
 

 

                                                                                                                  

 

 

 Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, by 

choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem. By 

kolacja wigilijna wniosła w serca spokój a 

radość pojawiała się z każdym nowym 

brzaskiem. By prezenty ucieszyły każde smutne 

oczy, by spokojna przerwa ukoiła złość. By 

Sylwester zapewnił szampańską zabawę, a 

kolędowych śpiewów nie było dość. Życzy: 

redakcja SZKOLNYCH KLIMATÓW 
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CZY WIESZ, ŻE… 

 

1. Najdroższa choinka na świecie kosztowała ponad 11 milionów 

dolarów i została ustawiona w Emiratach Arabskich 

 

2. Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra wysokości 

 

3. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek 

choinkowych 

 

4. Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieść dzieciom prezenty, to jego 

ważące 35 tys. ton sanie powinny pędzić z prędkością 1000 

kilometrów na sekundę, a podczas tej sekundy Mikołaj powinien 

rozdać 800 prezentów 

 

5. Święta Bożego Narodzenia są drugim najczęściej obchodzonym 

świętem na świecie. Pierwszym jest Nowy Rok 

 

6. W Japonii panuje tradycja jedzenia w Wigilię popularnego na 

świecie… KFC 

 

7. Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany w 

czerwone szaty to zasługa kampanii reklamowej Coca- Coli z lat 

dwudziestych poprzedniego stulecia 

 

 

 

                                                

ZIMOWY  HUMOR 

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. 

 

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. 

Dwóch chłopców spędza noc przed 
wigilią u dziadków. Przed pójściem 
spać, klękają przed łóżkami i modlą 
się, a jeden z nich ile sił w płucach 
woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę 
się o nowe żołnierzyki, modlę się o 
nowy odtwarzacz dvd... 

Starszy brat pochylił się i 
szturchnął go mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie 
jest głuchy. 

Na to chłopiec: 

- Nie, ale babcia jest. 

      

Historia 12 potraw wigilijnych  
 



Obchodzona raz w roku wieczerza wigilijna to 
kolacja specjalna, czeka się na nią z niezwykłą 
niecierpliwością i wielkim apetytem. A 
wszystko to za sprawą magii świąt i niezwykle 
smakowitego menu, który obejmuje 
dwanaście tradycyjnych potraw. W 
zależności od regionu i lokalnych smakołyków 
lista obowiązkowych dań może się odrobinę różnić. Stare opowieści 
mówią jednak, że na stole powinny się znaleźć wszelkie płody ziemi. Nasi 
przodkowie wiązali z liczbą dwanaście symbol bogactwa i szczęścia.                                        
 

Co powinno znaleźć się na wigilijnym stole? Poniżej 

prezentujemy wybrane potrawy, bez których niektórzy nie 

wyobrażają sobie kolacji wigilijnej. 

● barszcz z uszkami 

● pierogi z kapustą i 

grzybami 

● kluski z makiem 

● karp smażony 

● karp w galarecie 

● krokiety z kapustą i 

grzybami 

● kapusta z grochem 

● kutia 

● makowiec  

 

                     

 

                                   KĄCIK KULINARNY 

 Przepis na pierniczki     

Składniki:                                 Przygotowanie: 

400 g mąki                                          Z podanych składników  

pół szklanki cukru pudru                    zagniatamy ciasto 

1 jajko                                                 ma być dość lepkie, by dobrze 

1 łyżeczka proszku do pieczenia        się sklejał. Rozwałkowujemy  

1 łyżeczka przyprawy do piernika     na placek, wycinamy wzory 

2 łyżki masła                                      pieczemy w 180 stopniach 

4 łyżki miodu                                     przez 12-13 minut 

1 łyżka kakao 

 

                                                                                       

 

 

                               Zimowy wierszyk 

                            Lecą z nieba płatki śniegu, 



                             świat się cały bieli wkoło. 

                             Zabierz narty oraz sanki 

                             na dół z górki mknij wesoło. 

                             W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki, 

                             zostań z nami pani zimo. 

                             Drzewa mają białe czapy, 

                             wśród nich zjeżdżać będzie miło. 

                             Mróz siarczysty uszy ściska, 

                            nosy wszystkich są czerwone. 

                            Zimo ! Śniegu sypnij więcej, 

                            dzieci będą zachwycone. 

                                                Bożena Forma   

         

 

Znajdź różnicę i pokoloruj

                                                                                                                                                                                                                                                

            

 



Zwyczaje  bożonarodzeniowe.                                                   

Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z 

najważniejszych symboli  Bożego Narodzenia.  Warto poznać znaczenie 

tych znaków i związane z nimi tradycje. 

Pierwsza gwiazdka jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której 

pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. 

Dzięki niej pasterze i Trzej Królowie mogli dotrzeć  do 

miejsca powicia Zbawiciela. Dziś oczekujemy 

pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym 

niebie. Dopiero, gdy ona zabłyśnie możemy, według 

tradycji, siąść do stołu i podzielić się opłatkiem. 

Sianko wigilijne Kładziemy je pod białym obrusem 

na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje 

oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na       świat Jezus – szopkę i siano, 

na którym leżał po urodzeniu. 

Choinka Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny 

lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana 

bądź gałęzie. Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i        

krajów. Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie 

symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, 

dziś jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. 

Zielone drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela. 

Prezenty najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj 

bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie 

kojarzą się Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był związany 

wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś, za Lutrem przyjmujemy, iż są to 

podarunki od małego Jezusa. 

 

 

1. Pada z nieba zimą 

2. Lepimy go z trzech kul i marchewki 

3. Drobne kryształki lodu osadzone na drzewach, listkach 

itp. 

4. Zimowy miesiąc 

5. Ozdabiamy ją bombkami na święta 

6. Ślizgają się po niej dzieci 

7. Chronią ręce od zimna 

8. Pochodzi z Laponii 

9. … śniegu                   

 

 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=329&w=Ozdoby&s=7


                  Nowy rok 

Nowy Rok (1 stycznia) to międzynarodowe święto obchodzone w 

najrozmaitszych kulturach i religiach jako wyraz symbolicznego przejścia 

do nowego cyklu świata. Jest to pierwszy dzień roku kalendarzowego 

przypadający na 1 stycznia. Dzień poprzedzający Nowy Rok w polskiej 

tradycji nosi nazwę Sylwestra i kojarzony jest z huczną zabawą.  

Sylwester to popularne określenie 31 

grudnia, który bezpośrednio 

poprzedza Nowy Rok (tzw. wigilia 

Nowego Roku). Tego dnia imieniny 

obchodzi właśnie Sylwester, 

natomiast w Kościele katolickim 

wspominany jest papież Sylwester I.  

W Nowy Rok wysyłamy życzenia do 

swoich bliskich. 1 stycznia to czas, 

kiedy symbolicznie przechodzimy 

do nowego cyklu w naszym życiu. 

W tym dniu, podobnie jak ma to 

miejsce np. podczas Wigilii lub 

Świąt Wielkanocnych, składamy 

sobie życzenia. Tradycja składania 

sobie wzajemnych życzeń jest w 

Polsce praktykowana od 

zamierzchłych czasów. Życzenia 

noworoczne są wyrazem pamięci i 

serdeczności wobec bliskich.     

 Tradycję świętowania Nowego Roku można było dostrzec już w Babilonii 

około 4000 lat temu. Babilończycy też mieli być pierwszymi, którzy robili 

sobie noworoczne postanowienia. 

 

Święta na świecie  

Oto kraje, w których ludzie spędzają Boże Narodzenie 

nieco inaczej niż my: 

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym Narodzeniem każda 

rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. 

Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie 

wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych 

żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. 

Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech 

Króli", w który zapieka się drobne upominki. 

Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na 

pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu. 

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie 

rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o 

wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i " 

płonącego puddingu". Wieczorem w Wigilię 

angielskie dzieci wywieszają swoje 

pończochy za drzwi, by nazajutrz rano 

odnaleźć je wypełnione prezentami 

Tradycje świąteczne obchody Bożego 

Narodzenia we Francji rozpoczynają się już 5 grudnia, czyli w dzień 

poprzedzający Mikołajki. Francuzi bardzo lubię Wigilię, która jest wyjątkowym 

dniem w czasie świąt. Tradycyjnym ciastem jest skomplikowane do wykonania 

"Buche de Noel", czyli rolada w kształcie pnia drzewa. 

 


