
 

 
 
 
Kolęda  -�� pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie 
przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej. Kolędy mówią o 
narodzeniu Chrystusa i o wszystkich wydarzeniach, które mu towarzyszyły. 
Okres kolędowania trwa od 24 grudnia  do 2 lutego, w tym czasie w kościele 
katolickim śpiewane są kolędy. 
 
                                            Najpopularniejsze kolędy to: 
Cicha noc-  
Najbardziej znana kolęda świata pochodzi z Austrii. Muzykę skomponował  
Franz  Xaver  Gruber- nauczyciel i organista, a słowa są dziełem księdza z 
parafii św. Mikołaja w Oberndorf-  Jozefa Mohra. Po raz pierwszy wykonano 
utwór w Lipsku w 1832r. Nie wiadomo, kiedy zaczęto śpiewać ją w Polsce, 
jednak przypuszczalnie była już znana w II połowie XIX w. Obecnie 
przetłumaczona na około 100 języków. 
Bóg się rodzi-  
Właściwy tytuł Kolędy- Pieśń o Narodzeniu Pańskim. Jej autorem jest 
Franciszek  Karpiński. Została wydana w 1792r. w zbiorze Pieśni Nabożne. 
Pójdźmy wszyscy do stajenki-  
Kolęda o charakterze powitalnym. Odnotowana w Dodatku do Śpiewnika 
Kościelnego Ks. Michała Marcina Mioduszewskiego z 1841r 
Gdy śliczna Panna- 
Piękna kolęda kołysanka, jej rękopis z początku XVIII w. znajduje się w 
Bibliotece Jagiellońskiej. 
.Dzisiaj w Betlejem-  
Kolęda ze Śpiewniczka zawierającego pieśni kościelne Ks. Jana Siedleckiego 
(1878) na melodię skocznego poloneza, prawdopodobnie znana już znacznie 
wcześniej. 
 
                                                                     Oprac.  Weronika Jurewicz  kl..V 
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We Włoszech: 
Włosi mają bardzo dziwnego dostawcę  prezentów , którym  jest wiedźma  -
wróżka La Befana!  Ona przybywa później od Mikołaja, bo dopiero 5 
stycznia. 
Befana jest staruszką z długim, zakrzywionym nosem. Ubrana jest w 
postrzępione i brudne rzeczy. Głowę ma przewiązaną szalem lub chustką. Lata 
oczywiście na miotle i wchodzi do domów przez komin. Nie daje jednak 
prezentów za darmo. Dzieci, które chcą się jej przypodobać, powinny 
zostawić na stole przed snem mandarynkę, pomarańczę lub kieliszek wina. 
Niegrzeczne dzieci mogą liczyć, że zamiast prezentu dostaną cebulę albo 
węgiel. 
W Francji 
 Na Święta pieką we Francji Bûche de Noël, czyli "bożonarodzeniowe polano" 
–  ciasto w kształcie kawałka drewna, spożywane po pasterce!  
W Rosji: 
W Rosji rządzi oczywiście Dziadek Mróz. Pojawia się on na Nowy Rok, żeby 
wręczać dzieciom prezenty. Jego żoną jest Starucha Zima. W Rosji obchodzi 
się urodziny Dziadka Mroza, które wypadają 18 listopada. Obchody mają 
miejsce w miejscowości Wielikij Ustiug w północnej części Rosji, która jest 
uważana za siedzibę Dziadka Mroza. 
W Niemczech: 
 W Niemczech popularne jest palenie specjalnych kadzidełek o zapachu jodły 
na Boże Narodzenie. Umieszcza się je w specjalnych ludzikach-świecznikach 
zwanych Räuchermann. Mają wygląd górnika albo żołnierza. 
W Grecji: 
Grecy wieczór wigilijny najchętniej spędzają poza domem, spotykając się z 
przyjaciółmi w barach, klubach i restauracjach. 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, które przynosi… święty Bazyli! 
W Hiszpanii: 
Odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po 
pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami 
barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana.  Prezenty 
rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które 
Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu. 
W  Czechach i    Słowacji  
Pod obrus podkłada się kromki chleba mające zapewnić rodzinie dobrobyt na 
najbliższy rok. Wśród potraw znajduje się m.in. mzika, czyli mieszanka 
suszonych owoców i orzechów, są też bułki z makiem i zupa z kwaśnej 
kapusty. 

                                                      Oprac. Agnieszka Sokołowska kl. V 
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                               Dzień pluszowego misia  
  

Str. 3 

   Str.nr.3 

 
.  

W  dniu  27.11.2012r.   w naszej szkole odbył się „Światowy Dzień 
Pluszowego Misia”. Dzieci   z zerówki przyniosły swoje misie i mówiły o 
nich wierszyki.  Klasa 5 przygotowała wspólnie z p. E. Białaszczyk 
przedstawienie  o  Kubusiu Puchatku. Zerówkowicze byli zachwyceni. 
Dzieci malowały misie i razem z nimi tańczyły.  Było bardzo wesoło i 
przyjemnie. Maluchy miały przygotowany przez swoich rodziców 
poczęstunek.                                                                                                       
Myślę,  że po tym dniu dzieci jeszcze bardziej pokochają swoje misie i 
będą je szanowały i dbały o nie. 

                                                              Weronika Jurewicz kl.V 
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         12 dań wigilijnych   
                           
12 potraw wigilijnych ma symbolizować 12 apostołów, 
a 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.                                                        
 Wśród uczniów kl. 5  największą popularnością cieszą 
się następujące potrawy: 
1. Łazanki z makiem, pierogi. 
2. Ryba po grecku. 
3.Paszteciki z grzybami , naleśniki , barszcz. 
 
                                              Oliwia Budzejko  kl.V  
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Zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia ! 
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