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Tego roku przyszło nam w wyjątkowy i nietypowy sposób przygotowywać się do Świąt
Bożego Narodzenia. Inne niż zwykle były lekcje, inne wigilie klasowe. Inne jednak nie
oznacza wcale, że gorsze, podczas naszych lekcji zdalnych nie brakowało śpiewu kolęd czy
Bożonarodzeniowych tematów.
Niezmienne jest to, że mimo okoliczności wszystkim udzielił się ten niepowtarzalny
klimat i atmosfera świąt, a na potwierdzenie tego zamieszczamy na kolejnych stronach
obszerny artykuł i fotorelację z naszych „ lekcji online”, Nie zabraknie też świątecznych
tradycji i ciekawostek.
Miłej lektury Bożonarodzeniowego wydania szkolnej gazetki AleNumer:
A od Redakcji przyjmijcie najlepsze życzenia, aby Wasze święta były jak w tekście
Czerwonych Gitar :)
Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski..
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom.
W wiewie wiatru płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku;
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
A gdy wszyscy usną wreszcie
moc igliwia zapach niesie.
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Święta w naszej szkole
Wigilia klasowa jest czasem wyjątkowym dla nas
wszystkich, jest też pewnym podsumowaniem
roku lub lat, które klasa spędziła ze sobą. Przez
ten czas uczniowie brali udział w wycieczkach,
wyjściach klasowych, imprezach i występach
szkolnych, które zostały upamiętnione na zdjęciach. To czas, kiedy można ze sobą rozmawiać,
w przyjemnej atmosferze zaśpiewać kolędy
i zmniejszyć dystans dzielący uczniów oraz
nauczycieli. Szczególnie przyjemne są wspólne
przygotowania - dekorowanie klasy, planowanie
menu, wymyślanie atrakcji, a przede wszystkim
czas spędzony razem.
Takie spotkanie odbywające się online
podnosi wszystkich na duchu i daje poczucie
wspólnoty. W naszej szkole realizujemy
różnorakie pomysły; w niektórych klasach
uczniowie umówili się, że podczas spotkania
każdy założy świąteczny element ubioru np.
czerwony szalik, świąteczny sweter, różki
renifera lub czapkę Mikołaja – to ustalenie
dotyczyło również wychowawcy. Jedzenie
przy wspólnym stole zastąpiono przygotowanymi wcześniej przekąskami i herbatą w
domu – tym razem uczniowie mogli jeść „na
lekcji” i bez skrepowania pokazać to w
kamerce.
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Nie można było wymienić się tradycyjnymi prezentami „z losowania”,
ale można było złożyć sobie życzenia. Niektórzy przygotowywali losy
z imionami uczniów/numerami w dzienniku i podczas spotkania losowali pary, które napiszą do
siebie list z życzeniami wysłanymi przez Internet.
Niektórzy wychowawcy wspólnie z uczniami przygotowali prezentację ze zdjęciami klasy i oglądali
wydarzenia z poprzednich lat. Wspólne oglądanie
takiej prezentacji z pewnością przywróciło miłe
wspomnienia w czasie, kiedy musimy przebywać
osobno. Wigilia odbywała się przy wspólnym
kolędowaniu z aplikacją karaoke.
Spotkanie wigilijne w trybie online było odskocznią, które dało uczniom namiastkę normalności,
możliwość spędzenia wspólnie czasu, podzielenia
się swoimi przemyśleniami
i poczucia bliskości mimo przebywania osobno .

3

GAZETKA SZKOLNA
ZSS nr 105 w Warszawie

Świąteczne tradycje

W tym Roku Święta Bożego
Narodzenia bardzo różnią się
od poprzednich, bo niestety
mamy pandemię i nie można się
gromadzić, nad czym każdy
ubolewa. Śniegu jeszcze nie
ma, ale miejmy
nadzieję, że
spadnie, bo wtedy czuć świąteczny klimat.
Najważniejsze, żeby Boże Narodzenie spędzić w miłej atmosferze i pamiętać o tradycjach wigilijnych, np. o ubieraniu
choinki, gdzie obok niej leżą prezenty od Świętego Mikołaja.
Tradycja ubierania choinki ewoluowała przez lata, a początkowo drzewko było ubierane
owocami, ale przede wszystkimi
rajskimi jabłuszkami, orzechami
oraz słodyczami. Dopiero później pojawiły się kolorowe
szklane i plastikowe bombki,
które były wieszane do góry nogami pod sufitem. Zgodnie
z tradycją choinkę ubiera się w Wigilię rano. W Stanach Zjednoczonych świąteczne drzewko często stawia się po Święcie
Dziękczynienia obchodzonym w czwarty czwartek listopada, a
we Włoszech i w wielu krajach latynoskich choinkę ubiera się
8 grudnia, w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
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Teraz czas na następną tradycję wigilijną, która mówi
o tym, że na stole musi być 12 potraw. Najważniejsze,
aby wśród nich pojawiły się smażone, pieczone lub
marynowane ryby, pierogi z bezmięsnym farszem,
zupa, np., barszcz czerwony lub grzybowa i najprawdziwsze ciasta: makowce, serniki i pierniki. Często
pojawia się też kapusta wigilijna, kompot z suszu oraz
kutia i kluski z makiem. Podczas kolacji wigilijnej nie
może zabraknąć też chleba - symbolu nowego
życia oraz dobrobytu, a
jego spożycie podczas
Wigilijnej kolacji ma
zapewnić pomyślność w
nadchodzącym roku.
Słynną tradycją jest również śpiewanie kolęd, wkładanie sianka pod obrus leżący na wigilijnym stole, dzielenie się opłatkiem, a przy okazji składanie sobie życzeń.
Zgodnie z tradycją, w Polsce wieczerza Wigilijna
rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdą na niebie,
jest to nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która
zwiastuje narodziny Pana Jezusa. Inną tradycją
związaną z Wigilią jest zostawianie dodatkowego
miejsce dla niezapowiedzianego gościa.
ALICJA KAMIŃSKA KLASA 3C
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DIY, czyli super sposób na nudę

Znudzeni rozmowami na czacie i oglądaniem filmów? A może
czas na DIY?
DIY (czytaj: di-aj-łaj) to popularny skrót angielskiego zwrotu
Do-It-Yourself, czyli zrób to sam. Obecnie termin DIY oznacza
przede wszystkim twórcze hobby. Czy to majsterkowanie,
szycie czy tzw. recycling art, czyli inaczej mówiąc tworzenie
nowych, niepowtarzalnych przedmiotów ze śmieci– robiąc coś
samodzielnie, każdy z nas może pomóc chronić środowisko,
a przy tym stać się prawdziwym artystą. Brzmi ciekawie?
W księgarniach, kioskach i w Internecie z łatwością znajdziecie
dziesiątki książek, kolorowych magazynów, blogów i kanałów You
Tube, pełnych niecodziennych, czasem wręcz „szalonych” pomysłów na ubrania, biżuterię,
i

dekoracje.

przedmioty codziennego użytku

Wykonane samodzielnie przedmioty są często

wspaniałymi prezentami na Gwiazdkę czy Walentynki. Bombka
własnej roboty? Etui na smartfon? Krem pod oczy? A może

samodzielnie wykonany wazon w kształcie serca? Możliwości jest
wiele. Zanim wybierzecie się do księgarni lub zaczniecie
przeszukiwać Internet, mamy dla Was kilka wartych uwagi
podpowiedzi.
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Oto książki do których naprawdę warto zajrzeć:
Twoje DIY Krok po kroku - Kasia Ogórek
Wielka księga inspiracji - Ewa Rokitnicka
Diy Zrób To Sama - Maria Szymańska

Zaciekawieni? W takim razie czas na…
Tak, na YouTube. W linkach poniżej znajdziecie wyjątkowe pomysły w wykonaniu Vianny kreatywnej yutuberki, która podpowie Wam jak zrobić świąteczną przekąskę, nastrojowy
lampion, czy słodkie, ryżowe serduszka.
Oto Vianna i jej

Tylko spójrzcie:

Świąteczne smakołyki
https://www.youtube.com/watch?v=5jikueGln-E
Dekoracje i prezenty na Boże Narodzenie
https://www.youtube.com/watch?v=ZR_3ayfYxJw
Walentynkowe pomysły
https://www.youtube.com/watch?v=CLKRjB6c42Y
https://www.youtube.com/watch?v=498tg3G_2W4
Dekoracje do pokoju
https://www.youtube.com/watch?v=i4AUHYFgkDI
Do dzieła, Kochani! Koniecznie zróbcie zdjęcia swoich wytworów i prześlijcie je do Redakcji
naszej gazetki. Zamieścimy je w kolejnym wydaniu Ale Numeru. Powodzenia!
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Hej kolęda, kolęda….
Gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, wszędzie słychać
kolędy. To również one tworzą niezwykłą atmosferę tych świąt.
Czy wiesz, że:
*

*

*

*

*

*

"Zdrów bądź, królu anielski"
z 1424r. uważana jest
za pierwszą polską kolędę
w liturgii Kościoła katolickiego kolędy po raz pierwszy
wykonuje
się
podczas
Pasterki (uroczysta msza
odprawiana o północy z 24 na
25 grudnia)
według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej
kolędy był św. Franciszek z Asyżu
w Polsce tworzenie kolęd stało się popularne na przełomie
XVII i XVIII wieku; wtedy powstała m.in. jedna z najważniejszych polskich kolęd - "W żłobie leży”
najbardziej znane polskie kolędy to: "Bóg się rodzi, moc
truchleje", "Bracia patrzcie jeno", "Do szopy, hej pasterze", "Gdy się Chrystus rodzi", "Dzisiaj w Betlejem",
"Jezus malusieńki", "Lulajże Jezuniu", "Mizerna cicha",
"Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Przybieżeli do Betlejem",
"W żłobie leży", "Wśród nocnej ciszy”
jedną z najbardziej znanych kolęd na świecie jest austriacka kolęda z 1818 r. pt."Cicha noc", która została przetłumaczona na ponad 300 języków
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Z przymrużeniem oka
Na święta Bożego Narodzenia można spojrzeć
poprzez pięknie przystrojony stół, odświętnie
ubranych domowników, zapach świątecznych
pyszności i choinki, kolędowe melodie…albo
z przymrużeniem oka, na wesoło.
Właśnie takie żartobliwe spojrzenie
przygotował dla Was nasz redakcyjny kolega
Bartek Saks, kl. 2e

REDAKCJA
ALICJA KAMIŃSKA
BARTEK SAKS

ANNA SKIBA
MARIA MAZIŃSKA
EWA GALUS
KRZYSZTOF ANDREJKO

9

