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Okres
przed
Bożym
Narodzeniem.
Drzewko, które ubieramy w
wieczór wigilijny.
Chodzą z nią kolędnicy.
Ozdabia się nimi choinkę
Pieśnie
Bożonarodzeniowe,
śpiewane od Pasterki
Stawia się je w kościołach.
Najpiękniejsze są w Krakowie.
Przynosi go organista bądź
kościelny. Dzielimy się nim w
wieczór wigilijny.
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Święta Bożego Narodzenia to czas radosny, podczas którego spotykamy się z rodziną. Boże
Narodzenie poprzedza okres czterech niedziel, czyli adwent. Jest to czas skupienia, refleksji, a
zarazem radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa.
W przeddzień Święta Bożego Narodzenia jest
Wigilia – niegdyś zwana również Wigilią. Wyraz ten
oznacza czuwanie. Z tym dniem kojarzy nam się wiele
zwyczajów bożonarodzeniowych. Z Niemiec dotarł do nas
zwyczaj ubierania drzewka świątecznego. Gdy w domu
stanie choinka, każde dziecko wręcz rwie się do
przystrajania jej. Na „szczyt” zakładamy gwiazdę, która
jest pamiątką Gwiazdy Betlejemskiej oraz znakiem
mającym pomóc w powrocie członków rodziny
przebywających poza domem. Legenda głosi, iż kiedyś
niedźwiedź wyłamał świerk i uniósł go na ramieniu do
swojej jaskini. Jednakże po pewnym czasie zmęczył się i
ciągnął ją po ziemi. Gdy znalazł się na miejscu, choinka
była oszroniona i pokryta śniegiem. Tak więc ludzie od
tamtego czasu przyozdabiają drzewko różnymi bombkami,
łańcuszkami, oraz lampkami. Zawieszone na świerku
motywy zdobnicze dobrane zostały przypadkowo. I tak,
np. jabłka symbolizują zdrowie i urodę; dzwonki
oznaczają dobre nowiny i radosne wydarzenia w rodzinie,
zaś aniołki to opiekunowie domu. Posiłki przygotowują
gospodynie. Dbają o to, by na stole znalazło się 12 potraw.
Ilość tych smakołyków symbolizuje dwunastu apostołów. Wśród wigilijnego menu znajdują się m.in.:
barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem, kutia, karp oraz wiele innych
smacznych potraw. Obok nich na stole kładziemy opłatek oraz stawiamy świecę. Zostawiamy również
wolne miejsce dla niespodziewanego gościa, gdyż nikt w te piękne święta nie powinien być sam.
Natomiast pod obrus wkładamy trochę sianka, które symbolizuje fakt, iż Jezus narodził się pośród
zwierząt w stajence, na sianie. Po zakończeniu wieczerzy nikt nie może doczekać się chwili, w której
ujrzy prezenty od Świętego Mikołaja. Później całą rodziną siedząc wokół choinki, śpiewamy kolędy, tj.
„Cicha Noc”, „Gdy się Chrystus rodzi” oraz wiele innych pieśni bożonarodzeniowych. Następnie każdy
odpoczywa, by później w pełni sił pojechać do kościoła na Mszę św. Zwaną Pasterką.
Pierwszego i drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia spotykamy się z rodziną. Po świętach
wszyscy mają dobry humor i są pełni energii. Także my, uczniowie, zadowoleni wracamy po krótkiej
przerwie do szkoły.
Paulina i Martyna 1b

Życzenia z serc płynące

Kącik muzyczny Hop-Bęc

Wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia dla
Wioletki. Życzy Przemuś.
Przemuś
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć serdeczne życzenia dla
mojego Przemusia.
Wioletka 3d
Zdrowych Świat Bożego Narodzenia I bogatego Mikołaja wszystkim moim uczniom
klasy Ia życzy wychowawca
Wesołych Świąt I szczęśliwego Nowego Roku wszystkim uczniom życzy Pan Mariusz
Kaszak.
Cezary Rogowski klasa Ib: Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia i
szczęśliwego Nowego Roku dla całej klasy Ib i wychowawczyni.
Robert Karwowski klasa IIb: Najserdeczniejsze życzenia dla uczniów klasy IIb ,
wychowawców Pana Sławomira Modzelewskiego i wszystkich mieszkańców Plut.
Wesołych Świąt dla całej, cudownej i wspaniałej klasy IIa życzą: Natalka, Ania i
Agniecha.
Wesołych Świąt dla Pana Sławomira Modzelewskiego życzą chłopcy z IIa.
Damian Rudkowski kasa lIb: „Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku dla klasy Ib”.
Łukasz Konopka klasa IIIb: Zdrowia szczęścia i wszelkich słodyczy dla szanownej ciotki
Płaski z serca życzy.
Bogatego Mikołaja i szczęśliwego Nowego Roku dla klasy IIb życzy wychowawca.
Martyna Szyjko klasa Ib: Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia i
wypalonego Mikołaja dla klasy Ib.
Serdeczne pozdrowienia dla Dariusza Rydzewskiego przesyłają koledzy z klasy IIIa.
Serdeczne pozdrowienia dla Łukasza Mordasiewicza i szybkiego powrotu do zdrowia
oraz spełnienia marzeń dla klasy IIa wraz z wychowawcą.
Klasa IIb ( w szczególności chłopcy): Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla
najlepszego wychowawcy Pana Kazimierza Dobrzyckiego.
Chłopcy z klasy IIb: Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku dla Natalki.N
Natalka IIc: Wesołych Świąt szczęśliwego Nowego Roku dla chłopców z IIb: Mariusza,
Marka, Rafała, Łukasza, Adama, Roberta, Przemka, Kamila, Krzyśka.
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Timbaland feat One Republic: Apologize
Jeckyll & Hyde: Time Flies
Linkin Park: Shadow of The Day
Rihanna: Don’t Stop The Music
Millenium: You’re The One
Plain White T’s: Hey There Delilah
Scooter: The Question Is What Is The Question
Alicia Keys: No One
Rooney: When Did Your Heart Go Missing
Alex C. feat Y-Ass: Du Hast Den Schonsten Arsch Der Welt
Liona Lewis: Bleeding Love
Dj Remo feat Queen Of The Night: My Music Song

M. Piszczatowska

Humor
Górnik wpadł do szybu w kopalni, przerażeni koledzy nachylają się nad czeluścią…
- Francik… żyjesz?!
- żyja- odpowiada Francik.
- Masz złamaną nogę?
- Nii…
- To może ręka?
- Niii…
- To dlatego nie wychodzisz?!
- Bo jeszcze lecaaa…
***
Zdenerwowana matka pisze do nauczycielki:
- „Bardzo prosimy już nigdy więcej nie bić Jasia! Bo to słabe, dobre, biedne dziecko.
My sami nigdy go nie bijemy. Chyba, że w obronie własnej…”
***
Na polanie w lesie pasą się krowy. Nagle zza drzewa wychodzi zajączek i mówi:
- Witam szanowne króliczki! Czy jest może między paniami jakiś cwaniaczek?
- Nieee- odpowiedziały zdziwione krowy.
-No to zrzuteczka po 5 złotych!
Na drugi dzień sytuacja się powtarza. Zdenerwowane krowy wysłały delegacje do lisa.
- Ty lis, zajączek wyłudza od nas gotówkę, chodź i zagraj dla nas cwaniaczka. Lis się zgodził.
Trzeciego dnia krowy znów pasą się na polanie. Przychodzi zajączek:
- Witam szanowanie panie. Czy jest pomiędzy paniami jakiś cwaniaczek?
Lis wstaje i mówi:
- Jest a co mały ?
W tym momencie zza drzewa wychodzi niedźwiedź.
- A nic, krówki jak zwykle po „piątalu”, a cwaniaczek 15!

O higienę trzeba dbać
Zastanawiamy się czasami, czemu mamy zły humor- mamy go poprzez brak
higieny. Dzięki właściwej higienie będziemy zadbani i radośni. Właściwa higiena!?co to jest?- jest to nic innego jak dbanie o siebie. Aby przestrzegać podstawowych
zasad higieny, należy:
•

Codziennie myć ciało ciepłą wodą i mydłem,

•

Często myć ręce: przed i po korzystaniu z toalety, przed przyrządzaniem
posiłku i przed jego spożyciem, po dotykaniu pieniędzy, a także po przyjściu
do domu,

•

Myć włosy wtedy, gdy tego wymagają tzn. gdy są nie świeże i
przetłuszczone,

•

Zawsze używać własnych przyborów toaletowych,

•

Dbać o paznokcie; sprawić, by zawsze były czyste: odpowiednio obcięte.

Pamiętajmy… o
obowiązkach
Od 1 października w naszej szkole wprowadzono nowy obowiązek dla uczniów.
Zgodnie z ustaleniami byłego ministra edukacji Romana Giertycha młodzież ze
szkół gimnazjalnych obowiązuje noszenie mundurków. Dzień w dzień nosimy
identyczne stroje. Dla wielu uczniów jest to uciążliwym obowiązkiem jednak
wytrwale starają się z niego wywiązać. Mundurki nie zostały wprowadzone ot tak.
Były minister edukacji na pewno miał powody. Jednym z nich było to, by
uświadomić uczniom, że szkoła jest miejscem publicznym, do którego powinno
przychodzić schludnie i skromnie, a nie wyzywająco. Uczniowie nienoszący
mundurków będą ponosili konsekwencje z tym związane. Oczywiście nikt nie będzie
karał nas wtedy, gdy z przyczyny losowej nie przyjdziemy w jednolitym stroju.
Pedagodzy na pewno to zrozumieją. Jednak ci, którzy notorycznie i celowo będą
uchylać się od noszenie mundurków, będą ponosili kary. Jedną z konsekwencji jest
wpisywanie negatywnych uwag, co prowadzi do obniżenia oceny z zachowania.
Jeżeli uczeń trzy razy w semestrze nie przyjdzie do szkoły w stroju
obowiązującym, otrzyma naganę od wychowawcy klasy. Każdy następny trzeci brak
skutkuje kolejno: naganą w dzienniku uwag, naganą dyrektora, obniżeniem
zachowania o stopień aż do oceny nagannej. Nosząc mundurki, będziemy także
postrzegani jako obowiązkowi i odpowiedzialni ludzie, co jest bardzo dobrą cechą i
co dobrze o nas świadczy. A więc zmotywujmy się i nośmy mundurki.
Marek Szleszyński

Dyskoteka andrzejkowa
Mimo, iż zasady te są dziecinnie proste, niewiele osób o nich pamięta, dlatego w
szkole, w klasach czuć czasami nieprzyjemny zapach, który przeszkadza się nam
skupić.
Osobom, które nie pamiętają o tych zasadach grożą różne choroby skóry, np. liszajec,
grzybica. Dlatego apeluję do was, abyście przestrzegali wyżej wymienionych zasad
higieny, bo jeśli nie to nasze otoczenie zrobi się brudne i nieprzyjemne.
Marta O.

Dnia 28 listopada 2007 w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa.
Impreza trwała od godziny 16 do 20. Zabawa była inna niż pozostałe. Różniła się
tym, iż odbyła się w starym budynku gimnazjum ze względu, że dotychczasowa sala
dyskotekowa przebudowywana jest pod kątem usytuowania w niej stołówki szkolnej.
Na dyskotece zgromadziło się około stu uczniów. Mimo iż było gorąco, ciasno, to
wszyscy bawili się świetnie. Atmosferę dyskotekową podkreślała muzyka disco.
Bywam regularnie na dyskotekach szkolnych i uważam, że ta była jedną z
najlepszych.
Natalia N.

Boże Narodzenie dawniej…

Nauczyciel… też człowiek

Aby dobrze przygotować się przyjęcia w swych sercach, nowonarodzonego Jezusa,
należało w czasie Adwentu chodzić do kościoła, żeby przystępować do sakramentu
pokuty i komunii św. Robiona porządki w domach, przygotowywano niektóre z
pokarmów (w tym wędliny własnej roboty). W przed dzień świąt wypiekano ciasta i
chleby. W Wigilię ubierano choinkę, a dzieci wypatrywały pierwszej gwiazdki. Gdy
ona zabłysła na niebie, siadano do stołu, na którym leżało sianko i stało 12 potraw.
Było też przy nim miejsce dla niespodziewanego gościa. Na początku odmawiano
modlitwę i czytano fragment z Biblii. Dzielono się opłatkiem i składano sobie
życzenia. Każdy musiał spróbować po kawałku każdej potrawy. Potem były kolędy i
prezenty. Po uroczystej wieczerzy gospodarz zanosił dla krów sianko ze stołu i
opłatek. O północy, tak jak obecnie, chodzono do świątyni na Pasterkę, aby powitać
małego Jezuska. Pierwszego dnia świąt chodzono do kościoła do kościoła na msze
świętą. Były one trzy tzn. najpierw Pasterka, a później dwie kolejne Msze-jedna po
drugiej. Ogólnie można powiedzieć, że Święta Bożego Narodzenia spędzało się w
gronie najbliższej rodziny, a także znajomych

W tym numerze naszej szkolnej gazetki zamieszczamy sylwetkę nauczycielki
matematyki oraz fizyki- pani Marzeny Modzelewskiej.

1.

Oto ja… nauczycielka matematyki i fizyki
urodzona pod znakiem lwa.

2.

Marzenia mojego dzieciństwa…„W dzieciństwie
marzyłam, żeby zostać nauczycielem, ale
dopiero w szkole średniej uświadomiłam sobie,
jaki to trudny zawód. Myślę, iż na moją decyzję
o wyborze zawodu znaczny wpływ miała moja
pani od matematyki ze szkoły podstawowej. Z
kolei w szkole średniej miałam wspaniałą
fizyczkę.”

3.

Interesuję się… matematyką i fizyką- tymi przedmiotami, których uczę w
tutejszym gimnazjum.

4.

Szczególnie cenię… pracowitość

Znane osoby:

5.

Szczególnie nie znoszę… chamstwa

• Katarzyna Nosowska, piosenkarka,
• Catherine Zeta-Jones, aktorka,
• Katie Holmes, aktorka
W naszej szkole jest 6 dziewczyn o imieniu
Kasia:
• Bargłowska,
• Czaplicka,
• Kozikowska,
• Lotkowska,
• Nerkowska
• Konopka
oraz pani Katarzyna Sobuta – nauczyciel plastyki i muzyki oraz opiekun świetlicy.

6.

Moja ulubiona potrawa…(śmiech) lubię słodycze

7.

Mój ulubiony film/ serial… „Na dobre i na złe” oraz „Egzamin z życia”

8.

Słucham muzyki… różniej; lubię muzykę dynamiczną, jednakże nie
przepadam za „technem”

9.

Moje marzenia… 1. Chciałabym być człowiekiem mądrym, poważnym
wśród ludzi. 2. Chciałabym, żeby moi uczniowie wspominali mnie tak,
jak ja wspominam panią Kulikowską i panią Taranek.

Małgorzata K.

Z księgi Imion Katarzyna
Imię żeńskie pochodzenia greckiego (gr. Katharos – czysty, bez skazy). Oznacza
„czysta” bądź „dziewicza”. Imię znane w Polsce już w średniowieczu w formach
Kachna, Kata, Katrzena, Katerzena, Katuszka. Ostatnio coraz bardziej popularne.
Imieniny obchodzi 25 listopada.

Ewa R.

Paulina P., Martyna Sz. Ib

Ze sportu

GIMNAZJADA POWIATU GRAJEWSKIEGO W
STRZELANIU Z KARABINKA PNEYMATYCZNEGO

Finał województwa w Tenisie Stołowym

W środę, dnia 07.11.07 r. chłopcy z naszego
gimnazjum reprezentowali naszą szkołę na
zawodach strzeleckich w Niećkowie. Do
rywalizacji przystąpiło pięć drużyn żeńskich
i trzy męskie. Zważywszy fakt, iż nasi
zawodnicy strzelali po raz pierwszy z
karabinków pneumatycznych, wyniki nie są
najgorsze w porównaniu do innych szkół. W
klasyfikacji indywidualnej świetnie wypad
Mateusz Dziekoński zajmując II miejsce z
wynikiem 76 pkt. Pozostali jego koledzy „ustrzelili” 57 pkt. (Adrian Kosmaczewski)
i 55 pkt. (Tomasz Orłowski). Łącznie zdobyli 188 pkt. Co dało im III miejsce, tuż za
Szczuczynem ( II miejsce – 188 pkt.) i Danówkiem (I miejsce- 198 pkt.). Poza
konkursem wystartowali również: R. Chrzanowski, R. Michałowski. W kategorii
dziewcząt bardzo dobrze zaprezentowała się Katarzyna Narkowska zdobywając 68
pkt., nieco mniej zdobyły: Patrycja Żmijewska (55 pkt.) i Aneta Rydzewska (48 pkt.).
Pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z PG3 w Grajewie (195 pkt.), II- PG Szczuczyn
(195 pkt.), III- PG Danówek (188 pkt.), IV- PG2 Grajewo (186 pkt.), a miejsce Piąte
przypadło naszym dziewczynom za łączną ilość punktów- 171.
Mariusz Kaszak

Dnia 25.11.07. dziewczęta z naszego
gimnazjum w składzie: Wioleta Polkowska
IIIc, Ewelina Kowalewska IIc, Justyna
Malinowska IIc i Magda Przestrzelska Ia,
zajęły V miejsce w Gimnazjadzie
Województwa Podlaskiego w Tenisie
Stołowym. W finale wystąpiło 8 drużyn: PG
8 Łomża, PG 2 Suwałki, PG 11 Białystok,
PG Czeremcha, PG Suchowola, PG Piątnica,
PG 14 Białystok, i PG Radziłów. Niestety,
dziewczęta zaczęły zawody od bardzo niekorzystnego rozstawienia, gdyż pierwszą
grupą, z którą się zmierzyły, była Suchowola- III drużyna ubiegłorocznych finałów.
Mimo trudu, które włożyły w mecze z koleżankami z Suchowoli, wyniki końcowe
ostatnich setów przeważyły o zwycięstwie rywali (4: 2). Po pierwszej porażce
dziewczyny z naszego gimnazjum wzięły się do pracy i w drugiej rundzie gładko, bo
(4: 0), pokonały PG Białystok. Nadeszła trzecia runda, która nie potoczyła się już tak
fantastycznie jak poprzednia. Dziewczyny stanęły do walki z PG 11 Białystok, które
zajęło II miejsce w ubiegłorocznym finale. Przegrałyśmy wynikiem (4: 2). Nasza
drużyna uplasowała się na V miejscu. W drodze powrotnej drużyna przeanalizowała
całe to spotkanie. Dziewczyny uzgodniły, że nie maja sobie nic do zarzucenia, że
każdy mecz grały ze skupieniem i rozwagą, a to że trochę podwinęła im się noga, być
może zaowocuje w przyszłym roku… Mając tak fantastycznego trenera i drużynę,
bardziej przygotujemy się na następne Finały Wojewódzkie. Na razie pociesza nas
fakt, że nasze gimnazjum już po raz drugi z rzędu znalazło się wśród najlepszej
ósemce województwa podlaskiego. Ten finał dziewczeta wspominają bardzo mile,
gdyż za rok zagrają już bez naszej koleżanki Wiolety z IIIc. Szkoda, że już niebawem
opuści nas członek zespołu, ale pan Koniecko wciąż wierzy, że mamy szanse
znalezienia się w pierwszej trójce województwa. Powtarza, że „do trzech razy
sztuka”.
Ewelina IIc

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI Z TENISEM
STOŁOWYM
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Niepodległości, rozegrany został
11.11.07 r. w nowo otwartym obiekcie przy Gimnazjum w Piątnicy. To spotkanie
było dla naszych dziewcząt świetnym sprawdzianem przed najważniejszymi
zawodami w sezonie (finałami wojewódzkimi). Tydzień poprzedzający nasz wyjazd
do Piątnicy, okazał się bardo długi i męczący. Pod czujnym okiem trenera (Z.
Koniecko) trenowałyśmy ciężko i solidnie. W związku z czym turniej w Piątnicy
potraktowałyśmy jako dodatkowy trening, a także mogłyśmy ocenić nasze siły wśród
innych, świetnie grających dziewcząt. Magda Przestrzelska ( I a) i Wioleta
Polkowska (III c) ukończyły turniej na miejscu XIII-XVI, Ewelina Kowalewska (II c)
na msc. IX-XII. Najlepiej, mimo obciążeń treningowych, zagrała Justyna
Malinowska (II c), ustępując pole jedynie renomowanym zawodniczkom z czołówki
II ligi. Ostatecznie jednak się uplasowała na msc. V-VI.

III MIEJSCE DLA MAGDY

Obchody Dnia Ekologii

17.11.2007 r. został rozegrany II Wojewódzki Turniej Klasyfikacji Kadetek w
Suchowoli. Te zawody na długo zostaną w pamięci zarówno Magdy Przestrzelskiej (I
a) jak i reszty drużyny. W końcu, po ośmiu latach startów w tych popularnych
rozgrywkach, organizowanych pod patronem Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
wreszcie doczekaliśmy się miejsca na podium! III miejsce wywalczyła nasza
koleżanki Magda. Zazwyczaj na WTK dziewczyny z naszego gimnazjum walczą
chociażby o wejście do dziesiątki, bo to już jest fantastyczny wynik. O podium często
nie mogą nawet pomarzyć. A po wielkim sukcesie Magdy ( mimo tego, że bardzo
podważyła poprzeczkę koleżankom) dziewczyny z drużyny całkowicie zmieniły
nastawienie do tych zawodów. Gratulujemy więc Magdzie i życzymy jej, Justynie i
Ewelinie powodzenia w przyszłych WTK, które odbędą się już niebawem…

Tegoroczne obchody Szkolnego Dnia Ekologii odbyły się pod hasłem:
„Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj.
Świeć przykładem!”.

Tegoroczne obchody były związane z kampanią na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości ekologicznej Polek i
Polaków, poprzez zachęcenie wszystkich do stosowania w życiu codziennym
prostych, ale w skali globalnej bardzo skutecznych działań. Dzisiaj usłyszeliśmy
wiele sposobów pozwalających na oszczędzanie energii, wody i surowców. Czy te
sposoby wcielimy w życie, zależy od nas samych.

Ewelina Kowalewska, IIc

Od połowy września klasy naszego gimnazjum pracowały nad zadaniami w ramach
projektu edukacyjnego "Oszczędzajmy wodę i energię- oszczędzajmy środowisko zapobiegajmy zmianom klimatu". Dzisiaj zaprezentowały efekty pracy. Klasy I
przybliżą nam sposoby oszczędzania wody, klasy II sposoby oszczędzania energii,
natomiast klasy III zachęcą do selektywnej zbiórki odpadów. Każda klasa
prezentowała plakat i hasło oraz wygłaszała referat.
Dorota Mroczkowska

* WETTBEWERB * KONKURS * WETTBEWERB *
Schreib eine Erzählung über deine schönsten Weihnachten.
Bringe deine Arbeit zu Frau E. Sosnowska bis zum 21.Dezember.
Die Sechsen warten!!!

Frohe Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr
wünscht euch liebe Mitschüler und Lehrer
Der RedaktionsteamKlasse 2b und Edyta Sosnowska

DEUTSCHECKE
Hallo! Wir sind die Schüler der Klasse 2B und haben für
Deutschfreunde einige Informationen vorbereitet.
Wenn du dein Deutsch aufbessern willst, lies diese
Seiten aufmerksam!

WEIHNACHTEN in Deutschland, Österreich und
in der Schweiz
Die Zeit vor Weihnachten ist Advent. In Advent bäckt man Kuchen,
vor allem Lebkuchen. In der Adventszeit bastelt oder kauft man
Adventskranze.
In Advent macht man Weihnachtsmärkte. Der
Weihnachtsmarkt ist groβ, er steht vor dem Rathaus, auf dem Marktplatz. Hier
steht ein groβer Weihnachtsbaum. Hier warten auf die Kinder viele anderen
Atraktionen z.B Karussele. Auf dem Weihnachtsmarkt kann man Geschenke,
Christbaumschmuck, Süβigkeiten und Gewürze kaufen. Den schönsten und
ältesten Weihnachtsmarkt in Deutschland gibt es in Nürnberg.
In Deutschland feiert man
Weihnachten vom 24. bis zum 26.
Dezember, also genauso wie in
Polen. Die Weihnachten in
Deutschland sind die schönste Zeit
des Jahres. Am Weihnachtsabend
schmückt man Weihnachtsbaum.
Der Baum ist sehr schön. In
Deutschland
singt
man
Weihnachtslied. In Deutschland
kommt der heiliege Nikolaus in der Nacht vom 5. zum 6. Dezember zu den
Kindern. Er steckt Süβigkeiten, Äpfel und Nüsse in die Schuhe und Socken.
In Österreich und in der Schweiz feiert man Weihnachten ähnlich wie
in Deutschland. In Österreich, in Oberndorf, dem kleinen Dorf in der Nähe
von Salzburg, ist im Dezember 1818 das schönste Weihnachtslied Stille Nacht
entstanden.

Hast du das gewusst.....................?
Zwyczaj dekorowania choinki
bożonarodzeniowej zrodził się w
XV
wieku
w
Niemczech.
Wieszano na niej czerwone jabłka,
pierniki i róże z bibuły.
Początkowo choinkę ustawiano
jedynie na dworach książąt i
dopiero w XIX wieku trafiła ona
do domów mieszkańców miast i
wsi. Do Polski tradycja ustawiania
udekorowanego drzewka dotarła
około 200 lat temu.

Für Rätselfreunde

