
      

NNRR  11   
22002200//2200221

online
            

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

• święto KEN
•jesienna moda
• seriale warte      

polecenia
• czas na ksiażkę...
• recepta na sukces!
• ugryźć jesień ciasto 

śliwkowe
• jak zwykle: 
           ciekawostki,

dowcipy i inne...

Czas na "PRZERWĘ"

W tym numerze:

rys.Paulina Majowska



Wstępniak 

Witam serdecznie wszystkich Czytelników w pierwszym tegorocz

nym wydaniu szkolnej gazetki! "Przerwa" wraca po wakacjach z masą 

ciekawych artykułów i kilkoma konkursami, które przygotowała nasza 

kochana redakcja, specjalnie z myślą o Was.

Choć nastały dość nietypowe czasy, a prawie połowę tamtego ro

ku szkolnego spędziliśmy na zdalnym nauczaniu, wróciliśmy  tutaj, by 

nadrobić stracony czas. Przywitały nas nowe restrykcje i zasady, takie 

jak maseczki na korytarzach, większość  lekcji w  jednej,  przydzielonej 

sali oraz przerwy na boisku, tzw. Spacerniak. W tym wydaniu poruszy

my różne ciekawe tematy dotyczące m. in. “szkoły w koronie” i egzami

nu  ósmoklasisty.    Mamy  nadzieję,  że  będziemy  mogli  pozostać 

w  budynku  jak  najdłużej  i  nie  przejdziemy  za  szybko  na  nauczanie 

zdalne, bo chyba nikt nie chce być znowu zamkniętym w domu, jednak 

by  tak  się  stało musimy wszyscy przestrzegać  restrykcji  i  uważać na 

siebie  i  innych.      Ja    noszę    maseczkę,    a    Ty? 

Teraz nie pozostaje mi nic innego niż zachęcić do zapoznania się 

z treścią tego wydania gazetki! 

Pozdrawiam 

cieplutko, 

Redaktor 

Naczelna

Paulina Majowska 8b

PS Dzisiaj już wiemy, że tekst Pauliny jest nieaktualny, ale powstał 
na początku października. :(
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13 października 2020  roku odbył  się w naszej  szkole apel 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   Był  to apel wyjątkowy,   gdyż ze 

względu na  panującą  pandemię,  nie mogła w nim uczestniczyć  pu

bliczność.   Akademia  została  przygotowana  przez mgr  Joannę  So

snowską  i  mgr  Małgorzatę  Czerny    Ostrowską,  która 

w przedstawienie zaangażowała także swoją klasę  2c. Przedstawie

nie zostało urozmaicone przez uczestnictwo chóru, który od wielu lat 

prowadzi mgr  Jadwiga Fiut.  Pod  koniec  spektaklu  swoją  przemową 

zaszczycił  nas  Pan  Dyrektor    Mariusz  Horowski.

Wiktoria Pietryga, 
Olga Potoczek

Zuzanna Steindel, klasa 7A

APEL Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
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Fotografie: mgr Beata Lorek
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Dzień Edukacji 
Narodowejhistoria 

w skrócie
W dniu 14 października każdego ro

ku obchodzimy święto, które  jest  rocznicą 
upamiętniającą  powstanie  w  1773  roku 
Komisji  Edukacji  Narodowej  (KEN),  która 
została utworzona z inicjatywy króla Stani
sława  Augusta  Poniatowskiego.

  „Komisja  nad  Edukacją  Młodzi 
Szlacheckiej  Dozór  Mająca”  była  pierw
szym  ministerstwem  oświaty  publicznej 
nie  tylko  w  Polsce,  ale  i  w  Europie.
Zorganizowała  trzystopniowe  szkolnictwo. 
Stopień  pierwszy    szkoły  parafialne
(dla chłopów i mieszczan), stopień drugi   
przeznaczone  dla  rodzin  szlacheckich
szkoły powiatowe  i stopień  trzeci, najwyż
szy,  dla  najbardziej  uzdolnionych
uniwersytety  (w  tych czasach  istniały dwa 
w  Polsce  w  Krakowie  i  Wilnie).

Komisja  wprowadziła  także  wiele 
reform  takich,  jak  opracowanie  nowych
systemów nauczania, wprowadzenie  pod
ręczników  w  języku  polskim,
reformę  Akademii  Wileńskiej  i  Krakow
skiej,  utworzenie  seminariów  dla  nauczy
cieli,  wprowadzenie  w  szkołach 
wychowania  fizycznego  oraz  dopuszcze
nie  dziewcząt  do  edukacji  na  równych 
prawach  z  chłopcami. 

Komisja  utworzyła  także
„Towarzystwo  do  Ksiąg  Elementar
nych”,  które miało  za  zadanie  opracować
podręczniki  i  programy  nauczania.

Dzień  Edukacji  Narodowej  został 
ustanowiony  27  kwietnia  1972  roku  pod 

nazwą  Dnia  Nauczyciela,  a  następnie 
w 1982 roku zmieniony na Dzień Edukacji 
Narodowej.

W  ponad  100  krajach  Światowy 
Dzień Nauczyciela obchodzony       jest od 
1994  r.  w  dniu  5  października,
lecz  tak  jak  i  w  Polsce,  w  innych  pań
stwach  krajowy  Dzień  Nauczyciela  upa
miętnia  dodatkowo  lokalne  wydarzenia, 
np.  w  Czechach  jest  to  28  marca, 
a  w  Hiszpanii  27  listopada.
W  Polsce  datę  5  października  za  swoje 
święto  uznali  nauczyciele  akademiccy.

                  Natalia Pajor 8d
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„Jesień może być radosna”
(opowiadanie)

          Nadeszła zimna, ponura jesień. Las pokrył się kolorowymi liśćmi drzew.
Mieszkał w nim samotny, zagubiony jeżyk. Nie miał noska, który odgryzł mu kiedyś 
złośliwy kruk. Okaleczony jeżyk stracił węch i nie czuł zapachów.

Jesień to czas gromadzenia zapasów żywności na zimę.
Jeżyk niestety nie radził sobie z  zapełnieniem spiżarki w  swojej norce. Błąkał się 
samotnie po lesie.

Pewnego dnia spotkał myszkę Pi, która doradziła mu, żeby otarł załzawione 
oczka, uniósł główkę do góry, a  wówczas ujrzy wiele przydatnych smakołyków.  
Myszka Pi umówiła się z nim, że jeśli jeżyk zaprosi ją od czasu do czasu na filiżankę 
gorącej herbatki, to pomoże mu znaleźć orzechy i grzybki.

Tak narodziła się nowa przyjaźń.
Morał z  bajki taki, że nieważny jest nasz wygląd, wady czy ułomności.

Najważniejsza jest przyjaźń oraz wsparcie bliskich.
   …I  choć nadeszła jesień, a  wraz z  nią plucha, każdy z  nas może wnieść coś 
dobrego, co sprawi innym radość.

Ola Koszkul 4d
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Polska  złota  jesień  rozpoczęła  się 
23 września  i  trwa w najlepsze. Jest rów
nież nazywana "babim latem".  Krajobrazy 
w  całym  kraju mienią  się    odcieniami  ru
dego,  żółci,  czerwieni  i  brązów.  To  też 
okres słonecznej pogody, wspaniałych wi
doków, które zachęcają do długich jesien
nych spacerów, ale czy wiesz dlaczego ...

i po co jesienią liście zmieniają barwę?

Zastanawiałeś  się  dlaczego  na  jesień  li
ście zmieniają kolor? Odpowiedź jest pro
sta.    Zmiana  koloru  jest  efektem 
procesów, które mają przygotować roślinę 
do  przetrwania  niekorzystnego  czasu 
mrozów. W  tej porze  roku dzień staje się 
coraz krótszy. Do drzew dociera mniejsza 
ilość  promieni  słonecznych,    mających  
wpływ na  rozkład chlorofilu. Jego miejsce 
zajmują  inne  barwniki    żółte  i  pomarań
czowe.

Dlaczego drzewa zrzucają liście?

Dzieje sie tak, gdyż rośliny dbają o to, aby 
nie  tracić  przez  nie  wody  w  czasie  zimy. 
Sygnałem  do  zrzucenia  liści  jest  dla 
drzew długość dnia. Gdy jesienią dni stają 
się  krótsze,  między  liściem  a  gałązką 
drzewa  tworzy  się  przegroda,  która  spra
wia,  że  do  liścia  przestaje  dopływać  wo
da.  Liść  usycha  i  przy  podmuchu  wiatru 
odpada od gałęzi.

Z jakiego powodu ptaki odlatują na zi-
mę do ciepłych krajów?

Główną  przyczyną  ptasich  odlotów  jest 
brak możliwości zdobycia pokarmu. Owa
dy  czy pająki,  którymi  żywi  się wiele pta
ków,  na  czas  zimy  ukrywają  się w  swoje 
kryjówki.  Brakuje  także  nasion  i  owoców. 
Dlatego  tak  ważne  jest  dokarmianie  tych 
ptaków, które zostają w Polsce.

Skąd ptaki wiedzą, że czas już odlaty-
wać do ciepłych krajów?

Na  decyzję  o  terminie  odlotu  ptaków 
wpływa  brak  możliwości  zdobywania  po
karmu  i  niska  temperatura  powietrza. 
Jednak największą rolę odgrywa najpraw
dopodobniej długość dnia. Zmiany te pta
ki odczytują podobnie, jak my kalendarz.

A  na dokładkę jeszcze parę ciekawo-
stek:

•Listopad  jest  najbardziej  pochmurnym 
miesiącem w roku.
•Dla  roślin  i  zwierząt  jest  to  czas  groma
dzenia  zapasów  przed  nadchodzącą  zi
mą.
•23  września  przypada  równonoc  jesien
na. Tego  dnia  dzień  i  noc  trwają  tyle  sa
mo.  Każdego  następnego  dnia  noc 
zacznie się wydłużać,  zaś dzień skracać. 
Taki stan rzeczy potrwa aż do 22 grudnia, 
czyli przesilenia zimowego.
•Średnia  temperatura  dobowa  mieści  się 
w zakresie 515 stopni Celcjusza.
•Jesień  przynosi    również  najwięcej  opa
dów  atmosferycznych w skali roku.

Natalia Pajor 8d

"Lecą, lecą
 liście kolorowe..."
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Fotoreportaż z wycieczki klasy IIIc do 

Nadleśnictwa w Nawojowej.

Fotografie: mgr Beata Lorek
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Zakończenie małopolskiego 

Konkursu Literackiego 

"Nowe przygody Frani"

Małopolski Konkurs Literacki "Nowe 
przygody Frani" został ogłoszony przez 
Sądecką Bibliotekę Publiczną w  porozu-
mieniu z  Jadwigą Marzec w  styczniu br. 
Konkurs przeznaczony był dla uczniów 
klas IV – VI szkół podstawowych.

Frania to bohaterka książki Jadwigi Ma-
rzec „Niezwykły tydzień Frani”.   Autorka 
pracowała nad drugą częścią książki, po-
święconej szkolnym przygodom boha-
terki. Poszukując inspiracji, zaprosiła 
uczniów szkół podstawowych do opisa-
nia szkolnych przygód, które mogą zo-
stać wykorzystane a  ich autorzy 
wymienieni z imienia i nazwiska w edycji 
książkowej.

Pomimo niespodziewanych przeszkód 
związanych z  epidemią, Małopolski Kon-
kurs Literacki "Nowe przygody Frani" się 
odbył, a  książka Jadwigi Marzec "Nowe 
przygody Frani" została wydana i  trafia 
właśnie w ręce pierwszych Czytelników!
27 października br. o  godz. 10.30 pod-
czas   transmisji na żywo odbędzie się 
oficjalne zakończenie i  podsumowanie 
Małopolskiego Konkursu Literackiego 
„Nowe przygody Frani”.

Na konkurs wpłynęły 74 prace z  ponad 
dwudziestu szkół z  różnych stron Mało-
polski. Prace zostały ocenione pod 
względem literackim przez powołane 
przez organizatora jury, któremu prze-
wodniczył Wojciech Papaj (polonista, na-
uczyciel konsultant MCDN Ośrodek Nowy 
Sącz.
Zaszczytne III miejsce przypa-
dło Anieli Borkowskiej z naszej szkoły. 
Natomiast wyróżnienie otrzymała
Emma Malik. Doceniono również pra-
ce: : Karola Antkiewicza, Emilii Augu-
styn, Mikołaja Koprowskiego oraz 
Bartłomieja Wysowskiego, których to 
opowiadania stały się inspiracją i zostały 
wykorzystane w książce o nowych przy-
godach Frani.  Ich nazwiska, wraz z  opi-
sem czym zainspirowali autorkę, będzie 
można znaleźć w książce „Nowe przygo-
dy Frani”, która jest w sprzedaży (w no-
wosądeckiej księgarni „Alfabet” przy 
ul. Jagiellońskiej – stacjonarnie, ale i po-
przez internet).
Egzemplarz „Nowych przygód Frani” dla 
każdej z  wyróżnionych w  książce osób 
ufundował oraz patronat honorowy nad 
oficjalnym rozstrzygnięciem konkursu 
przyjął Marek Kwiatkowski – Starosta 
Nowosądecki.

Wszyscy laureaci i finaliści Małopolskiego 
Konkursu Literackiego otrzymali także 
nagrody ufundowane przez Urząd Mia-
sta Nowego Sącza.
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Warto przeczytać
Warto przeczytać...

„Kosmiczne Bobry 
i zemsta 

Księżycowej 
Szarańczy”  

Krzysztof Piersa
Ostatnio wpadła mi  w ręce książ

ka  Krzysztofa  Piersy  „Kosmiczne  Bo
bry  i  zemsta  Księżycowej  Szarańczy”. 
Jest  to  oryginalna  powieść  fantastycz
na. Składa się z dwóch tomów ( drugie
go  niestety  nigdzie  nie  mogę  znaleźć, 
ale będę nadal próbował ).

Przedstawia ona  losy  i wzajemne 
relacje  sześciu  planet:  Sory,  Alamalu, 
Avelii,  Bergula,  Restermarchii  oraz 
Amerliw.  Na  większość  z  nich  przy
puszcza ataki Księżycowa Szarańcza – 
jak  wskazuje  nazwa    pochodząca 
z  księżyców.  O  niektórych  wiemy  nie
wiele, a na innych panują wojny domo
we.  Właśnie  tak  jest  na  Sorze,  gdzie 
Cesarstwo próbuje potępić lud MikMa
ków. Na dodatek Szarańcza osłabia po
ważnie tętniącą życiem planetę.

Główny  bohater  –  Yonzi  Chama
rovitch  –  kierując  Kolosem wspomaga 
Soryjczyków  w  walce  z  Szarańczą.  Po 
bitwie  leci  z  kapitanem Vermonim Ver
ganzą i generałem Cesarstwa Hajmirem 
Genzelmayerem  na  Avelię,  by  zebrać 
surowce  na  budowę  kolejnej maszyny. 
Jednak  niespodziewanie  doznaje  kata
strofy i musi lądować na Restermarchii 
–  wrogiej  planecie,  na  której  zostaje 
pojmany.  Tam  poznaje  gladiatorów 
Gunhara  i  Markira  oraz  ich  kolegów. 
Razem walczą później w Koloseum Al
binosa.  W  tym  czasie  Cassandra, 
sztucznie  stworzona  przez  ludzi  wład
czyni  Szarańczy,  zwołuje  swoich  po
bratymców na Sorę.

Książka ta jest niezwykle wciąga
jąca  i  emocjonująca.  Jej  niepowtarzal
ny styl powoduje, że wczytasz się w nią 
i  nie  będziesz  mógł  przestać.  Kto  po
znał  „Harrego  Pottera”  lub  „Zaklina
cza”,  temu  spodobają  się  również 
„Kosmiczne Bobry”.

       Zachęcam do przeczytania!!!
Mikołaj Koprowski
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PORADNIK ÓSMOKLASISTY

Jak skutecznie  uczyć się do egzaminu 
ósmoklasisty 

Uczenie  się  jest  możliwe  do  wyćwicze
nia;  trochę  przypomina  trening  sporto
wy.  Aby  efektywnie  wykorzystać  naszą 
wiedzę  na  egzaminie,  trzeba  poznać  za
sady  działania  naszej  pamięci  oraz  kon
centracji, by jak najwięcej pozostało nam 
w głowie w decydującym momencie. 

1. Bez motywacji nie ma nauki 

Niestety, nikt nie może Cię zmusić do na
uki.  Gdy  do  egzaminu  ósmoklasisty  zo
stało  jeszcze  kilka miesięcy,  nie  czujesz 
potrzeby  robienia powtórek. W  takiej sy
tuacji  prawdopodobnie  wystarczy,  jeśli 
będziesz  systematycznie  przygotowywał 
się do lekcji i odrabiał zadania domowe. 

2. Przygotuj plan 

Na  początek  zrób  porządek  na  biurku 
i przygotuj plan. Poźniej przejrzyj notatki 
i  pomoce  naukowe,  z  których  masz  za
miar  się  uczyć.  Zorientuj  się  w  ilości 
i poziomie trudności materiału, a następ
nie  podziel  go  na  części.  Spróbuj  osza
cować  ilość  czasu  jakiego  będziesz 
potrzebować  na  dokładne  przeczytanie 
informacji  dotyczących  danego  tematu, 
a  także  na  przyswojenie  i  powtórzenie 
tych wiadomości.  

3. Koncentracja to podstawa 

Bez skupienia uwagi, nie masz szans na 
dobre  przygotowanie  się  do  egzaminu. 
W  większości  przypadków  podzielność 
uwagi to mit, więc postaraj się wyciszyć, 
nie  zaglądaj  na  media  społecznościowe 
i  odłóż  telefon,  a  najlepiej  go  wyłącz; 
włącz za to tryb nauki: nastaw się na za
pamiętywanie.  Czytaj  materiał  we  wła
snym tempie, staraj się zrozumieć temat 

nad  którym  pracujesz  i  przejdź  do  na
stępnego.  Nie  skupiaj  się  na  pojedyn
czych informacjach, a na ogóle treści. 

4. Przystąp do działania 

Najczęściej uczymy się poprzez czytanie 
–  to  prosta  i  najłatwiejsza  forma  nauki. 
Selekcjonuj  informacje,  a  czytając,  rób 
notatki, zapisuj hasła, które chcesz zapa
miętać, powtarzaj na głos  lub podkreślaj 
istotne  informacje. Po przeczytaniu zrób 
przerwę,  by  zapoznać  się  z  zadaniami. 
Jeśli nie znasz na nie rozwiązań, to wróć 
do materiału  i poszukaj  ich. Odpowiada
nie  na  pytania  lub  rozwiązywanie  zadań 
zmusza  mózg  do  przetworzenia  zdoby
tych informacji.  

5. Najważniejsze są powtórki 

Samo  poznanie  i  zrozumienie  materiału 
to  za  mało,  aby  go  zapamiętać.  Nasz 
mózg  zapamiętuje  przez  powtórki. 
Usiądź  sobie  wygodnie,  jeszcze  raz 
przeczytaj  temat  i  rozwiąż  zadania. 
Szybko  zauważysz,  że  za  każdym  razem 
będzie  coraz  łatwiej  wykonywać 
ćwiczenia  i  odpowiadać  na  pytania 
dotyczące tekstu.

Paulina Majowska 8B
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Jak współpracować w grupie? 
Lekcja wychowawcza w 4d:)

    
       Podczas ostatniej godziny wychowawczej wykonywaliśmy "super wieże" przy 
użyciu makaronu i chrupek.
    Pani podzieliła nas na cztery grupy i każda z nich miała przygotować własną 
wieżę w czasie 15 minut. Ta grupa, która zbudowała najwyższą wieżę, nagrodzona 
została brawami. Praca była nie lada wyzwaniem, ponieważ podstawa wieży 
musiała być solidna. Kto tego nie wykonał  wieża przewracała się. Istotna była 
wsołpraca w grupie, dobre zgraniei zaangażowanie wszystkich osób. Co ciekawe, 
zwycięska drużyna, czyli: Kasia, Lena, Jasiu i Maciek zrezygnowali z pełnego 
wymiaru czasu. Ich wieża miała 58cm! 
    Trud zwycięskiej grupy i pozostałych drużyn został uwieczniony na zdjęciach. 
Najważniejsze były wyciągniete z tej kooperacji wnioski. Polecamy, to była dobra 
zabawa i ciekawa lekcja współpracy ..:)

Ola Koszkul 4d

Fot. mgr Małgorzata Janisz
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Mama zająca mówi do małego zajączka:
Teraz zatkaj sobie uszy.
Dlaczego?
Za tamtym drzewem zaczaił się myśliwy. 
Boisz się że trafi?
Nie. Nie chcę, żebyś słyszał co powie, kiedy spudłuje!

Zakład psychiatryczny. 
Pacjent chodzi po korytarzu ze szczoteczką do zębów na smyczy. 
Podchodzi do niego lekarz i pyta:
Jak się czuje pański piesek?
Jaki pies? To przecież szczoteczka do zębów!
Lekarz biegnie do swych kolegów powiedzieć, że pacjent wyzdrowiał. 
W tym momencie chory zwraca się do szczoteczki do zębów:
Te, Azor patrz, jak go wykiwaliśmy.
 

Wybrał dla Was: Maks Kubacki 7b

DOWCIP   DOWCIP   DOWCIP

•Pierwszy na świecie budzik mógł dzwonić tylko o 4 rano.

•Shakira nie dostała się do szkolnego chóru, ponieważ nauczyciel stwierdził, 
że brzmi jak koza.

•Masz urodziny w tym samym dniu co około 21 milionów innych ludzi na 
świecie. 

•Słowo „szkoła” pochodzi z greckiego słowa „skhole”, co oznacza miło 
spędzony czas i odpoczynek.

•Nosy psów są tak samo unikalne jak odciski palców u ludzi i mogą być 
używane do identyfikowania ich.

•80% nastolatków sprawdza swój telefon przed porannym myciem zębów.

•W Brazylii więźniom za przeczytanie książki skraca się wyrok o 4 dni. Po 
każdej lekturze przystępują do testu sprawdzającego wiedzę.

Zebrał dla Was: Maks Kubacki 7b

CIEKAWOSTKI
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,,Seriale, które warto obejrzeć”
Filmy i seriale z gatunku young adult, czyli tzw. produkcje dla młodych 

dorosłych  to  bardzo mocna  działka  jeśli  chodzi  o  platformę  Netflix.  Do  tej 
pory  powstało  mnóstwo  tytułów  z  nastolatkami  w  rolach  głównych,  które 
cieszą się ogromną popularnością nie  tylko wśród nastoletnich widzów. To 
bowiem  historie  na  tyle  uniwersalne,  że  każdy  jest  w  stanie  się  z  nimi 
utożsamić, bez względu na wiek. Przecież każdy chodził kiedyś do szkoły, po 
raz  pierwszy  się  zakochał,  miał  złamane  serce,  mniej  lub  bardziej  zabiegał 
o atencję rówieśników lub marzył o posiadaniu magicznych mocy. 

"Ania, nie Anna"

Ten serial to piękna 
historia, którą trzeba zoba
czyć. Jest ona inspirowana 
licznymi powieściami Lucy 
Maud Montgomery z  serii 
Ania z  Zielonego Wzgórza. 
O  czym opowiada ten se
rial ? Przedstawia przygody 
sieroty Ani, która przez po
myłkę trafia na Zielone 
Wzgórze pod opiekę ro
dzeństwa Maryli i  Mate

usza, którzy chcieli 
zaadoptować chłopca do 
pomocy przy gospodar
stwie. Czy Ania podbije ser
ca Cuthbertów? Zobaczcie 
sami! W  serialu porusza
nych jest wiele pouczają
cych aspektów. Ania jako 
sierota nie miała prostego 
życia, dlatego serial poka
zuje nie tylko szczęśliwe, 
ale także smutne etapy doj
rzewania, próby odkrycia 
własnego ja i  odnalezienia 

swojego miejsca na ziemi. 
To także świetna propozy
cja dla dorosłych widzów, 
mimo, że jest to serial dla 
nastolatków. Ta historia 
może być także chwilą no
stalgii i  powrotem do dzie
cięcej beztroski. Koniecznie 
zobaczcie 3 sezony! Czy bę
dzie 4 sezon Ania, nie An
na? Mimo popularności nie 
będzie kontynuacji serialu. 
Serial ma 27 odcinków.

Natalia Pajor 8d
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Jak powstały Andrzejki?
Andrzejki  to  wieczór  wróżb  odprawia

nych w nocy z 29 na 30  listopada, w   wigilię 
św. Andrzeja.  Są  specjalną  okazją  do  zorga
nizowania  ostatnich  hucznych  zabaw  przed 
rozpoczynającym się adwentem.

Niegdyś  wróżby  andrzejkowe  miały 
charakter  wyłącznie  matrymonialny  i  prze
znaczone były tylko dla niezamężnych dziew
cząt  (męskim  odpowiednikiem  andrzejek 
były  katarzynki).  Początkowo  andrzejki  trak
towano  bardzo  poważnie,  a  wróżby  odpra
wiano  tylko  indywidualnie,  w  odosobnieniu; 
w  czasach  późniejszych  przybrały  formę 
zbiorową, organizowaną w grupach rówieśni
czych  panien  na  wydaniu,  zaś  współcześnie 
przekształciły  się  w  niezobowiązującą  zaba
wę gromadzącą młodzież obojga płci.

Jak  wspomniałem,  wróżono  sobie  in
dywidualnie.  Dziewczyny  wysiewały  w  garn
kach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, 
które  zagrabiano  męskimi  spodniami,  w  na
dziei, że sprowadzi to do domu kandydata na 
męża. We śnie mógł ukazać się pannie przy
szły ukochany, jeśli dziewczyna pościła przez 
cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja. 
Wierzono  też,  że  jeśli  ucięta  przez  pannę 
w  dniu  świętego Andrzeja  gałązka  wiśni  lub 

czereśni  zakwitła  w Wigilię,  dziewczyna mo
gła liczyć na rychłe pójście za mąż .

Do  zbiorowych  wróżb  zaliczamy  cho
ciażby  zabawy  polegajace  na  losowa
niu przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, 
np.  listek  oznaczał  staropanieństwo,  obrącz
ka  lub  wstążka  –  bliski  ślub,  różaniec–  stan 
zakonny.  Do  tradycji  należy  też  wylewanie 
wosku na zimną wodę (często przez ucho od 
klucza)  i  wróżenie  z  kształtu  zastygłej  masy 
lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przy
szłego  wielbiciela,  akcesoriów  związanych 
z jego zawodem itp. Ustawiano też od ściany 
do  progu  jeden  za  drugim  buty  zgromadzo
nych panien: ta, której but pierwszy dotarł do 
progu,  miała  jako  pierwsza  wyjść  za  mąż. 
Strona,  od  której  zaszczekał  pies, miała  być 
tą, z której nadejdzie przyszły oblubieniec.
Popularne było  też wróżenie ze skórki  jabłka 
– panna obiera jabłko tak, by skórka była jak 
najdłuższa;  następnie  rzucała  ją  za  plecy 
przez  lewe  ramię.  Litera,  w  jaką  ułoży  się 
skórka  będzie  pierwszą  literą  imienia  jej  na
rzeczonego.

Wiele  z  tych  wróżb  w  dalszym  ciągu 
jest popularnych w czasie andrzejkowych za
baw:)

Maciej Nesterak 4d
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Witajcie!

W  tym  numerze  gazetki, 
chciałybyśmy  Wam  przedstawić 
trend  panujące  pomiędzy  jesienią 
i zimą tego roku. 

Kolorami, które królują w tym 
sezonie  są  różne  odcienie  beżu.   
Kolor  ten  jest  często  spotykany 
podczas tej  jesieni. Możemy zoba
czyć go na różnych częściach gar
deroby,  od  koszulek,  po  płaszcze. 
Modne też są kolory pastelowe ta
kie  jak  lawendowy, czy  łososiowy. 
Teraz  odchodzimy  od  kolorów 
krzykliwych,  skupiamy  się  na  od
cieniach  stonowanych,  wyrafino
wanych. 

Wzorami  przeważającymi 
w  tym  sezonie,  są  :  krata,  wzory 
kwiatowe,  różnego  rodzaju  moty
wy  zwierzęce,  również  spotykane 
podczas poprzednich trendów. 

Popularne  są  też  ubrania 
oraz  różnego  rodzaju  dodatki 
„oversize”,  czyli  rzeczy  obszerne, 
za duże.

W  tym  okresie  powoli  odstę
pujemy  od  noszenia  rurek,  naszą 
uwagę  kierujemy  w  stronę  dzwo
nów  (inspirowane  latami  70) 
i  spodni  szerokich,  typu    ”    slo
uchy”  (lata 80). W  tym sezonie  lu
biane  są  także  woskowane 
spodnie, imitujące skórę.

Olga Potoczek,
Wiktoria Pietryga,

Zuzanna Steindel 7A.

MODA I URODA
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Przepis na ciasto ucierane ze śliwkami 
Potrzebne będą: 

3 jajka 

1 szklanka cukru pudru 

1 masło lub margaryna 

2,5 szklanki mąki 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

0,5 kg śliwek 

Wykonanie: 

Masło/ margarynę (miękkie, wcześniej wyjęte z lodówki) ucieramy mikserem 
z cukrem pudrem. Następnie dodajemy po jednym jajku, dalej ucierając. Do 
masy wsypujemy mąkę  i proszek do pieczenia wszystko  razem mieszając. 
Ciasto  wylewamy  na  blachę  wyłożoną  papierem  do  pieczenia.  Układamy 
wydrylowane  śliwki.  Ciasto  wkładamy  do  piekarnika  nagrzanego  do  180 
stopni na 45 minut.  

Smacznego ! 

Maja Byrczek 4d 

Maja  proponuje  Wam 

pyszny  i  prosty  przepis, 

doskonały  na  pochmurne 

dni  jesienne  i  chłodne 

zimowe chwile. To na pewno 

poprawi Wam humor:)
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