(nie) na żarty
gazetka studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ
numer 27, grudzień 2010

Przypominamy pytania do naszych kolegów

1. Jak masz na imię?
2. Skąd jesteś?
3. Z czym/kim kojarzy się twój kraj?
4. Jak długo jesteś w Polsce?
5. Jak długo planujesz tu zostać?
6. Co ci się najbardziej podoba w Katowicach?
7. A co najmniej?
8. Dlaczego uczysz się polskiego?

Mam na imię Piotrek.
Jestem z Nigerii.
Mój kraj kojarzy się z amalą
(kasza).
Jestem w Polsce od 5 miesięcy.
Nie wiem.
Najbardziej podoba mi się miasto, bo nie jest
tutaj drogo.
Nie podobają mi się czasem ludzie, bo są niemili.
Uczę się polskiego, żeby móc studiować.
Mam na imię Bolortsetseg.
Jestem z Mongolii.
Mój kraj kojarzy się z Chingis
Chanem.
Jestem w Polsce od 4 miesięcy.
Będę w Katowicach jeszcze 2 miesiące.
W Katowicach najbardziej podoba mi się
jedzenie i sklepy.
Nie podoba mi się, że sklepy są zamykane tak
wcześniej.
Uczę się polskiego, bo przez 4 lata studiowałam w
Lublinie i bardzo podoba mi się ten język.
Mam na imię Irene.
Jestem z Hiszpanii.
Mój kraj kojarzy się z wielką ilością
pubów i barów.
Jestem w Polsce od 2 miesięcy.
Będę tutaj rok.
W Katowicach najbardziej podoba mi się
„Kultowa Pub”.
Nie podoba mi się miasto, bo nie jest ładne.
Uczę się polskiego, żeby móc komunikować się z
innymi.

Mam na imię Ewelina.
Jestem z Chin.
Mój kraj kojarzy się z Sun Wukong
(Małpi Król z mitologii chińskiej).
Jestem w Polsce od 2 miesięcy.
Będę tu przez rok.
W Katowicach najbardziej podoba mi się „City
Burger”, bo tam są najlepsze hamburgery.
Nie podoba mi się akademik, bo pokoje są bardzo
małe.
Uczę się polskiego, bo jestem przekonana, że ten
język w przyszłości będzie niezbędny.
Mam na imię Elise.
Jestem z Francji.
Mój kraj kojarzy się z serem,
wolnością, różnorodnością krajobrazu i
francuską muzyką.
Jestem w Polsce od 2 miesięcy.
Będę tu przez rok.
W Katowicach najbardziej podoba mi się to, że są
tutaj niskie ceny.
Nie podoba mi się miasto, bo nie jest ładne.
Uczę się polskiego, bo bardzo podoba mi się ten
język.
Mam na imię Yunuen.
Jestem z Meksyku.
Mój kraj kojarzy się z piramidami
Majów i Azteków, starymi
cywilizacjami, przepięknymi plażami
i wyjątkowym sposobem obchodzenia Dnia
Wszystkich Świętych.
Jestem w Polsce całe życie.
Nie wiem.
W Katowicach najbardziej podoba mi się kinoteatr
„Rialto”, stare kamienice, kościoły i ludzie.
Nie podoba mi się to, że niektórzy ludzie nie
sprzątają po swoich psach.
Uczę się polskiego, bo chcę poznać polską kulturę i
tradycje.
wywiady przeprowadziła Zoriana z Ukrainy

Mikołajki
Mikołajki w Polsce są obchodzone 6 grudnia na cześć świętego biskupa
Mikołaja. W tym dniu Święty Mikołaj przynosi prezenty wszystkim ludziom, a
szczególnie dzieciom. Przeważnie są to drobne prezenty, zabawki, słodycze.
Często już w noc przed mikołajkami, czyli z 5 na 6 grudnia rodzice kładą prezenty
swoim dzieciom pod poduszkę. Prezenty dostają tylko grzeczne dzieci, a
niegrzecznym należy się rózga.
Na koniec chciałabym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia
mikołajkowe, dużo prezentów, uśmiechu, zdrowia i radości, żeby dzień Świętego
Mikołaja był zawsze dla was miłym wspomnieniem z dzieciństwa.
opisała Zoriana z Ukrainy

Boże Narodzenie – święto obchodzone przez chrześcijan na pamiątkę narodzenia Jezusa
Chrystusa. W Polsce Boże Narodzenie obchodzi się 25 grudnia i 26 grudnia, ale najważniejsza
jest Wigilia – wieczór 24 grudnia.
słownik bożonarodzeniowy
gwiazda

choinka
ozdoby choinkowe

prezenty

prezenty

opłatek – bardzo cienki biały płatek chlebowy (niekwaszony i niesolony), pieczony z białej
mąki i wody bez dodatku drożdży. Chrześcijanie zgromadzeni przy stole wigilijnym dzielą się
nim, składając sobie życzenia.
kolędy – pieśni bożonarodzeniowe.
karp

makówki – słodka śląska potrawa wigilijna z maku i bakalii.
piernik – ciemne ciasto przyprawione cynamonem, gałką muszkatołową, goździkami, czasem
kardamonem, imbirem i anyżem.
http://psotka.net/2007/12/14/choinka.gif

wytłumaczył Alexander z Rosji

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI: 1. bombki, 2. szopka, 3. życzenia, 4. pasterka, 5. choinka, 6. gwiazda, 7. karp, 8. opłatek, 9. kolędy, 10.
prezenty, 11. śnieg, 12. bałwan, 13. Wigilia, 14. świeca.

BOŻONARODZENIOWA KRZYŻÓWKA
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Okrągłe ozdoby świąteczne.
Scena przedstawiająca narodzenie Dzieciątka Jezus.
Co składamy sobie przy wigilijnym stole?
Świąteczna msza o północy.
Popularne drzewko bożonarodzeniowe.
... betlejemska prowadziła Trzech Króli do stajenki.
Tradycyjna ryba, którą je się podczas świątecznej kolacji.
Łamiemy się nim, składając sobie życzenia.
Śpiewamy je w czasie świąt.
Przynosi je Mikołaj.

11.
12.
13.
14.

Pada teraz codziennie w Katowicach.
Lepiony przez dzieci.
Wieczór przed Bożym Narodzeniem.
Pali się na wigilijnym stole.

ułożyła Rita z Włoch

Z okazji
nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku
2011 życzymy dużo zdrowia,
szczęścia, radości,
pomyślności, uśmiechu,
miłości i szampańskiej
zabawy sylwestrowej.
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