
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze grudniowym między innymi: 

 Dlaczego Święta obchodzimy 25 grudnia? 

 Świąteczny Kącik Kulinarny 

 Tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie 

 Mikołajkowe tradycje 

 Co w „Trójce” piszczy… w grudniu 

 Pomysły na świąteczne upominki 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,  

rodzinnego ciepła i wielkiej radości,  

pod choinką zaś dużo prezentów.  

Świąt dających radość i odpoczynek  

oraz nadzieję na Nowy Rok,  

żeby był jeszcze lepszy niż ten,  

co właśnie mija. 

 

                          …życzy zespół redakcyjny GUZIKA! 

 
 

  

    

  GUZIK – wydanie świąteczne Grudzień 2016 



Boże Narodzenie  

w Polsce i na świecie 
 

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu 

zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda. Wtedy cała 

rodzina zasiada przy stole nakrytym białym obrusem. Pod nim znajduje 

się sianko. 

Ciekawostka 

Ku zaskoczeniu wielu osób zwyczaj ten nie wywodzi się 

z chrześcijaństwa. Sianko pod obrusem ma korzenie pogańskie. 

 

Jak są obchodzone święta w innych krajach? 

W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem  

i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem,  

w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę  

z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok.  

 

We Włoszech okres Świąt Bożego Narodzenia trwa dość długo. 

Zaczyna się 8 grudnia, a kończy - 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. 

 

Ze względu na klimat, święta Bożego Narodzenia w Australii 

spędza się w niecodziennej scenerii. W ten najważniejszy dzień 

mieszkańcy gromadzą się na plażach, rozkładają śnieżnobiałe obrusy,  

na których nie brak niczego.  

źródło informacji: www.bibliotekawszkole.pl 

Oliwia Miśkiewicz 5c 

http://www.bibliotekawszkole/


 

 

 

 W szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Wszyscy dobrze się 

bawili. Było losowanie szczęśliwego numerka i wróżby 

przygotowane przez uczniów. Będziemy czekać z niecierpliwością 

na kolejną szkolną imprezę. 
 

* * * 

  W tym roku po raz drugi odbył się w naszej szkole  Międzyszkolny 

Turniej Karate, w którym rywalizowało ponad 100 zawodników  

z piętnastu łódzkich szkół podstawowych oraz jednej szkoły 

znajdującej się poza Łodzią. Gratulacje dla naszych koleżanek  

i kolegów, którzy reprezentowali SP 3. 

 

Hanna Jędrzejczak, 

Przemysław Kołodziejczak,  

Antoni Stępniewski,  

Oliwia Miśkiewicz, 

Dominik  Dziuda  

Hubert Jarocki 

Kamil Milczarek,  

Oliwier Pełka,  

Oliwia Karbownik  

Kacper Wojciechowski 

Eliza Makowska 

Antonina Jarocka 

Jakub  Świątecki 

Julia Wojdyła 

Eryk Puta, 

 

 Tradycyjnie w ostatnim dniu zajęć w starym roku, 

uczniowie  naszej szkoły spotykają się przy wigilijnych stołach  

ze swymi wychowawcami. Podczas spotkania dzielimy się 

opłatkiem, składamy sobie życzenia, śpiewamy kolędy, 

opowiadamy o świątecznych zwyczajach i tradycjach. Klasowe 

Wigilie upływają nam w  miłej i radosnej atmosferze. 

 
Oliwia Miśkiewicz klasa V c 



 

Skąd wzięło się Boże Narodzenie? 

 

Boże Narodzenie to najpiękniejsze święto w religii chrześcijańskiej.  

W każdym domu w wigilijny wieczór są zapalone lampki na choince, a na stole 

podawanych jest 12 potraw. Zgodnie z tradycją wszyscy w ten dzień wezmą 

opłatek do ręki i podzielą się nim z rodziną.   

Święta Bożego Narodzenia przypadają co roku w grudniu. Jak doszło do 

tego, że właśnie 25. dzień tego miesiąca jest obchodzony jako rocznica narodzin 

Jezusa? Z różnych przekazów wynika, że data tego wydarzenia jest do tej pory 

kwestią dyskutowaną przez uczonych. 

Według dostępnych źródeł, święto wprowadzono najpierw w Rzymie  

w IV lub pod koniec III wieku. Rocznica urodzin Chrystusa została ustanowiona   

przez Kościół w roku 353 na dzień 25 grudnia, czyli na dzień narodzin Mitry 

niepokonanego boskiego Słońca. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowała Martyna Kujawa 5c 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitraizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce


MIKOŁAJKI 
 
Święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry. 

 

6 grudnia obdarowuje się dzieci prezentami. Często w nocy z 5go na 6go 

podkłada się prezenty pod poduszkę lub umieszcza się je w wełnianej, dużej 

skarpecie oraz wkłada się je do butów. Święto Mikołaja znane jest na całym 

świecie pod nazwami:  

 

 Santa Clause (USA) 

 Babbo Natale (Włochy) 

 Heilige Nicolaus (Niemcy) 

 Mikulas (Czechy) 

 Julemanden (Dania) 

 

 

 

       Dzieci i nawet młodzież uwielbia rano, na początek nowego dnia znaleźć 

coś w bucie, skarpetce lub na poduszce. Zawsze powinno się dziękować za 

prezenty, lecz nigdy nie okazuj rodzicom niezadowolenia z prezentu, możesz 

ich w ten sposób urazić. Ty możesz sprawić rodzicom mikołajkową 

niespodziankę, na pewno będzie im bardzo miło.  

 

 

Zespół redakcyjny Guzika 



 

Drodzy Czytelnicy!  

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a więc przygotowałam dla Was 

coś specjalnego. 

Porady dotyczące świątecznych upominków: 

- Swojemu rodzeństwu możesz kupić sanki albo jabłko do zjeżdżania  

po śniegu. Ten prezent na pewno ułatwi rodzinne szaleństwa  

na śniegu. :) 

- Twoja mama będzie szczęśliwa, jeśli otrzyma biżuterię, dobrą książkę 

lub film.  

- Tatę  możesz obdarować krawatem, książką  lub kubkiem z napisem 

„Najlepszy tata na świecie”. 

- Ciocia, wujek i Dziadkowie ucieszą się z nowego portfela lub  perfum.  

A może sami wykonacie prezenty pod choinkę? One sprawiają wszystkim najwięcej 

radości! 

Oto adresy, gdzie znajdziecie ciekawe pomysły: 

http://magia-swiat.web21.pl/category/zrob-sama-prezenty-pod-choinke 

http://tipy.interia.pl/tag17493,prezenty-recznie-robione.html 

A czy Ty zastanowiłeś się, co chciałbyś dostać od Świętego Mikołaja? 

Julia Zygmanowska V c 

 

Podarunkowe porady 
 

 

http://magia-swiat.web21.pl/category/zrob-sama-prezenty-pod-choinke
http://tipy.interia.pl/tag17493,prezenty-recznie-robione.html


ŚWIĄTECZNY  HUMOR 
 

 

Jasio mówi do Mamy :  

- Chciałbym Ci coś ofiarować pod choinkę.  

- Nie trzeba syneczku. Wystarczy, że poprawisz tę jedynkę  

  z matematyki.  

- Za późno, kupiłem Ci już perfumy.  
 

 

 

 
 

Sąsiedzi spotykają się na schodach:  

- Dzień dobry sąsiedzie. Czy wyjeżdża gdzieś sąsiad na święta?  

- Oczywiście.  

- A można wiedzieć dokąd?  

- Jeszcze nie wiem. Chcę samemu sobie zrobić 

  niespodziankę.  

 

 
 

Kolega pyta Jasia:  

- Czy w tym roku kupiłeś coś tacie na Święta?  

- Tak. Stojak pod choinkę.  
 

 

 

Przedszkolak pyta kolegę:  

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę.  

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!  

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!  

- W jaki sposób?  

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 
 

Zespół redakcyjny Guzika 



 

 

SKŁADNIKI : 

3 szklanki mąki pszennej (450g) 

¾ szklanki cukru brązowego (150g, może być ewentualnie zwykły biały) 

1 łyżka mielonego cynamonu 

1 łyżka mielonego imbiru 

½ łyżeczki mielonych goździków 

½ łyżeczki soli 

¾ łyżeczki sody oczyszczonej 

170g masła 

¾ szklanki melasy (ewentualnie ciemnego miodu np. leśnego)  

2 łyżki mleka 

 

 

 

W misce wymieszać mąkę, cukier, cynamon, imbir, goździki, sól i sodę. Dodać pokrojone na 

kawałki masło i zmiksować robotem kuchennym, używając haka do zagniatania ciasta lub mikserem 

ręcznym z mieszadłami. Dodać stopniowo melasę i mleko. Dalej miksować, aż powstanie jednolita 

masa. 

Ciasto wyłożyć na blat i podzielić na pół. Każdą część z osobna rozwałkować między dwoma 

arkuszami papieru do pieczenia na grubość ok. 6- 7 mm. (Rozwałkowane ciasto jest dość grube. 

Ciasto jest klejące i należy rozwałkować je między dwoma kawałkami papieru do pieczenia, żeby 

uniknąć podsypywania mąką). Rozwałkowane ciasta ułożyć razem z papierami na desce i wstawić do 

zamrażalnika na ok. 15- 20min. lub do lodówki na 2godz. lub całą noc. 

 

Piekarnik rozgrzać do temperatury 175- 180°C. 

 

Ciasto wyciągnąć z zamrażalnika i ściągnąć górny papier do pieczenia. Z ciasta wykrawać foremką 

ludziki (można również inne kształty) i układać je w odstępach na blasze wyłożonej papierem do 

pieczenia. Resztki ciasta zagnieść ponownie, rozwałkować pomiędzy papierami i wykrawać kolejne 

ludziki. (Tak, że nic się nie zmarnuje. Wychodzi ok. 2,5 blachy pierników).    

         

 

 

NADIA BALICKA    Vc                             

                                                                                                  


