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 Święta za pasem, za oknem mróz, w szkole prawie 

wigilijna atmosfera. W sklepach wszyscy już stoją w 

kolejkach po promocyjnego karpia i biegają po centrach 

handlowych w poszukiwaniu wymarzonego prezentu. A 

nam emocje towarzyszyły od dawna, wcześniej 

Halloween i Andrzejki, za chwilę Boże Narodzenie i 

Sylwester, jak tu znaleźć chwilę czasu na naukę? 

Wszyscy myślą już tylko o jednym więc czemu by nie 

umilić sobie tych ostatnich dni lekturą drugiego już 

wydania szkolnej gazetki „Gęś na Talii”? 

W tym numerze przygotowaliśmy dla was 

wszystkie najgorętsze ciekawostki na chłodne zimowe 

wieczory. I z najlepszymi życzeniami na nadchodzące 

święta zapraszamy do lektury! 

  

 Redakcja 
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Andrzejki w naszej szkole ! 

Dnia 30 listopada w naszej szkole odbyły się Andrzejki. 
Całą klasą poszliśmy do sali. Przywitała nas postać 
ubrana na czarno. Gdy weszliśmy do ciemnej sali 
byliśmy pod wrażeniem.  

Klasa była nie do poznania ! W rogu był cmentarz, na 
oknach witraże , na podłodze balony. Wisiała też 
ogromna pajęczyna. Było ciemno , widać było tylko 
palące się znicze i kontury ludzi.  

Każdy siadał po kolej przy stoliku by dowiedzieć się 
czegoś o sobie. Osoby mówiące nam o przyszłości 
świetnie się spisały.  

Za pomocą ulubionego koloru mogliśmy poznać swoją 
osobowość. Zadawaliśmy pytania dotyczące 
przyszłości a nawet wróżono nam z rąk.  

Cały dzień przebiegł pomyślnie i bardzo nam się 
podobał.  

 

 
Powrót 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Święta już w październiku ?! 

Zazwyczaj świąteczne ozdoby pojawiały się w sklepach już 
po Święcie Zmarłych, czyli po 1 listopada. Już wtedy 
mówiono, że to zdecydowanie za wcześnie.  

Jednak w 2015 roku Święta Bożego Narodzenia przyszły do 
nas w październiku. Choinki, bombki, lampki i inne ozdoby a 
nawet czekoladowe mikołaje czekają już w sklepach.  

Czy to przesada? Czy w 2016 roku święta przyjdą we 
wrześniu, kiedy rozpocznie się nowy rok szkolny? 
Zobaczymy!  
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Horoskop – Kliknij w swój znak! 
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18 grudnia wchodzi do kin kolejna VII już część kultowej 
serii „Gwiezdne wojny: Przepudzenie mocy”. 
Wiele osób długo czekało aby zobaczyć sowich 
ukochanych bohaterów w nowej oprawie audio-
wizualnej. Ze starej ekipy całe szczęscie pojawiaą się 
takie postacie jak Han Solo (Harrison Ford), Leia Solo 
(Carrie Fisher) i Luke Skywalker (Mark Hamill). 
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Wolne miejsce przy stole 

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego 
miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim 
dla przygodnego gościa. 
 
Pierwsza Gwiazda 

W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się 
pierwsza gwiazda. 
 
Parzysta ilość osób 
 
Do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu zasiadała parzysta liczba osób. 
Nieparzysta zaś ilość uczestników miała wróżyć dla jednego z nich nieszczęście. 
 
Łamanie się opłatkiem 
 
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce jest 
zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu 
Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. 

Pasterka 
 
Kończy wieczór wigilijny, to msza odprawiana w kościołach dokładnie o 
północy. Zgodnie z tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i 
złożenie przez nich hołdu nowo narodzonemu Mesjaszowi. 
 
 

Zwyczaje wigilijne w Polsce 

Powrót 



 
Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym, uroczystym 

okresem. Gorący okres rozpoczyna się 6 grudnia w dniu 
Świętego Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się 
podarunkami i trwa aż do 6 stycznia - święta Trzech Króli. 
 
W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w 

pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta 
składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość 
mdłym smaku. 
 
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  

Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się 
w nową szopkę. 
 
W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i 

pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest budyń z 
ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, 
ten dostaje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście 
przez cały rok. 

 
W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę - 

gliniane naczynie wypełnione słodyczami. 

Zwyczaje wigilijne na świecie 
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W POLSCE: 
Do portfela koniecznie trzeba włożyć łuskę wigilijnego karpia 
– one sprawią, że nie zabraknie nam waluty 
A co zapewni nam miłość? Ziarenka maku w butach. Dzięki 
nim będziemy mieć powodzenie u płci przeciwnej. 

NA ŚWIECIE: 
Dania 

W wielu państwach spożywa się specjalne potrawy. w Danii 
ciasto o wyjątkowych kształtach, zwane „kransekake”. 
Również w Danii obyczaj każe tłuc niezliczone ilości talerzy – 
wskazuje to bowiem na dużą liczbę przyjaciół. 

Chiny 

W Chinach powitanie roku wiąże się z tradycją, festynami, 
jarmarkami i przebierańcami wokół świątyń i parków. 
Chińczycy także psychicznie przygotowują się do nadejścia 
Nowego Roku uważając, że inaczej czeka się na każdy. 

Francja 

Popularnym Sylwestrem wśród młodych Francuzów jest 
zabawa w dyskotekach i klubach. Trochę starsi spędzają tę 
noc głównie w restauracjach lub na balach. 

 
 
 

 

Zwyczaje Sylwestrowe w 

Polsce i na świecie 
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Baran- Z Twoim zdrowiem może ostatnio nie było najlepiej, ale 

to się zmieni. W te święta poczujesz dawną siłę i weźmiesz się 
do pracy, żeby nadrobić zaległości. Powodzenia! 

 

 

Lew- Po świętach weźmiesz się ostro do pracy i zarobisz kilka 

przyzwoitych ocen. Oby ten zapał nie zgasł aż do końca roku. 

 

Koziorożec-Ty i Twoje rodzeństwo w okresie świąt 

przemówicie we wspólnym języku. Dojdziecie do porozumienia, 
ale zapewne na chwilę. 

  

Skorpion-Będziesz mieć przez jakiś czas pecha. Niektóre rzeczy 

Ci nie będą wychodzić, ale nie przejmuj się, gdyż to wszystko się 
zmieni po świętach. Teraz uważaj na siebie i staraj się nie 
przechodzić pod drabiną i nie rozsypywać soli. 

  

Ryby- W święta możesz dostrzec wiele pozytywnych zmian. W 

Nowy Rok zaś czeka Cię mnóstwo pracy, ale na pewno sobie z 
nią poradzisz. Zdobędziesz doświadczenie i nauczkę na 
przyszłość.  

 

Panna- Czeka Cię niesamowita niespodzianka w okresie świąt.  

Coś, co dotyczy szkoły albo rodziny, zmieni się. Miej nadzieję, że 
to wyjdzie na Twoją korzyść. 
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Waga-Miłość… Co tu dużo mówić. Zabujasz się po prostu. Po 

świętach poznasz kogoś wspaniałego. Nie zapomnij tylko o 
szkole, bo może się okazać, że ta osoba odciągnie Cię od nauki  i 
niestety za dobrze na tym nie wyjdziesz. 
 
 
Wodnik-Czeka Cię wielkie szczęście. Jedno z Twoich najskrytszych 

marzeń  spełni się już w te święta. 
 
 
Byk-W okresie świąt poznasz prawdziwego przyjaciela lub zbliżysz 

się jeszcze bardziej do tego, którego już masz. Bratnia dusza 
pomoże przetrwać Ci trudne chwile. 
 
 
Strzelec-To, że coś Ci się nie udało, nie oznacza, że nie możesz się 

poprawić. Do końca roku jeszcze dużo czasu. Wyciągnij nauczkę i 
pracuj sumiennie a zakończysz ten rok z wymarzoną średnią. 
Wtedy na święta dostaniesz to, o czym marzysz. 
 
 
Rak-Ktoś zajdzie Ci za skórę. Będziesz trochę zły na cały świat, ale 

to przejdzie i otworzysz szerzej oczy. Wkrótce po świętach 
poznasz kilka wspaniałych osób.  
 
 
Bliźnięta-Zaufasz komuś w okresie świąt, ale on niestety 

zawiedzie Cię. Będziesz w złym humorku, ale przyjaciele pomogą 
Ci dojść do ładu. W końcu pogodzisz się z prawdą i wrócisz do 
normalności. 
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