BUDOWLANIEC
GAZETKA

SZKOLNA

ZESPOŁU

SZKÓŁ

BUDOWLANYCH

W

CIESZYNIE
Rok XX Numer (4) 104
Grudzień 2021 rok

Święta Bożego Narodzenia to
najważniejsze i najuroczyściej
obchodzone święta w tradycji polskiej.
Czas przygotowania trwa cztery
tygodnie, czego symbolem są cztery
świece, zapalane w każdą kolejną
niedzielę.
24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia - Boże Narodzenie
26 grudnia - Drugi dzień świąt

Dzielnie podążaliśmy szlakiem historycznych i patriotycznych miejsc. Odbyliśmy spacer "Trasą Królewską"
na Wzgórze Wawelskie. Z zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści o starodawnych kościołach i kamienicach. Pod koniec spaceru odwiedziliśmy Kościół Mariacki i Sukiennice. Mieliśmy okazję podziwiać wiele obrazów w tym "Damę z gronostajem" w bogatych
zbiorach Muzeum
Czartoryskich.
Dodatkową atrakcją był przepiękny jarmark świąteczny
na krakowskim rynku, gdzie wielu z nas zaopatrzyło się
w smaczne pierniki i pamiątkowe
ozdoby choinkowe.
Następnego dnia wyruszyliśmy na
Kopiec Kościuszki. Obejrzeliśmy
multimedialną wystawę o Tadeuszu Kościuszce, udaliśmy się na kopiec, podziwiając z góry krajobraz
miasta. Ostatnią atrakcją było Muzeum Lotnictwa Polskiego na
obrzeżach Krakowa.

STRONA 2

Najpopularniejsze tradycje świąteczne:
- Dwanaście potraw
- Siano pod wigilijnym obrusem
- Dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole
- Dzielenie się opłatkiem

Najpopularniejsze potrawy
Zgodnie z tradycją powinno być ich 12 i wszystkich należy spróbować,
by zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku. W zależności
od regionu Polski, wigilijne dania różnią się od siebie, ale generalnie
spożywa się postne zupy, ryby na zimno i na ciepło, pierogi i paszteciki
z kapustą i grzybami, kapustę z grzybami lub grochem, kompot z
suszonych owoców, makowiec i pierniki.

Polecane przez nas filmy:

Znajdziecie tu klasyki

oraz nowsze filmy.
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Wszystkim nauczycielom i pracownikom, obecnym i emerytowanym,
uczniom oraz absolwentom naszej szkoły życzymy:
Spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
pięknych chwil spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym oraz
wielkiej pomyślności w Nowym Roku.
Niechaj te Bożonarodzeniowe Święta przyniosą wszystkim
betlejemski blask.
Redakcja gazetki.

Redakcja 104 numeru gazetki
Duraj Oliwia, Bylok Zofia, Wiśniewska Dominika redaktorki naczelne.
Piotr Chraniuk - skład, opieka i koordynowanie wydania gazetki.
Renata Potocka – korekta gazetki.
Dostępni jesteśmy także on-line, piszcie do nas na adres:
zsb.budowlaniec@gmail.com
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