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ŚWIĄTECZNIE… 
 

Tradycje bożonarodzeniowe w różnych krajach 

Julia Sołtyszewska 

 

 

 

 

 

 

Włochy                              
 

Włochy są krajem katolickim, a święto Bożego Narodzenia jest jednym  

z największych świąt religijnych w roku w tym kraju. Tradycja nakazuje, żeby spędzać je 

w gronie rodziny, szczególnie przy stole podczas wesołego ucztowania. 

 

Kilka ciekawostek :                                         

- Jako danie wigilijne i nie tylko bardzo popularna jest lasagna . 

- Co roku na placu św. Piotra z Rzymie stawiana jest największa choinka we Włoszech.  

- We Włoszech zbudowaną pierwszą szopkę betlejemską. 

 

Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii posiłek wigilijny rozpoczyna się już w południe, w ścisłym 

rodzinnym gronie. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk i płonący pudding. 
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Wieczorem wszystkie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by następnego dnia 

rano odnaleźć je wypełnione prezentami. 

 

Kilka  ciekawostek :                                                                    

-  To właśnie w Anglii narodził się zwyczaj dawania sobie buziaków pod gałązkami 

jemioły wiszącej u sufitu.                                                                                                                                                                 

- W Londynie powstały pierwsze kartki świąteczne. 

- Jednym ze zwyczaj jest pozostawienie w podarku dla świętego Mikołaja kieliszek 

alkoholu i marchewkę dla renifera.  

 

 

Hiszpania 

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. 

 

 

 

 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.twojaeuropa.pl/images/cache/zjg4obhnc638.jpg&imgrefurl=http://www.twojaeuropa.pl/1065/boze-narodzenie-w-anglii&h=480&w=409&tbnid=Glg8AWANPx94SM:&docid=CnKUx_N3REwojM&ei=W2JtVruVLsPXPOOfg8AD&tbm=isch&ved=0ahUKEwj7rtKQ6djJAhXDKw8KHePPADgQMwgnKAswCw
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Kilka  ciekawostek :    

   - W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa . 

   - Podarunki dzieci  nie otrzymują w Wigilię, tylko dopiero w Święto Trzech    Króli 6 

stycznia. 

 

 

Francja 

We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym 

Narodzeniem. Każdy dom jest ozdobiony lampkami, bombkami  

i łańcuchami. 

 

Kilka ciekawostek :     

-We Francji  mówione jest dzieciom, że to Jezus przynosi  podarki,  

a nie św .Mikołaj. 

        - We Francji, w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii. 

        - W pierwszy dzień świąt na obiad jada się ostrygi. 

 

 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://gim2barlinek.pl/gazetka/gazetka_old/grudzien2005/boze_narodzenie_w_innych_krajach_pliki/image003.gif&imgrefurl=http://gim2barlinek.pl/gazetka/gazetka_old/grudzien2005/boze_narodzenie_w_innych_krajach.htm&h=341&w=260&tbnid=mtb2l_gaZ03yFM:&docid=NhwoeZ4sbu3vpM&ei=vWxtVpmrA8LEPbGMvNgF&tbm=isch&ved=0ahUKEwjZ_d6D89jJAhVCYg8KHTEGD1sQMwhSKC8wLw
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Quiz o świętach 

Oliwia Leszczyńska 

 

 

1) Jak nazywali się trzej królowie? 

a) Michał, Kacper, Paweł 

b) Kacper, Melchior, Baltazar 

c) Miłosz, Jakub, Szymon 

 

2) 6 stycznia jest święto… 

a) Niepodległości 

b) Trzech króli 

c) 6 stycznia nie ma święta 
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3) Gdzie urodził się Jezus? 

a) w zamku 

b) w domu 

c) w stajence 

 

4) Kiedy obchodzimy Święta Bożego Narodzenia? 

a) 12 grudnia 

b) 25 grudnia 

c) 24 grudnia 

 

5) Czym dzielimy się podczas Wigilii? 

a) opłatkiem 

b) słodyczami 

c) wspomnieniami 
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Dowcipy o świętach 

Oliwia Leszczyńska 

 

- Co mówi bombka do bombki? 

- Chyba nas powieszą. 

 

 

- Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka na 1 gwiazdkę.  Oczywiście puste miejsce 

zostawił a tu nagle dzwonek.  

- Puk, puk!  

- Kto tam! ? 

- Strudzony wędrowiec, czy jest miejsce?  

- Jest.  

- A mogę skorzystać?  

- Nie.  

- Czemu?  

- Bo tradycyjnie musi być puste! 

 

 

- Jak blondynka zabija karpia na wigilię? 

- Topi go. 
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Dzień Życzliwości 

Julia Radkiewicz 

 

Dzień 20 listopada 2015r w Naszej Szkole był Dniem Życzliwości. W ten sposób 

nauczyciele i uczniowie Naszej Szkoły włączyli się do obchodów Światowego Dnia 

Życzliwości i Pozdrowień, obchodzonego już od ponad 40 lat. W ten sposób chcieliśmy 

pokazać, że wzajemna życzliwość, miły gest do koleżanki, czy kolegi, uśmiech oraz miłe 

słowo pozwala nam rozwiązać każdy problem. 

W obchody Dnia Życzliwości zaangażowali się, poza nauczycielami, także uczniowie 

wszystkich klas, którzy przygotowali i zaprezentowali pozostałym uczniom projekty 

plastyczne z motywem uśmiechu. Wszyscy także ubraliśmy się w żółte stroje, chcąc w 

ten sposób pokazać radość i życzliwość, która z nas emanuje. Nadto na środku naszego 

szkolnego forum przygotowana była Ławka Życzliwości, której celem było pojednanie 

skonfliktowanych uczniów - każdy pogniewany na koleżankę, czy kolegę uczeń siadał z 

taką osobą, wyjaśniali i wybaczali sobie nawzajem powstałe nieporozumienia, czy 

przykrości. Co istotne, z ławki skorzystało wielu uczniów. 

Dzień Życzliwości był dniem, w którym wszyscy byliśmy dla siebie życzliwi, mili  

i koleżeńscy. Myślę, że wszyscy będziemy pamiętać, ze konflikty i zawiść nie prowadzą 

do niczego dobrego, a życzliwość, którą obdarzymy inną osobę - i to nie tylko w tym 

szczególnym dniu - wróci do nas ze zdwojoną mocą. 
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Dyskoteka andrzejkowa 

Emilia Lisowska 

Dnia 30 Października 2015r. w naszej szkole w stołówce odbyła się dyskoteka 

Andrzejkowa. O godzinie 16:00 były przygotowania. Przynieśliśmy wiele ciast, 

babeczek, ciasteczek, napojów i innych pysznych rarytasów. Jak to na dyskotece nie 

mogło zabraknąć kolorowych światełek i dobrej, głośnej muzyki, więc przyszedł pan 

Tomek i jego obowiązkiem było puszczanie muzyki. 

Od godziny 17:00 zaczęli się schodzić uczniowie naszej szkoły. Przybyli również 

nauczyciele. Około godziny 17:15 zaczęła się impreza. Pani Kasia 

 i pani Jola rozkręciły zabawę i było naprawdę super. Niektóre dziewczyny 

miały pomalowane oczy, a chłopacy włosy na żel. Przed stołówką były wróżby, takie jak 

przebijanie igłą serca. Polegało to na tym, że było serduszko i były dla chłopaków 

wypisane imiona dziewczyn, a dla dziewczyn imiona chłopaków. Na dyskotece były 

piosenki przeważnie disco polo, ale nie mogło również zabraknąć „pomidorowej” . 

Wszyscy tańczyli i świetnie się bawili. Ciasteczka i napoje sprzedały się szybko. 

Dyskoteka trwałą do godz:19:00. 

Dyskoteka była udana a wszyscy się dobrze bawili. Mamy dużo miłych wspomnień  

i czekamy na drugą szkolną skoczną imprezę . 
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Rajd po Puszczy Bukowej 

Julia Radkiewicz 

 

W dniu 12 grudnia 2015 roku odbył się, zorganizowany przez Panią Kasię i Panią Izę dla 

uczniów naszej szkoły rajd do Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza 

Bukowa”. Trasa rajdu miała długość kilku kilometrów, zatem wymagała od nas 

wytrwałości i kondycji. Miejsca, które jednak zobaczyliśmy oraz interesujący sposób,  

w jaki o nich opowiadał nam o nich pan przewodnik, pozwalały zapomnieć o zmęczeniu, 

czy o chłodzie. Uczestnicy rajdu mieli możliwość zobaczyć zarówno pomniki przyrody 

nieożywionej, m.in. wielki i płaski blok granitu o obwodzie kilkunastu metrów, zwany 

Głazem Serca, jak i przyrody ożywionej, mi. in.– lipę rosnącą na placu przykościelnym 

w Płoni, według legendy zasadzoną prawie 900 lat temu, podczas misji biskupa Ottona. 

Zdobyliśmy także najwyższy szczyt Wzgórz Bukowych, tzw. Bukowiec, o wysokości aż 

149 m n.p.m. 

Poza pokazaniem nam wielu interesujących miejsc, przewodnik zapoznał nas z metodami 

turystyki przyrodniczej, aby informacje te pozwalały nam w przyszłości umiejętnie 

poruszać się na turystycznych szlakach. 

W trakcie wędrówki pan przewodnik zorganizował nam loterię - jeden los kosztował 

tylko 1 zł., a każdy wygrywał! 

Podczas rajdu nie tylko poznaliśmy pięknie i bardzo interesujące miejsca przyrodnicze, 

ale spędziliśmy także cudowny czas z koleżankami i kolegami na świeżym powietrzu,  

z dala od zgiełku miasta. Rajd szkolny okazał się świetnym pomysłem. Wszystkim nam 

dopisywały humory i choć do domu wróciliśmy wyczerpani, to jednak bardzo 

zadowoleni. 
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NASI REDAKTORZY POLECAJĄ 

 

Recenzja filmu – „Igrzyska Śmierci: kosogłos cz. 2” 

Ula Guzek 

Julia Sołtyszewska 

 

Film, o którym chciałybyśmy wam opowiedzieć jest kontynuacją sagi filmów pt. 

"Igrzyska Śmierci". Film jest na podstawie trylogii książek autorstwa Suzanne Collins.  

 

 

 

 

Główna bohaterka Katniss Everdeen idzie na wojnę. Postać grana przez Jennifer 

Lawrence ma już dosyć bycia tytułowym Kosogłosem wykorzystywanym  

w klipach propagandy i postanawia przedostać się na front czyli do Kapitolu -

wymyślonego państwa Panem. Celem Katniss jest zabicie Prezydenta Snowa, ponieważ 

organizuje on Igrzyska Śmierci, w których giną ludzie. 
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Druga część „Kosogłosa” znacznie różni się od innych części treścią  

i przekazem. 

To, co najbardziej nam się spodobało to zwroty akcji. Spodziewałyśmy się zupełnie 

innego zakończenia. Pod koniec seansu, gdy zapalono światła na twarzach ludzi było 

widać zaskoczenie i zadowolenie. 

Warto obejrzeć ten film, ponieważ ma ciekawą fabułę, ciekawy przekaz oraz 

profesjonalne efekty specjalne.  

Oceniamy ten film na: 10/10. 
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Redakcja "Mierzyka":  

Aleksandra Teleman - redaktor naczelna  

Oliwia Leszczyńska  

Urszula Guzek  

Emma Gryczman  

Zuzanna Abramowska  

Julia Sołtyszewska 

Julia Radkiewicz 

Milena Smolińska 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

 


