
- Part IV – 

E C E M B E R   2o15               

     Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt.
Erst eins, dann zwei,
dann drei, dann vier,

dann steht das Christkind vor der Tür. 

 Oto typowy wierszyk rymowanka rozpoczynający czas adwentu. W Niemczech 
uczą się go wszystkie przedszkolaki. Opowiada o czterech adwentowych świecach, jak się 
pewnie domyślacie. 

Niemcy słyną z tradycji przygotowywania wieńca adwentowego. Pierwszy raz został 
zawieszony w 1839 r. na polecenie pastora ewangelickiego Johann’a Hinrich’a Wichern’a. 

Na początku XIX w powstała tradycja „odliczania” dni do Świąt Bożego Narodzenia. Aby 
ułatwić to zadanie pojawiły się kalendarze adwentowe. Od 1920 miały one otwierane 
okienka.

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Hinrich_Wichern


  

 We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym
Narodzeniem. Wszystkich opanowuje gorączka zakupów. Właściciele sklepów prześcigają się 
w pomysłach dekorowania wystaw. Ulice miast przystrojone są kolorowymi lampkami i 
gwiazdkami. Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. Są to święta 
rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują prezenty.   
We Francji, w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii.  Francuzi biorą udział we Mszy, a 25 
grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami i 
pije dużo szampana. We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które w 
wigilijną noc wkłada do bucików ustawionych przy kominku.

„Petit Papa Noël” (tłum. „Mały Święty Mikołaj”) jest najbardziej znaną francuską piosenką 
bożonarodzeniową. Została zaśpiewana po raz pierwszy, w 1946 roku, przez francuskiego 
piosenkarza Tino Rossi, a jego wykonanie stało się bardzo popularne na całym świecie. 
Piosenka opowiada o dziecku, które mówi do Świętego Mikołaja w wieczór wigilijny, tuż 
przed pójściem spać.

 Historia bûche de Noël :   Prawdopodobnie już od XII wieku istniał we Francji (oraz we 
Włoszech, gdzie bûche nazywano ceppo) wigilijny zwyczaj przynoszenia do domu dużego 
polana, które paliło się następnie przez wiele godzin w kominku w wieczór świąteczny (25 
grudnia). Sam proces podpalania go był istotny: zależnie od regionu i od panujących lokalnie 
zwyczajów, wszczynał go gospodarz domu, matka zebranych dzieci lub młode dziewczęta 
dom ten zamieszkujące. Przed podpaleniem skrapiano drewno oliwą lub słodkim winem 
owocowym (tzw. vin cuit), sypano nań sól i pieprz, święcono zachowanym od Niedzieli 
Palmowej wawrzynem oraz odmawiano odpowiednie modlitwy. Popiół, który pozostawał po 
spaleniu polana, miał chronić dany dom od uderzeń piorunów i od sił nieczystych.

       

          Dziś  bûche de Noël obecny jest w każdym francuskim domu jako słodki przysmak!!!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wawrzyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieprz
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3l_kuchenna
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vin_cuit&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kominek


          



…czyli , parafrazując , życzymy Wam wszystkim

… prawdziwie bajkowych WESOŁYCH ŚWIĄT !!!



A teraz słów kilka o … limerykach !

źródło   :  https://pl.wikipedia.org/wiki/Limeryk 

Limeryk (ang. limerick, od miasta Luimneach w Irlandii) — miniaturka liryczna; 
nonsensowny, groteskowy, wierszyk o skodyfikowanej budowie:

 pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych (w klasycznym limeryku wersy 
I, II i V liczą po trzy zestroje, a wersy III i IV – po dwa[1]),

 układ rymów aabba,
 główne metrum: anapest lub amfibrach,
 trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby),
 nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).

Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ 
narracji:

 wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,
 zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater),
 krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,
 zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.

Limeryk, którego historyczne proweniencje sięgają prawdopodobnie XVIII-wiecznej Irlandii, 
wprowadził do świata literatury Edward Lear w ostatniej dekadzie XIX w. Gatunek ten 
szybko zawojował męskie kluby wiktoriańskiej Anglii.  W Polsce gatunek ten 
wykorzystywali m.in. Julian Tuwim, Maciej Słomczyński, Wisława Szymborska, Stanisław 
Barańczak, Krzysztof  Daukszewicz.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Daukszewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Bara%C5%84czak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Bara%C5%84czak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_S%C5%82omczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epoka_wiktoria%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Lear
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anegdota
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klauzula_(poezja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amfibrach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anapest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metrum_(poetyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Limeryk#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zestr%C3%B3j_akcentowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Groteska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nonsens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Limerick
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Limeryk


… przekładając na „nasze”   :

                      
How to Write a Limerick 

 

 (taken from     http://www.gigglepoetry.com/poetryclassdetail.aspx?LessonPlanID=2 )

To help you get started writing limericks, here’s some helpful information about writing 
limericks.

To begin, a limerick is a funny little poem containing five lines. It has a very distinctive 
rhythm and rhyme pattern.

 Rhyme Pattern: The last words of the first, second, and fifth lines all rhyme with 
each other. We’ll call those rhyming words “A,” however the words could be “ Peru,”
“shoe,” and “true” as illustrated in the first poem below or “Tim,” “swim,” and “him”
as illustrated in the second poem below. And the last words of the third and fourth 
lines rhyme with each other. We’ll call those rhyming words “B,” however the words 
could be “night” and “fright” in the first example or “dock” and “rock” in the second 
example. 

 Rhythm Pattern: The first, second, and fifth lines all have this rhythm pattern: da 
DUM da da DUM da da DUM (notice there are 3 DUMS or beats). Say, “There once 
was a fellow named Tim” out loud. Now say, “da DUM da da DUM da da DUM” out
loud. Notice that both have the same rhythm. The third and fourth lines have a 
different rhythm pattern: da DUM da da DUM (notice there are 2 DUMS or beats). 
Say, “He fell off the dock” out loud. Now say “da DUM da da DUM” out loud. 
Notice that both have the same rhythm. 

Here is a very famous limerick. Notice both the rhyme and rhythm patterns.

There was an old man from Peru, (A) 
da DUM da da DUM da da DUM (3 DUMS) who dreamed he was eating his shoe. (A) 
da DUM da da DUM da da DUM (3 DUMS)

3.
He awoke in the night (B)
da DUM da da DUM (2 DUMS) with a terrible fright, (B)
da da DUM da da DUM (2 DUMS) 5.and found out that it was quite true. (A) 
da DUM da da DUM da da DUM (3 DUMS) 

When you write a limerick, make sure that it has the same AABBA rhyme pattern. Make sure
it also has the same 3 DUMS, 3 DUMS, 2 DUMS, 2 DUMS, 3 DUMS rhythm pattern, too. 
To be sure, recite the poem, substituting “da” for all unaccented or unstressed syllables and 
“DUM” for all accented or stressed syllables, as I have done above. If your poem doesn’t 
have a similar rhythm pattern, then you need to make some adjustments.

Ideas for new limericks can come from almost anywhere. 

http://www.gigglepoetry.com/poetryclassdetail.aspx?LessonPlanID=2


               

Christmas inspired …

… Staszic School students’ 

 L I M E R I C K S      

    

(really weird btw …   )



***

There was Santa Claus in the car

                                Who once just stole the Christmas star.
                                             The star ran away
                                             The very same day
                                         - he didn’t lock it in a jar.
                                                           Emilka and Paulina 2 GB 

***

Once a raindeer saw a fat snake.
                                      He panicked, fell into the lake.
                                      There he met a tuna
                                      With lots of ‘perfuma’ 



                                     And he gave it a Christmas cake.
                                                         Emilka and Paulina 2 GB 

***

Once upon a time Santa Claus
Decided to build his own house
Stars were shining bright
On a pan fish was fried
While the house was blown by a mouse.
                                         Sebastian, Wiktor, Tomek 3 GM 

***

                Santa was sliding in the snow.
                Suddenly, surprised, found a bow.
                He shot at Christmas tree
                And now he eats a bee.
                Then he throws the bow at Cracow.

   Kajetan & Szymon 3 GM 

***

    Once a big man found Christmas tree.
                         Then he found out it was for free.
                        “Let it snow” said Santa
                         While drinking a Fanta.
                         He drank too much. Now he must pee.



                                  Tomek, Wojtek, Mateusz, Paweł, Mariusz, Julek 3 GM 
***

                                                
There was once a fat Santa Claus
And he saw a little cute mouse.
He was very scared,
Flew away on a bird…
…then he fell down on someone’s house. 
                                  Wojtek, Maciek, Tomek, Bartek  1 GB  

***

In winter a little brown puppy
Was drinking some orange juice “Cappy”.
Then came a fat Santa
And gave him a “Fanta”
The puppy wasn’t really happy …
                                                                GIRLS 1 GB 

***
My Mum decorated the tree
Then she saw a very big bee.
She closed her in a jar,
Gave her a chocolate bar.
After a while – she let her free.         
                                    Emilka, Basia, Karolina  1 GB 



***
In our kitchen there was my Dad

And he was looking very sad.
He didn’t catch fish

He had an empty dish.
“Let’s start to sing carols”, he said.

                                                  Emilka, Basia, Karolina  1 GB 

   

                                                                  podsumowując grudniowo... 
                                             



. . .
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