SLO-gan
nr.52
Święta Bożego Narodzenia

1

Spis treści:
Św. Mikołaj
str. 3
Święta bożonarodzeniowe w innych krajach
str.4-5
Potrawy wigilijne
str. 6
Nowy Rok, Sylwester
str. 7
Życzenia bożonarodzeniowe
str. 8

Gazetkę wykonali:
Główny redaktor: Adrian Zimkowski
Poszczególne artykuły wykonali:
Michał Tyszka
Marcin Łasiewicki
Kamil Pieńkosz
Dawid Długołęcki

2

Święty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z białą
brodą ubranego w czerwony strój, który wedle różnych
legend i bajek w okresie świąt Bożego Narodzenia
rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez
zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje
wraz z grupą elfów Laponię lub biegun północny.

Dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w
powszechnej świadomości tradycyjny wizerunek
świętego Mikołaja, biskupa Miry. Obecnie powszechna
forma tej postaci wywodzi się z kultury brytyjskiej i
amerykańskiej,
gdzie
jest
jedną
z
atrakcji
bożonarodzeniowych. W większej części Europy, w tym
w Polsce, Mikołajki obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia
jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry.
Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok
były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod poduszką,
w buciku lub w innym specjalnie przygotowanym w tym
celu miejscu (np. w skarpecie).
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Jak Boże Narodzenie obchodzi
się w…
w Argentynie:
Tutaj
święta
Bożego
Narodzenia obchodzone
są bardzo hucznie. Przy
ogromnym
stole
zastawionym jedzeniem
mieszkańcy wraz rodziną,
znajomymi i sąsiadami
bawią się i żartują.
Główny i najważniejszym
daniem jest pieczony
prosiak, a dopiero o
północy
zaczyna
się
konsumowanie słodyczy,
zabawa i tańce do samego
rana.

w Australii:
W ten najważniejszy dzień
mieszkańcy gromadzą się
na plażach, rozkładają
śnieżnobiałe obrusy, na
których nie brak niczego.

Są tam pieczone indyki,
małe
ciasteczka
z
bakaliami o wymyślnych
kształtach,
owocowe
puddingi
i
ciasto,
przypominające
polski
keks. W tym dniu plaże
przypominają jeden wielki
świąteczny
stół.
Nie
brakuje
również
prezentów, które można
znaleźć pod choinką, w
ogromnej
wełnianej
skarpecie.

w Grecji:
Podobnie jak w pozostałe
dni w roku, Grecy wieczór
wigilijny
najchętniej
spędzają poza domem,
spotykając
się
z
przyjaciółmi w barach,
klubach i restauracjach.
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Domowa
wieczerza
wigilijna spożywana jest o
bardzo późnej porze.
Najważniejszym daniem
jest faszerowany indyk, z
pikantnym, ryżowo mięsnym
nadzieniem.
Boże Narodzenie trwa
tutaj chyba najdłużej na
świecie, bo aż 12 dni. I aż
dwukrotnie w tym czasie
Grecy obdarowują się
nawzajem
nieprawdopodobną liczbą
prezentów: w wieczór
wigilijny
i
w
noc
sylwestrową.

w Indiach:
Według zwyczaju, zawsze

na święta – zarówno
chrześcijanie, hindusi jak i
muzułmanie – kupują
nowe
ubranie.
Tradycyjnie na ok. 10 dni
przed
Bożym
Narodzeniem zaczynają
się wielkie przygotowania
świąteczne. Mieszkańcy
dekorują ulice, domy i
kościoły, malując różne
wzory na podłogach i
przed domami. Podczas
świąt organizowany jest
konkurs na szopkę, którą
stawia się zazwyczaj w
widocznym miejscu przed
domem.
Wszystkie
eksponaty ogląda i ocenia
specjalna
parafialna
komisja.

5

Potrawy Wigilijne
12 potraw wigilijnych
ma symbolizować 12
apostołów. Dania
powinny być postne.
Według tradycji, na
wigilijnym stole
powinny znaleźć się
wszystkie płody ziemi.
Stąd przygotowane
potrawy powinny
zawierać ziarna zbóż,
miód, grzyby czy mak,
które zapewnić nam
mają dostatek w
nadchodzącym roku.
Koniecznie trzeba
spróbować każdej z 12
potraw, inaczej szczęście
i dostatek się od nas
odwrócą.
Tradycyjne zupy
wigilijne to: zupa
grzybowa, czerwony
barszcz z uszkami.

wigilijnych zaliczamy:
Śledzie pod różnymi
postaciami,
ryba po grecku,
kapusta z grochem;
sałatka śledziowa;

Wigilijne dania główne
to:
pierogi z kapustą i
grzybami,
karp smażony bądź
galarecie.
Do wigilijnych deserów
zaliczmy:
makowiec zawijany
sernik
piernik
Całość powinniśmy
popić kompotem z
suszu.

Do przystawek
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Jak najlepiej
Sylwestra?

spędzić

Sylwester tuż tuż, ale
prawdopodobnie jeszcze
wiele osób nie wie, co
będzie
robiło
tego
wyjątkowego dnia. W
Internecie
znajdziemy
niezbyt
wiele
interesujących ofert.
Stereotypowy sylwester, to
huczna
zabawa
z
fajerwerkami, szampanem,
głośną muzyką i tańcami
do białego rana. Jednak
coraz częściej wybieramy
"skromniejsze"
imprezy
wśród przyjaciół i bliskich.
Innym
pomysłem
na
imprezę tematyczną jest
wieczór filmowy. Razem z
przyjaciółmi
jesteście
fanami
kina?
Nic
prostszego. Zorganizujcie
sylwestrową zabawę, na
którą
przyjdziecie
przebrani za ulubionych
aktorów czy też ulubione

postacie filmowe.
Nie
chcecie
iść
na
imprezę?
Chcielibyście
gdzieś wyjść, ale bez
wielkiej zabawy i głośnych
wystrzałów? W takim razie
ciekawą ofertę ma dla
Was- Multikino. Maraton z
przedpremierowym
pokazem filmu "Sherlock
Holmes 2", oprócz tego
"Sylwester w Nowym
Jorku" i koncert Amy
Winehouse. Open bar i
ciepłe przekąski, DJ w
holu i zabawa "na luzie".
Jedyne co trzeba zrobić, to
jak najszybciej kupić bilet,
ponieważ na
maraton
sylwestrowy
nie
ma
rezerwacji.
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Redakcja SLO-gan’u
składa najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia w stronę
Dyrekcji , całego Grona
Pedagogicznego oraz
pracowników. Niech okres ten
przyniesie Państwu wiele miłych
doznań oraz dużo, dużo uśmiechu
na twarzy! Niech Boże Dziecię
Błogosławi Wam i Waszym
rodzinom. Niech tę święta będą
dla Was czasem pełnym radości,
miłości i pokoju.
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