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Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe,
jak ten jeden wigilijny wieczór.
Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych
zawsze rozpromieniał uśmiech,
a Gwiazda Betlejemska prowadziła Was ku szczytom.
Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składają redaktorzy tego wydania:
Gimnazjaliści

W świątecznym numerze gazetki:
1. Świąteczny koncert pytań! Na pytania uczniów odpowiadają
nauczyciele, pracownicy szkoły
i nie tylko...
2. Poczytajmy o świątecznych zwyczajach. Skąd się wzięły
„Jasełka”?
3. Wesołych Świąt w językach świata!
4. Łamigłówki i krzyżówki!
5. Humor, czyli śmiech pod choinką.
6. Kilka ważnych zdań o Powstaniu wielkopolskim!

Miłej lektury!!!

Świąteczny koncert pytań! Na pytania uczniów odpowiadają
nauczyciele, pracownicy szkoły
i nie tylko...
Przedświąteczną rozmowę z Panią Lidką i Panią Kamilą przeprowadziła Sylwia
Kaźmierczyk.
PANI LIDKA
*Jaki prezent gwiazdkowy sprawił Pani w dzieciństwie największą radość?
- Prezentem, który sprawił mi największą radość i dostarczył emocji, które
pamiętam do dziś to był duży, drewniany domek dla lalek z mebelkami. Nie spałam
całą noc. Miałam zapalone światło i patrzyłam z niedowierzaniem na mój domek.
*Które kolędy lubi Pani najbardziej?
- Uwielbiam najstarszą austriacką kolędę „Cicha Noc” oraz oczywiście polską „ Oj
maluśki, maluśki...”
*Czy zgadza się Pani ze mną, że święta to czas wyjątkowy? Dlaczego?
- Oczywiście, że zgadzam się z Tobą, że to czas wyjątkowy. Boże Narodzenie to
jedyne dni w roku, które SA tak bardzo przepełnione dobrocią, miłością, ludzie
mają dla siebie szeroko otwarte serca. To również czas bardzo rodzinny, ciepły,
magiczny więc wyjątkowy.
*Czego Pani sobie życzy na święta?
- Życzę sobie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz z okazji Nowego Roku dużo
zdrowia, szczęścia, zadowolenia z pracy. Chciałabym aby dane mi było pracować z
taką młodzieżą jak Wy jeszcze przez wiele lat Wam i Waszym Rodzinom życzę,
aby Nowy Rok był lepszy od tego, który odchodzi, aby spełniły się wszystkie
Wasze plany i marzenia.
PANI KAMILA
*Które zwyczaje wigilijne są dla Pani najważniejsze?
- łamanie się opłatkiem,
- składanie życzeń,
- ubieranie choinki z moją bratanicą,
- wspólna wieczerza wigilijna,
- wspólne śpiewanie kolęd,
- uczestnictwo w Pasterce z rodziną.

* Jak Pani spędza tegoroczne święta?
- W domu rodzinnym w dwunastoosobowym gronie.
*Co chciałaby Pani dostać od Gwiazdora?
- Chciałabym, żeby mnie obdarował zdrowiem i energią na cały przyszły rok.
Chciałabym aby spełnił moje osobiste, najskrytsze marzenie.
*Ulubiona kolęda?
- „Barcia, patrzcie jeno”,
- „Cicha noc”,
- „ Kolęda dla nieobecnych”,
- „Przybieżeli do Betlejem”.
Z Panem Damianem rozmawiał Szymon Kulasik
* W jaki sposób Pan spędza święta?
- Święta to dla mnie przede wszystkim możliwość spędzenia czasu w gronie
rodziny i przyjaciół. W związku z tym, najczęściej odwiedzam ich sam lub
goszczę ich we własnym domu.
* Jakie potrawy wigilijne smakują Panu najbardziej? Czy potrafi Pan jakąś
przygotować?
- Lubię i umiem gotować dlatego żadna potrawa, nawet wigilijna nie jest dla mnie
kulinarnym wyzwaniem. Najbardziej lubię jeść ryby i to pod każdą postacią:
pieczone, smażone, w occie, w sałatce. W czasie świąt nie zapominam o zdrowych
i smacznych owocach oraz słodkościach.
Z Panią Kasią Lorek i z Panią Oleną Smarzyńską, Panią Anią Małecką, Panią
Karoliną Łapacz i Panią Kasią Boruc rozmawiała Bożena Giżycka.

* Ulubiona potrawa wigilijna?
PANI KASIA - Uwielbiam kluski z makiem
PANI OLENA - Najbardziej lubię barszcz z uszkami
PANI ANIA – Smażony karp i kapusta z grochem
PANI KAROLINA – Moja ulubiona potrawa wigilijna to ryba po grecku i zupa
grzybowa
PANI KASIA BORUC – Uwielbiam kapustę z fasolą i rybę po grecku

* O jakim prezencie Pani marzy?
PANI KASIA - Marzę o zestawie wszystkich płyt Seweryna Krajewskiego
PANI OLENA – Prosiłam Gwiazdora o zdrowie dla całej rodziny
PANI ANIA – Marzę o dużej czekoladzie
PANI KAROLINA – Największym prezentem dla mnie będzie zdrowie dla całej
rodziny
PANI KASIA BORUC – Marzę o dużej czekoladzie
* Ulubiona kolęda?
PANI KASIA – Moją ulubioną kolędą jest „Lulajże Jezuniu”
PANI OLENA – Najbardziej lubię kolędę „Cicha noc”.
PANI ANIA – Również najbardziej mi się podoba kolęda „Cicha noc”
PANI KAROLINA – Moja ulubiona kolęda to „Lulajże Jezuniu”
PANI KASIA BORUC – Najbardziej podoba mi się „Cicha noc”

Z PANIĄ KASIĄ KUCHARECZKĄ, PANIĄ ANIĄ NOWICKĄ I PANEM
DYREKTOREM ROZMAWIAŁ MIKOŁAJ WOJCIESZAK
PANI KASIA KUCHARECZKA!!!
* Jaką potrawę wigilijną lubi Pani najbardziej i dlaczego?
- Tradycyjnie najbardziej lubię karpia i pierogi z kapustą i grzybami
* Co chciałaby Pani dostać pad choinkę?
- Oczywiście garnki!
PANI ANIA NOWICKA!!!
* Jak spędza Pani tegoroczne święta?
- Pierwszy raz przygotowuję wigilię w swoim domu i zapraszam moją mamę i
siostrę z rodziną. Mam wielkiego stresa
* Czy lubi Pani dostawać prezenty? Jaki prezent sprawił Pani największą radość?
- Uwielbiam dostawać i dawać prezenty! W ósmej klasie dostałam od mojego
brata gitarę. To był super prezent!

PAN DYREKTOR !!!
* Czego Pan życzy swoim uczniom z okazji Świąt Bożego Narodzenia?
Radości, miłości, spokoju, bogatego gwiazdora, błogosławieństwa bożego, żeby
święta spędzili w spokojnej, rodzinnej atmosferze.
* Co chciałby Pan dostać od Gwiazdora?
Chciałbym dostać koszulę, słodycze i samych grzecznych uczniów po nowym roku!
Z PANIĄ RENIĄ ROZMAWIAŁA MARIKA MAJDAK
Co Pani zdaniem jest najważniejsze podczas świąt Bożego Narodzenia?
- Podczas świąt Bożego Narodzenia najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na
pytanie, czy Pan Jezus narodził się w moim sercu.
Która kolęda podoba się Pani najbardziej i dlaczego?
- „Dzisiaj w Betlejem” ponieważ melodia jest bardzo radosna, a słowa zawierają
podstawowe informacje o tym co wydarzyło się w noc betlejemską.
Ulubiona potrawa wigilijna?
- Moją ulubioną potrawą jest zupa grzybowa.
BARDZO DZIĘKUJĘ RÓWNIEŻ DAWIDOWI OWECKIEMU I ADAMOWI CEGIEL ZA
POMOC W PRZYGOTOWANIU TEGO ARTYKUŁU

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z
matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
***
Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża:
- Czy zabiłeś już karpia?
- Tak, utopiłem go.

.

Pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 1223, wielki miłośnik
Dzieciątka Jezus - św. Franciszek z Asyżu w skalnej grocie w Greccio.
Ojcowie i bracia z Zakonu zwyczaj ten ponieśli na cały świat, w tym także
do Polski, gdzie już pod koniec XIII wieku pojawiły się figury
przedstawiające całą scenę Bożego Nnarodzenia. Nadszedł jednak czas,
gdy ludziom znudziło się coroczne oglądanie drewnianych czy kamiennych
figur. Pomysłowi bracia zakonni zaczęli więc wystawiać najpierw ruchome
figury, później zaś kukiełkowe i właśnie takie widowiska zaczęły gromadzić
wielkie tłumy ludzi. Niestety reakcja ludzi na te przedstawienia nie była
godna miejsca w jakim je wystawiano - kościoła i dlatego jasełka z nich
usunięto. Zaczęto je wystawiać w różnych miejscach (większych domach,
placach, ulicach). Jasełka zawsze rozpoczynają się sceną zbudzenia
pasterzy przez aniołów. Zawsze jest też w nich scena na dworze okrutnego
króla Heroda, jest śmierć krążąca wokół jego tronu, która kosą ścina mu
głowę, jest niesforny diabeł namawiający go do zabicia dzieci w Betlejem.
Jest oczywiście Święta Rodzina przy żłóbku małego Jezusa, są pasterze i
Trzej Królowie przychodzący z darami. Nazwa - jasełka pochodzi od słowa
"jasła", czyli żłób bydlęcy w stajni. Od tego "żłobu" powstał żłóbek, a od
"jasła" - jasełka, w których głównym elementem jest żłóbek z małym
Dzieciątkiem.
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Angielsku ... Merry Christmas
Czesku ... Veselé Vánoce
Francusku ... Joyeux Noël
Grecku ... Kαλά Χριστούγεννα (Kalá Christúyena)
Hiszpańsku ... Feliz navidad
Niemiecku ... Fröhliche Weihnachten
Norwesku ... God Jul
Polsku ... Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Portugalsku ... Bom Natal lub Feliz Natal
Włosku ... Buon Natale

Powstanie wielkopolskie – zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców
Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu wkrótce po zakończeniu I wojny
światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w
tym czasie umacniała swą niepodległość.
Wybuchło 27 grudnia 1918 roku w reakcji na demonstracje Niemców
sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu polskiego pianisty i działacza
niepodległościowego Ignacego J. Paderewskiego. Powstańcy w krótkim czasie
opanowali całą Wielkopolskę z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej
obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze,
który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę
światową z 11 listopada 1918. Było to jedno z trzech, obok powstania
wielkopolskiego 1806 roku i powstania sejneńskiego w 1919 roku, zwycięskich
powstań w dziejach Polski[1].
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Pionowo

4. śpiewana w okresie Świąt
Bożego Narodzenia
5. przeddzień Bożego
Narodzenia




8. może być z ruchomymi postaciami
11. w nim leżał mały Jezusek
13. okres przygotowania do Bożego
Narodzenia
14. w tej miejscowości urodził sie
Jezus
15. pod nią znajdziesz prezenty



16. bożonarodzeniowi przebierańcy









1. imię jednego z Trzech Króli
2. msza wigilijna odprawiana o
północy
3. pierwsza na niebie rozpoczyna
Wigilię
4. ulubiona ryba Polaków na wigilijną
kolacje
6. w tym miesiącu świętujemy Boże
Narodzenie
7. wisi na choince
9. imię opiekuna Jezusa
10. lubią je dostawać nie tylko dzieci
12. narodził się, by nas zbawić

