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Publiczne Gimnazjum im.
UNICEF w Cybince
ul. Szkolna 15
69-108, Cybinka

Numer 12 12/15

ZA ROGIEM 
ŚWIĘTA...

W grudniowym numerze
specjalnym:

garść informacji o wigilijnych
tradycjach i obyczajach;
świąteczny hand made ;
pomysłowe prezenty;
proste życzenia dla każdego;
dowcipy i kawały...

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze
Bożonarodzeniowe życzenia
spełniają się w każdym momencie.

                                                                  REDAKCJA
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JAK WYJĄTKOWO 
ZAPAKOWAĆ PREZENT?
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SKĄD POCHODZĄ 
WIGILIJNE TRADYCJE?

PREZENTY

      Święta Bożego Narodzenia
to tradycja chrześcijan, ale ich
korzenie tkwią w starożytnych
Saturnaliach obchodzonych 25
grudnia. To nie trzej królowie,
lecz Rzymianie, wdzięczni bogu
rolnictwa Saturnowi,
wprowadzili zwyczaj wręczania
upominków. Rówieśnicy
naszych dzieci obdarowywani
byli wówczas woskowymi
lalkami i ozdobnymi gałązkami.

JEMIOŁA

    Pierwsza informacja o
zwyczaju składania całusów
pod jemiołą pochodzi z XVI-
wiecznej Anglii. W kulturach
pogańskich jemioła
symbolizowała witalność,
płodność i siłę miłości.
Chrześcijanie zaś przynosili jej
gałązki na święta i trzymali w
domu cały rok. Wierzono
bowiem, że chroni domostwo
przed pożarami i piorunami.

DWANAŚCIE POTRAW

       Na polskim stole nie zawsze
gościło 12 potraw. Ich liczba
zmieniała się w zależności od
zamożności ucztujących, ale
pilnowano, by była ich
nieparzysta ilość - przynosiła
szczęście. Biedni jedli 7 potraw,
szlachcice 9, zaś na
magnackich dworach było 11
dań. Dopiero od niedawna ich
liczba wynosi 12 - tak jak było
12 apostołów. 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ

      Święty Mikołaj nie zawsze
był taki jak dziś. Jego
pierwowzorem był Sinterklaas,
którego ideę do USA przywieźli
w XVII w. holenderscy imigranci.
Spopularyzowany tam Santa
Claus ubierał się na biało-
czerwono, posiadał elfich
pomocników i nagradzał
grzeczne dzieci. Ale przybywał
statkiem parowym z Hiszpanii, a
na głowie miał biskupią mitrę.
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POMYSŁOWE PREZENTY 
DLA NAJBLIŻSZYCH
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ŚWIĄTECZNE 
ŻYCZENIA
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REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
                         Dominika Kuczkowiak

REDAKTORZY tego numeru:
Brzezińska Patrycja,
Jurkiewicz Patrycja
Pilżys Kacper,
Suszek Bartosz

SKŁAD: Dominika Kuczkowiak

KONTAKT:   tel. (68) 391 13 15
                    www.zs.cybinka24.pl
                    e-mail: zs@cybinka.pl


