



Świąteczne spotkanie Jasełkowe.   

Przed udaniem się na świąteczną przerwę cała nasza 

społeczność szkolna uczestniczyła w Jasełkach. Przygotowane 

były przez uczniów klas IV – VII pod kierownictwem  

siostry,p.I.Kuczerenko, katechetki. p. M. BŁażejewskiej.  

Było bardzo uroczyście. Wieczorem mogli zobaczyć  Jasełka  

nasi rodzice.Wszyscy przy tradycyjnych kolędach  wprowadzeni  

zostali w atmosferę zbliżających się świąt. 

  
Pięknych i radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia, 

Świąt pachnących piernikami,  

barszczem i grzybami, 

I abyście znaleźli wymarzone prezenty  

pod zieloną choinką, 

Świąt, które dadzą Wam  

Dużo spokoju i odpoczynku, 

A co najważniejsze nadzieję  

Na lepszy Nowy Rok, 

Aby był fajniejszy od obecnego... 
 
Życzy Zespół Redakcyjny  

  

 



 

Wesołych Świąt  

                                       w różnych językach 

po angielsku to oczywiście "Merry Christmas", 
po niemiecku "Frohe Weihnachten", 
nasi południowi sąsiedzi z Czech zawołają"Prejeme Vam Vesele 
Vanoce!",  
po duńsku to"Glædelig Jul"-to już trudno wymówić, 

a po estońsku powiemy"Rõõmsaid Jõulupühi", 

jeszcze trudniej będzie po litewsku-"Linksmų Kalėdų"i 

belgijsku"Vrolijk Kerstfeest". 
Ładniejsza wersja życzeń to chorwackie"Sretan Božić", bułgarskie"Vesela 

koleda"i włoskie "Buon Natale". 
 
Kto z Was da radę życzyć "Wesołych Świąt"po węgiersku? Spróbujcie to 

powtórzyć:  

"Kellemes karácsonyi ünnepeket!" 

______________________________________________  
 

 
 



 
W Hiszpanii dzieci nie dostają prezentów na Wigilię ani w 

dniu Bożego Narodzenia. Zwyczajowo 

prezenty wręcza się dwanaście nocy po 

Bożym Narodzeniu, czyli w święto 

Trzech Króli. Prezenty są podobne jak u 

nas - zazwyczaj to zabawki, słodycze i 

drobne upominki. W zamian za prezenty dzieci przygotowują 

prezenty oraz kostki cukru dla wielbłądów.  

W Austrii ważną i popularną tradycją gwiazdkową są 

także jarmarki bożonarodzeniowe. Jeden z 

najpopularniejszych odbywa się w 

Wiedniu - to Wiener 

Adventzauber. Jarmarki  

świąteczne wokół jeziora 

Wolfgangsee należą do 

najpiękniejszych na świecie i warto 

choć raz je zobaczyć.  

W Rosji święta Bożego Narodzenia 

nie mają aż tak wielkiego 

znaczenia jak w Polsce. Znacznie 

huczniej obchodzony jest Nowy 

Rok. Właśnie wtedy odbywa się 

kolacja, która przypomina naszą Wigilię. Rosyjskie rodziny 

gromadzą się wtedy przy suto zastawionym stole i 

przystrojonej choince.                                         Oliwia Miśkiewicz 6c. 

 

http://www.podroze.pl/swiat/europa/hiszpania/
http://www.podroze.pl/polska/najpiekniejsze-i-najwieksze-jarmarki-bozonarodzeni/1846/
http://www.podroze.pl/swiat/atrakcje-na-boze-narodzenie-najwieksze-jarmarki-sw/4662/
http://www.podroze.pl/swiat/atrakcje-na-boze-narodzenie-najwieksze-jarmarki-sw/4662/
http://www.podroze.pl/swiat/europa/rosja/

