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Opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
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Magicznych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
życzy Redakcja!
W tym numerze:
Tradycje bożonarodzeniowe
w moim domu, Marcel Bezener, GCSE, strona 1.
Wigilijna opowieść’, Alicja
Władysławska klasa V,
strona 2.
Tradycje bożonarodzeniowe

Tradycje bożonarodzeniowe w moim domu
Marcel Bezener GCSE
W moim domu przygotowania do Świąt
Bożego Narodzenia trwają zwykle cały
tydzień.
Obejmują zwykle: generalne sprzątanie,
mycie okien, zakupy, pieczenie ciast,
mięs i przyrządzanie potraw wigilijnych.

suszonych owoców. Nie może zabraknąć
mojego ulubionego sernika z brzoskwiniami, makowca, piernika czy szarlotki.
Czasem pojawia się również świąteczny
tort.

Gdy w wigilijny wieczór zasiadamy do
wspólnej wieczerzy, tata odczytuje
fragment Ewangelii, odmawiamy modliW Wigilię na naszym stole pojawiają się
twę i dzielimy się opłatkiem, składając
tradycyjne dania wigilijne – karp smażosobie wzajemnie życzenia. Po obfitej
ny i w galarecie, śledzie w śmietanie, zukolacji, udajemy się do kościoła na papa grzybowa z makaronem,pierogi, łazansterkę, która rozpoczyna się o północy.
ki z kapustą i grzybami, barszcz czerwony z uszkami, ryba po grecku i kompot z Boże Narodzenie to dla nas niezwykły czas,
spędzany w rodzinnej atmosferze.

w moim domu, Frank Carroll
GCSE, strona 2.
Świąteczne krzyżówki,
strona 3.
Dla najmłodszych, połącz
kropki, kolorowanka i labirynt, strona 4.

Tradycje bożonarodzeniowe w moim domu
Frank Carroll GCSE
Jak obchodzimy Święta Bożego Narodzenia?
Mamy szczęście, ponieważ w tym roku będziemy świętować w Szkocji i w
Polsce – 26 grudnia lecimy do
Gdańska. W Wigilię mam zamiar pracować do godz.15.00 i
szybko wracać do domu, ponieważ moja żona będzie
przygotowywać kolację wigilijną. Według polskiej tradycji
powinno pojawić się na stole
12 potraw. Moja żona jest w
tym doskonała!
Po wieczerzy pojedziemy zapewne do kościoła. Msza skończy się prawdopodobnie o
godz.23.00, więc nie wiem,
czy dzieci wytrzymają. Może będą już spały…

Moje córki uwielbiają Święta Bożego Narodzenia,
ponieważ dostają prezenty. Napisały już listy do
Świętego Mikołaja, więc domyślają się, co otrzymają.
Gdy pytają, czy dostaną wszystko, o co
poprosiły w listach, odpowiadam, że to
będzie zależało od ich zachowania.
25 grudnia pojedziemy do siostry na
świąteczny obiad. W Szkocji jest zwyczaj jedzenia indyka w Boże Narodzenie.
Siostra przygotowuje pyszny obiad na
świętami zapewne tak będzie i w tym roku. Na obiedzie zwykle pojawia się około
20 osób – członków naszej rodziny i
ksiądz. Zapowiada się super dzień!
26 grudnia rano lecimy do Gdańska. Moja
teściowa z pewnością przygotuje wspaniały obiad świąteczny, a na dzieci będą czekać liczne prezenty!

Wigilijna opowieść
Alicja Władysławska kl.V
Była Wigilia, dzień, w którym wszyscy wyglądają
przez okno, wypatrując pierwszej gwiazdki na
niebie, a potem dzielą się opłatkiem z rodziną i
zasiadają do wspólnej wieczerzy.
Ola niestety czuła się zawiedziona zwykle o tej
porze roku, szczególnie wówczas, gdy jej koleżanki i koledzy z klasy chwaliły się, co dostali na
„gwiazdkę”. Nie wiadomo, dlaczego tylko ona nigdy nie otrzymywała prezentów na święta. Co roku wysyłała list do Świętego Mikołaja, jak każde inne dziecko i
nic…Nawet rodzice współczuli jej
bardzo, gdyż była wzorową
uczennicą, grzeczną dziewczynką
przez cały rok i z pewnością zasługiwała na podarunek.
Teraz stała przed oknem, patrząc ze smutkiem
przez okno na dzieci uradowane nowymi prezentami pod choinką. Nagle usłyszała dziwny hałas.

Str. 2

Stawał się on głośniejszy i dokuczliwy. Ola otworzyła drzwi i krzyknęła : „Oj, przestańcie pukać do
drzwi i ciągle pytać, co otrzymałam w prezencie!
Nic nie dostanę, bo Święty Mikołaj nie istnieje!”.
Rozgniewana wyszła z domu otulona szalem. Nagle
pojawił się przed nią stary człowiek z białą brodą i
czerwonymi, zmarzniętymi policzkami. „Cześć Olu!
Przez pomyłkę wysyłałaś swe listy na biegun południowy, nie północny…” – szepnął nieznajomy i w
ułamku sekundy zniknął.
Ola nie mogła uwierzyć w to, co
przed chwilą się wydarzyło.
„Mikołaj?” – pomyślała i weszła
do domu. Pod choinką znalazła
olbrzymią stertę prezentów! W
pośpiechu podbiegła do nich, a
za nią zdumieni rodzice.
Od tej chwili radośnie śpiewała
kolędy, dzieliła się opłatkiem i na nowo zaczęła
wierzyć w Świętego Mikołaja. Poprawiła też adres
odbiorcy swych corocznych listów!
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Dla najmłodszych — połącz kropki.

Kolorowanka

Str. 4

Labirynt
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