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Zeskanuj kod QR i czytaj gazetkę online

zimowe krzyżówki i rebusy
galeria zimowych prac

przepisy na zimowe smakołyki
Dzień babci i dziadka

Zapraszamy 
wszystkich Uczniów

do wspólnego redagowania 
"PRYMUSKA"

 
Tematy do numeru styczniowego

zbieramy do 15.grudnia:
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Pokoloruj bombkę i choinkę
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Ala J. 1a

Ala K. 2a



Tradycje bożonarodzeniowe 
w Europie

 W Portugalii czas Bożego narodzenia nie jest tylko czasem
narodzin, ale również czasem kiedy wspominają zmarłych

którzy odeszli.
We Włoszech prezenty nie przywozi Św. Mikołaj tylko

wiedźma a kiedy dzieci były niegrzeczne nie zostawiała rózgi
tylko węgiel, cebulkę lub czosnek.

W Norwegii pierwszy dzień Bożego narodzenia jest
zabroniony od sprzątania. Po wejściu do domu dziewczęta

rzucają butami przez ramię. Jeżeli but spadnie tyłem do
drzwi to właścicielka zostaje panną przez następny rok, zaś

kiedy skieruje się noskiem do drzwi to może się
przygotować do wesela.

 Na Łotwie dzieci nazywają Mikołaja „Big Zimmer” i nie
obdarowuje prezentami jednego dnia, ale aż 12

świątecznych dni z rzędu.
W Niemczech zamiast gwiazdki jest ogórek. Jest potrzebna

do tego zielona ozdoba z dmuchanego szkła (które ma
kształt ogórka i chowa się w losowym miejscu). Dziecko

Które znajdzie jako pierwsze dostaje dodatkowy prezent i
ma szczęście na następny rok.

W Ukrainie ozdabianie choinki sztuczną pajęczyną to
obowiązek. Tradycja ta wywodzi się z pewnej powieści. Żyła
dawno temu kobieta którą nie było stać na udekorowanie
choinki. Kiedy się obudziła w Boże narodzenie (następnego

dnia), zobaczyła na choince złoto i tak stała się bogata.
Oczywiście to tylko powieść ale w ukraińskiej religii ta

tradycja została zachowana do dziś.
W Szwecji tradycją jest rzucanie jedzeniem w sufit. Na

początku kolacji rodzina nakłada jedną z potraw na stole np.  
zupa z kwaśnej kapusty i rzucają w  sufit! . Im więcej

jedzenia będzie na suficie tym większe szczęście czeka
domowników w następnym roku.
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Zosia Ch. 2a

Hubert K.
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Zuza T. i Ala W. 3b
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Apel z okazji Święta Niepodległości

Zdrowe śniadanie w świetlicy

Konkurs muzyczny 
"Piosenka jest dobra na wszystko"

Dzień koloru żółtego w świetlicy

Miesiąc grudzień już nadchodzi,
Pewnie śniegiem nas ochłodzi,

Biały puch z nieba zleci,
Znów swym blaskiem ucieszy dzieci,

Pod koniec grudnia magiczny nastanie czas,
Święty Mikołaj odwiedzi nas,

Moc prezentów będzie trwać!!!
 

Kuba C. 2c
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Tradycje bożonarodzeniowe 
w Polsce

 

Wkładamy sianko pod obrus.1.
2. Przygotowujemy 12 potraw m. in.

Barszcz czerwony nadziewany
suszonymi grzybami i uszkami.
3. Śpiewamy kolędy np. Wśród

nocnej ciszy.
4. Dekorujemy choinkę.

5. Szykujemy miejsce przy
wigilijnym stole dla

przypadkowego Gościa.
6. Dzielimy się opłatkiem.

7. Składamy  świąteczne życzenia.
8.Czekamy na pierwszą gwiazdkę.

9. Wręczamy sobie nawzajem
prezenty.

10. Odwiedzamy bożonarodzeniowe 
szopki. 

 Hubert K.
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Nauczyciel j.hiszpańskiego - p.Magdalena Kopeć


