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WYDANIE ŚWIĄTECZNE

SKRZAT
Gazetka uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej nr 26

                im. A. Struga w Krakowie 

Serdecznie witamy wszystkich Naszych Czytelników! Oddajemy w Wasze ręce
kolejny numer naszej szkolnej  gazetki  „Skrzat”.  Gorąco zapraszamy do współpracy
wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą i mają ochotę napisać coś od siebie. 

W Bożego Narodzenia 
czas niech miłość będzie 
w nas.
Niech pokój wokół panu-
je, a dobro nad złem kró-
luje!
Aby przy świątecznym 
stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmos-
fery,
a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność.
Wesołych Świąt!



Niezapomnianych świąt Bożego Narodzenia
życzy redakcja gazetki 
„ Skrzat” z opiekunami 

Mikołajkowa matematyka
Zadanie 1
Święty Mikołaj miał 6 reniferów. Na każdego z nich przypadało 60 kg prezentów. Ile 
ważyły prezenty?

ZADANIE 2
Św. Mikołaj kupował dzieciom prezenty. Miał 100 zł. Kupił 3 piłki po 6 zł, 4 misie po 7 zł, 6 
lalek po 8 zł i puzzle za 5 zł. Czy wystarczyło Mikołajowi pieniędzy? Pomóż mu policzyć.

ZADANIE 3
Św. Mikołaj pakował prezenty. W pięciu workach umieścił 35 prezentów w taki sposób, 
aby w każdym worku była różna ilość prezentów, a różnica wynosiła 1. Ile prezentów 
znajduje się w poszczególnych workach? Zapisz liczbę prezentów w każdym worku.

ZADANIE 4

Dla 
uczniów 
pewnej 
szkoły 
Mikołaj  

przywiózł  w worku 2 pudełka po 150 lizaków w kształcie serca w każdym i 3 pudełka 
lizaków w kształcie sopla, po 100 lizaków w każdym pudełku.  Ile lizaków przywiózł 
Mikołaj?

Przygotowała: Hania Sznajder kl.IIIc



Znalazła : Natalia Pojałowska kl. IIIc

Mikołajki

Mikołajki to  święto  obchodzone  6  grudnia  na  cześć  świętego  Mikołaja  biskupa  Miry
Zwyczaje 6-go grudnia obdarowuje się dzieci prezentami,  często w nocy z 5-go na 6-go
podkłada  się  prezenty  pod poduszkę lub  umieszcza  się  je  w wełnianej,  dużej  skarpecie.
Święto Mikołaja znane jest na całym świecie pod nazwami : Santa Clause (USA), Babbo
Natale (Włochy), Heilige Nicolaus (Niemcy), Mikulas (Czechy), Julemanden (Dania).

Święty Mikołaj urodził  się  w Licji  w  Azji  Mniejszej  około  roku 280.  Już  za  młodu
odznaczał  się  pobożnością  ,toteż  brat  matki  Mikołaja  biskup  Patary  wyświęcił  go  na
prezbitra.  Rodzice  Mikołaja  zmarli  ok.  roku  300  podczas  zarazy,  która  w  tym  czasie
nawiedziła  Licje.  Otrzymany  spadek  Mikołaj  przeznaczył  na  pomoc  biednym  i
potrzebującym.  Jak  głosi  legenda,  dary  podsuwał  anonimowo,  stąd  pochodzi  tradycja
podkładania  prezentów  pod  poduszkę.  Mimo  wyświęcenia  na  biskupa  Miry,  pozostał
człowiekiem niezwykle skromnym ,wszystkie posiadane dobra rozdawał biednym. Zmarł 6
grudnia około roku 345.     Legenda świętego Mikołaja przedstawianego jako grubasek w
czerwonym kożuchu  z  długą  białą  brodą  w saniach  zaprzęgniętych  w renifery  powstała

prawdopodobnie w latach 20tych naszego wieku na zlecenie koncernu Coca-Cola.



Historia  Zwyczaj  obdarowywania  się  prezentami  w Polsce  można  znaleźć  w tekstach  z
XVIII wieku. Dzieci otrzymywały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki.
Nazwa  Mikołajki  pojawiła  się  w  czasach  komunizmu,  na  określenie  miłej  tradycji
obdarowywania się 6-go grudnia, ale z pominięciem samego świętego. Dziś nazwa ta określa
zwyczaj  (obecny  m.in.  w  wielu  szkołach)  wymieniania  się  drobnymi  prezentami  z
wcześniejszym losowaniem "swojego Mikołajka" czy "swojej Mikołajki" (czyli osoby, którą
się obdaruje).

Tradycje Bożonarodzeniowe 
To bardzo  ważne  by  przestrzegać  rożnych   tradycji.  Dzięki  nim możemy  kontynuować
zwyczaje,  które  są  elementami  historii  naszych  przodków,  a  tym  samym  coraz  lepiej
rozumieć skąd się wywodzimy, kim jesteśmy... W Polsce bardzo piękne tradycje związane
są ze świętowaniem Bożego Narodzenia, ale nie w każdym kraju są one takie same. 

HISZPANIA W Boże Narodzenie Hiszpanie całymi rodzinami pielgrzymują do kościołów.
Ważniejsza  od  choinki  jest  w  Hiszpanii  szopka.  Mimo  ,iż  w  Wigilię  przygotowuje  się
uroczystą kolację, to jednak najważniejsze znaczenie ma święto obchodzone 6-go stycznia.
To wtedy właśnie, dwanaście nocy po Bożym Narodzeniu, dzieci otrzymują od Trzech Króli
prezenty.  W  zamian  za  podarki  maluchy  przygotowują  im  słodycze  i  kostki  cukru  dla
wielbłądów.                                                             

GRECJA Obchody  świąt  Bożego  Narodzenia  trwają  w  Grecji  aż  12  dni.  Przed  Mszą
Bożego Narodzenia chłopcy śpiewają kolędy. Nabożeństwo zaczyna się o czwartej rano i
trwa aż do wschodu słońca. Ważną potrawą dla Greków jest chleb Chrystusa: duże, okrągłe
pieczywo z  orzechami,  zawierające  odciski  drewnianej  pieczęci  przedstawiającej  symbol



religijny. Ksiądz chodzi od domu  i kropi święconą wodą głównie te miejsca, gdzie mogą się
znajdować  kallikantzari  (złe  duszki).  Grecką  tradycją  jest  stawianie  zamiast  choinki
przystrojonego  świątecznie  modelu  żaglowca.  Jest  to  najważniejszy  symbol
bożonarodzeniowy w tym kraju.

 AUSTRIA W  zależności  od  regionu  kultywowane  są  w  tym kraju  różne  tradycje.  W
Wiedniu  na  wigilijnym  stole  króluje  karp,  w  Karyntii  zaś  pieczona  kaczka.
Najpopularniejsze  jest  ciasto  z  mleka,  mąki,  soli,  masła  i  miodu.  Do  świątecznych
smakołyków należą ponadto pierniki, wino z przyprawami korzennymi, pieczone migdały i
gorące kasztany.  W Wigilię,  w małych miasteczkach mieszkańcy zbierają się na rynku i
śpiewają kolędy. To właśnie w tym państwie,  powstała jedna z najpiękniejszych spośród
nich - "Cicha noc, święta noc" .                                                       

WĘGRY Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. Najważniejszy
z nich odbywa się w stolicy kraju, Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Uczestniczą w nim
znani  aktorzy  i  artyści.  Pod  obrus  leżący  na  stole  wkłada  się  sianko.  Wyciągnięcie
najdłuższego  źdźbła  wróży  długie  życie.  W  czasie  Wigilii  i  Świąt  Bożego  Narodzenia
Węgrzy jedzą pieczonego indyka, zupę rybną oraz rosół z kury. Na stole nie może zabraknąć
ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość.   

Boże Narodzenie w Polsce  

Boże Narodzenie to święto pełne uroku, zwłaszcza gdy świat wokół jest biały i zaśnieżony,
lecz w Polsce nie zawsze tak jest  . Już w listopadzie zaczyna się tak zwana „gorączka”

świąteczna ,w sklepach pojawiają się świąteczne dekoracje, w telewizji oglądamy pierwsze
świąteczne reklamy i zaczynamy przygotowania do świąt .    Na Wieczerzę Wigilijną
obchodzoną 24-go grudnia wszystko jest „zapięte na ostatni guzik”.  Dzień przed, cała

rodzina „ubiera” choinkę. Zgodnie z polskim zwyczajem, wieczerzę rozpoczynamy wraz z
pojawieniem się pierwszej gwiazdy na niebie. Tradycyjnie kolację poprzedza modlitwa, po

czym następuje czas dzielenia się opłatkiem i składania świątecznych życzeń , przy stole tak,
że powinno znaleźć się jedno wolne miejsce , przygotowuje się 12 bezmięsnych potraw,

najpopularniejszym daniem wśród nich  jest barszcz czerwony z uszkami ,  po kolacji
następuje najbardziej  wyczekiwany moment przez dzieci . Przychodzi Święty Mikołaj i

obdarowuje je prezentami  , potem miło spędzamy czas w gronie najbliższych, wspominając
oraz śpiewając kolędy . 26-go grudnia przypada drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W
Polsce jest on dniem wolnym od pracy, właśnie wtedy obchodzone jest święto pierwszego

męczennika Kościoła katolickiego - świętego Szczepana. Był on jednym z siedmiu



diakonów, wybranych przez apostołów. Zadaniem świętego Szczepana była posługa ubogim,
głównie wdowom. Święty Szczepan nie ograniczył się tylko do pracy charytatywnej, zajął

się również głoszeniem Ewangelii. , oskarżono go o bluźnierstwo, występowanie przeciwko
prawu Izraela. Został skazany  na śmierć przez ukamienowanie. Święty Szczepan zginął

około roku 36. Jego relikwie spoczywają w rzymskiej bazylice św. Wawrzyńca w Rzymie.
Zgodnie z tradycją od drugiego dnia świąt, kiedy przypada dzień świętego Szczepana,

rozpoczyna się okres kolędowania księży, a na wsiach również grup kolędników do domów
wiernych.  Czekamy  na te święta z utęsknieniem .Ten nastrój i magia są urocze i jedyne w
swoim rodzaju .Kolędy, rozświetlona choinka, uśmiechnięte twarze domowników i gości .

To wszystko wraz ze schyłkiem roku zmusza do refleksji : )

ŚWIĄTECZNY PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE 
Cztery filiżanki miłości, 
dwie filiżanki lojalności,

 trzy filiżanki przebaczenia, 
filiżanka przyjaźni. 

Dwie łyżeczki czułości, 
cztery kwarty wiary,

 beczka śmiechu. 
Miłość połączyć z lojalnością 
i starannie zmieszać z wiarą. 

Przyprawić dobrocią,
 czułością i wyrozumiałością. 

Dodać przyjaźń i miłość. 
Obficie spryskać śmiechem. 

Wypiekać w słońcu. 
Serwować codziennie w obfitych porcjach!



Przygotowała: Lena Żelazny kl. IIb



Kulinaria

 Widziałam już wiele pomysłów i artykułów o świętach Bożego Narodzenia i o kulinariach z
nimi związanych.  Chciałabym napisać o tym, jak te święta wyglądają u mnie w domu.
Bardzo je lubię, ale również ekscytujący jest okres przedświąteczny, kiedy to cała rodzina,
każdy w swoim zakresie, przygotowuje się do nich. O ciastach należałoby wspomnieć na
końcu, ale w naszym domu jest to najważniejszy element menu. Mama i babcia prześcigają
się w robieniu ciast i na całe 3 dni świąt upieczonych jest zwykle ok. 10 blach. Muszą być
tam oczywiście:  makowiec,  piernik,  keks,  jabłecznik,  sernik itd.,  ale  najlepsze są kruche
ciasteczka. A oto przepis na nasze ulubione ciasteczka:

                                                 Kruche ciasteczka      

30 dag mąki,      
20 dag Kasi,      
10 dag cukru pudru,           
 1 całe jajko,      
 1 żółtko+ białko do posmarowania.
Kasię posiekaj w mące z cukrem.
Dodaj całe jajko i żółtko, wszystko
szybko zagnieć, wstaw do lodówki na
30 min. Po tym czasie wyjmij ciasto,
rozwałkuj podsypując mąką.
Foremkami wycinaj ciasteczka i
układaj na blaszce, Posmaruj
ciasteczka roztrzepanym białkiem i
posyp cukrem kryształkiem. Piecz ok.
15 min. w 180 stopniach.

Pieczenie ciast trwa bardzo długo i jak co roku tata z przekąsem mówi, że przed
świętami mikser pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni.    Kolejnym ważnym
punktem  kulinarnym  jest   przygotowywanie  potraw,  oczywiście  jest  ich  12
zgodnie z tradycją. Najpopularniejsze, znajdujące swoje miejsce na świątecznym
stole to : barszcz czerwony z uszkami lub pierogami z grzybami i kapustą. Inną
potrawą  jest  karp,  którego  można  przyrządzić  na  wiele  sposobów.  Kolejną
świąteczną potrawą są kluski z makiem, do których dodaje się zazwyczaj orzechy
i rodzynki oraz kutia, którą przyrządza się z pszenicy, miodu, maku oraz bakalii.
Oczywiście  Boże Narodzenie  kojarzy się  także z  bigosem,  nie  może również
zabraknąć różnorodnych sałatek śledziowych.   


