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W numerze przeczytacie o najbar-

dziej znanych wróżbach andrzejko-

wych, poznacie sekrety niektórych 

imion oraz dowiedziecie się, na co 

wybrać się do kina lub jaką przeczy-

tać książkę w długie, listopadowe 

dni. Trzymajcie się ciepło! 

Redakcja! 

Gazetka Szkoły Podstawowej  
im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

NR 5/2019 

 

LISTOPAD 2019 Szkolna Wtyczka 

Przed nami wyjątkowy czas -  

Adwent, odpowiednia chwila, by 

zatrzymać się i odpowiednio przy-

gotować  do nadchodzących Świąt. 

Choć wystawy sklepowe i reklamy 

w telewizji bombardują nas już 

nadchodzącymi Mikołajkami, my 

ten numer poświęciliśmy polskiej 

tradycji - Andrzejkom. Listopad, któ-

ry już powoli odchodzi to miesiąc, 

jak najbardziej polski, nie można 

przecież zapomnieć o dniu 11 listo-

pada i tym pięknie odśpiewanym 

przez nas hymnie na dziecińcu 

szkolnym. Takie akcje budują i uczą 

pięknego patriotyzmu. 

 



Pod koniec listopada zwykle w szkole odbywają się Andrzejki, a czy za-

stanawialiście się, jaka jest historia tego obrzędu? Jeśli nie, ten artykuł 

jest właśnie dla Was!!! 

 

Dawniej wierzono, że w wigilię świętego Andrzeja 29 listopada duchy przychodzą 

na ziemię, by ujawnić tajemnice dotyczące przyszłych małżeństw! 

Dziewczęta przywiązywały wagę do snów w nocy z 29  na 30 listopada, które mia-

ły być prorocze. 

Najbardziej rozpowszechnioną wróżbą było lanie na wodę roztopionego wosku 

przez dziurkę od klucza, a następnie odczytywanie kształtów zastygniętego wosku. 

Anioł oznaczał szczęście, gwiazda – powodzenie, kwiat – smutek, orzeł – osią-

gnięcie zamierzonych celów, a serce = wielką miłość. 

Chłopcy podobne wróżby odprawiali w dzień świętej Katarzyny – 25 listopada. 

Przysłowie powiada ,, W święto Katarzyny są pod poduszką dziewczyny”. Zwy-

czaj urządzania Katarzynek poszedł jednak w zapomnienie. 

Dziś obecnie Andrzejki obchodzą wspólnie chłopcy i dziewczęta. 

A Wy już powróżyliście sobie? 

Jeśli nie, poszukajcie inspiracji na kolejnej stronie! 

 

 
 

  

Andrzejki, dobre, bo polskie ! 
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Buty 
 
Aby się dowiedzieć, która z grona wróżących wyjdzie pierwsza za mąż, należy buty z lewej 
nogi ustawić rzędem w kącie pokoju. Ostatni w kolejce przestawiany jest na początek i 
właścicielka buta, który pierwszy dotknie progu lub wyjdzie za drzwi, jako pierwsza wyj-
dzie za mąż. 
 
Szpilki 
 
7 lub 13 szpilek włożyć do kubka potrząsnąć i wysypać na stół przykryty obrusem. Odczy-
tać litery utworzone ze szpilek. 
A – podróż lub przeprowadzka 
E – pomyślność w miłości i w pracy, a jeśli litera jest odwrócona – przejściowe kłopoty 
H – szczęście w miłości, małżeństwo 
K – sukces zawodowy 
L – ostrzega przed złodziejami, a jeśli odwrócona – przed chorobą lub wypadkiem 
M – wyjątkowo korzystna propozycja 
N – bardzo dobry okres w życiu 
T – pomoc przyjaciół 
W – uwaga na oszustów 
X – ogólne szczęście 
 

Kiedy włożysz obrączkę? 
Na czym polega? To zabawa dla wytrwałych. Potrzebna jest obrączka, nitka i szklanka wy-
pełnioną do połowy wodą. Osoba, która wykonuje tę wróżbę, nawija obrączkę na nitkę i 
wkłada ją do szklanki tak, by była ona na wysokości jej brzegów, ale ich nie dotykała. Na 
stole kładzie łokcie, a dłońmi przytrzymuje końce nitki. Nie wykonuje przy tym żadnego 
ruchu. Ręce po chwili zaczną drżeć, a przez to obrączka zacznie obijać się o ścianki szklan-
ki. Jaka jest przepowiednia? Licz, ile razy obrączka uderzy o szklankę. Będzie ona wskazy-
wać na wiek, w którym wyjdziesz za mąż/ożenisz się. 

Pływające marzenia 
Na czym polega? Na małych karteczkach każdy z gości zapisuje swoje marzenie. Następnie 
po kolei każda osoba wrzuca swoją listę marzeń do miski wypełnionej wodą. Jaka jest prze-
powiednia? Marzenie, które wypłynie na powierzchnię wody jako pierwsze, spełni się.  
 
Słomki 
Na czym polega? Goście otrzymują słomkę - każdy w innym kolorze. Następnie wrzucają 
je do miski z wodą. Jaka jest przepowiednia? Osoby, których słomki jako pierwsze się ze 
sobą zetkną, połączy wieczna miłość. 
 
 
                                               Życzymy udanej zabawy 

  

Andrzejkowe wróżby 
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Międzynarodowy Dzień Czarnego Kota 

obchodzony jest 17 listopada. 

 

Święto to ustanowiono w 2007 roku przez włoskie Stowarzyszenie 

Obrony Zwierząt i Środowiska oraz Ruch Obrony Czarnych Ko-

tów. Dlaczego właśnie w ten dzień?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ liczba 17 jest we Włoszech uważana za najbardziej 

pechową. Święto Czarnego Kota na  celu zwrócenie uwagi na ko-

nieczność opieki nad tymi zwierzętami, ale i walkę z uprzedze-

niami oraz przesądami, które są wyjątkowo niebezpieczne dla 

czarnych kotów. Szczególnego pecha, jak zauważyli obrońcy 

praw zwierząt, czarne koty mają właśnie we Włoszech, bo to tu 

przedstawia się je w jak najgorszym świetle i są źle traktowane.  

 

Według statystyk, we Włoszech żyje ponad milion czarnych ko-

tów, a co roku około 30 tysięcy ginie w niewyjaśnionych okoliczno-

ściach. Czarne umaszczenie futra spotykane jest oprócz kota do-

mowego u 11 gatunków dzikich kotowatych. Jak podają towarzy-

stwa opieki nad zwierzętami, czarne koty są najrzadziej adopto-

wanymi „kolorami” na świecie. Z jednym wyjątkiem – w Stanach 

Zjednoczonych czarne kocie piękności są adoptowane najchętniej.  

 

a.m. 

 

 

 

Kalendarz świąt nietypowych 
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Od tego numeru regularnie przez kolejne miesiące będziemy Wam przed-

stawiać znaczenia najbardziej popularnych imion w danym miesiącu. 

Dziś napiszemy Wam o Katarzynach i Andrzejach. 

Może są oni pośród Was i wypada im złożyć imieninowe życzenia? 

 

Znaczenie imienia Andrzej 

Andrzej jest cholerykiem o żywym usposobieniu. To niezwykle niezależny i 

pełen ideałów mężczyzna.  Urodził się, po, aby zdobywać sławę, majątek i 

kobiety.  Ma wyostrzone poczucie sprawiedliwości, dzięki czemu sam potrafi 

przyznać się do popełnionego błędu. Jest duszą towarzystwa, niezależnie 

gdzie się znajdzie – przy nim nikt nie zazna nudy. 

Pochodzenie imienia Andrzej 

Imię Andrzej pochodzi z języka greckiego od słowa andros (mąż, mężczy-

zna) lub anderios (męski). Oznacza: mężny, odważny. 

Imieniny Andrzeja. 

Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Andrzeja jest 30 listopa-

da. 

Predyspozycje zawodowe 

Andrzej bardzo dobrze czuje się w każdej pracy, która daje mu choć trochę 

władzy. Będzie dobrym policjantem, wojskowym, strażakiem, menedżerem, 

pedagogiem lub reżyserem. 

Andrzej jako patron: 

Święty Andrzej Apostoł – Jeden z pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. 

Patron Austrii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji i Szkocji, a także 

podróżnych, rybaków, rycerzy, rzeźników, małżeństw oraz chorych na ró-

życzkę i czerwonkę.. 

Przysłowia i powiedzonka: 

Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.  

Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja. 

Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy. 

 

 

 

 

  

Lustereczko powiedz przecie, które imię 
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     Str. 5 NR 5/2019 

 

. 

 

 
Andrzej jest chole-

rykiem o żywym 

usposobieniu.  

 

 

 

Święty Andrzej Apo-

stoł – Jeden z 

pierwszych uczniów 

Jezusa Chrystusa.  
 

 

 



Znaczenie imienia Katarzyna 

Katarzyna jest choleryczką, która niezwykle łatwo traci zimną krew. Ma nie-

licznych przyjaciół, których starannie dobiera. Cieszy się jednak szacunkiem i 

uznaniem wśród ludzi doceniających jej dynamizm, pełnię życia, ale przede 

wszystkim uczciwość i szlachetność.  Zdecydowanie piętnuje dwulicowość, 

krętactwo i kłamstwo. 

 

Pochodzenie imienia Katarzyna 

Katarzyna jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa katharos i oznacza: 

czysta, dziewicza, bez skazy. W Polsce występuje od XIII wieku. 

 

Imieniny Katarzyny 

Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Katarzyny jest 25 listopa-

da i 29 kwietnia. 

 

Predyspozycje zawodowe 

Katarzyna świetnie radzi sobie jako pisarka, dziennikarka, nauczycielka, 

prezenterka, modelka. 

 

Katarzyna jako patronka: 

Św. Katarzyna z Aleksandrii – arystokratka egipska prześladowana za 

wiarę. Ponieważ zachowała nieugiętą postawę, została ścięta w 307 roku. 

Zgodnie z późniejszą legendą jej ciało miało zostać cudownie przeniesione 

na górę Synaj (Góra Mojżesza), gdzie znajduje się klasztor i sanktuarium 

świętej. Patronka Cypru, Sorbony, literatów, adwokatów, szwaczek, mody-

stek, prządek, zecerów i kolejarzy. 

Św. Katarzyna ze Sieny – mistyczka i stygmatyczka, tercjarka dominikań-

ska. Przyczyniła się do powrotu papieży z Awinionu do Rzymu. 

Św. Katarzyna Genueńska – wizjonerka i opiekunka chorych. Żyła w latach 

1447–1510. Przez 23 lata jedynym jej pokarmem była Komunia Święta. 

Legenda podaje, że postać świętej jaśniała mistycznym blaskiem. Jest pa-

tronką Genui oraz chorych i szpitali. 

 

Przysłowia i powiedzonka: 

O świętej Katarzynie pomyśl o pierzynie. 

Od świętej Katarzyny nie prześladuj już zwierzyny. 

Katarzyny dzień jaki, cały grudzień będzie taki. 

Jak się Katarzyna głosi, tak się Nowy Rok nosi. 
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Dnia 30 X br. odbył się w naszej szkole "Bal u Pani Jesieni". Uczniowie przy-

szli w tym dniu do szkoły ubrani jesiennie, w piękne kapelusze, kolorowe su-

kienki i ciekawe przebrania. 

   Dzieci z klas I - III pracowały metodą projektu. Najpierw, przez trzy go-

dziny, na poziomach, uczniowie wykonywali różne zadania. Pierwsze klasy, 

pod kierunkiem pań Barbary Jędrychowskiej i Joanny Tłuszcz, przygotowy-

wały dekorację na bal. Drugie klasy, pod kierunkiem pań Ewy Dulewicz, Jo-

lanty Piwowarczyk i Diany Tochowicz pisały i ozdabiały listy do Pani Jesieni. 

Trzecie klasy zaś, pod kierunkiem pań Elżbiety Doniec, Iwony Żarkowskiej     

i Beaty Dimitrow, wykonały zdrowe i piękne kanapki jesienne. Na czwartej 

godzinie lekcyjnej, na sali gimnastycznej odbył się Bal u Pani Jesieni. Pani 

Jesień, wraz ze swoją asystentką, bawiła się razem z dziećmi. Były to zaba-

wy muzyczne, odczytanie listu do Pani Jesieni, pokaz mody jesiennej, tańce, 

pląsy i po prostu świetna zabawa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec wszyscy skosztowali kolorowych i smacznych kanapek jesiennych. 

  Ten dzień pokazał, że lekcje bez podręcznika, tablicy i ławek, też mogą 

czegoś uczyć i mogą być bardzo... interesujące. 

Tekst: Diana Tochowicz 
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Z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oprócz ofi-

cjalnych obchodów uczniowie klas 0-III wspólnie z wychowawcami, nauczy-

cielami i dyrekcją szkoły spotkali się w sali gimnastycznej na wspólnym śpie-

waniu polskich pieśni narodowych. Nie zabrakło również polskich tańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Szkoła pamięta... 

     Str. 8 NR 5/2019 

 

„Wojenko, wojenko, 
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Dziś jedna z naszych początkujących dziennikarek Eliza zaprasza Was 

na króciutki wywiad ze swoją Babcią Stanisławą. 
Pani Stanisława Roch to niebywała osoba i wzór do naśladowania. 

Przez długie lata była nauczycielką naszej szkoły, spod jej skrzydeł wy-
szły setki dzieci, których wychowała na mądrych i odpowiedzialnych 

ludzi. To osoba zawsze uśmiechnięta, radosna. 
 

 
 

- Już w najbliższy piątek czeka nas Black Friday, czy wiesz Babciu co to jest? 
- Tak, jest to tak zwany ,, czarny piątek”, w którym ludzie mają możliwość 
coś kupić. 
 
- Co sądzisz Babciu o nowych, świeckich tradycjach, które przyszły do nas z 
zagranicy? 
- Uważam, że można się przy tym świetnie bawić, choć nie pochwalam tra-
dycji krajów zachodnich. 
 
- Naszą piękną tradycją są Katarzynki, Andrzejki. Czy pamiętasz Babciu 
może jakieś zabawy, wróżby związane z tym czasem? 
- Pochwalam naszą tradycję. Kiedy pracowałam w szkole to ulubioną wróż-
bą dzieci była wróżba z wosku. 
 
- Jak dawniej w szkole dzieci obchodziły Andrzejki? Przygotowywały się w 
jakiś sposób? 
- Dzieci przynosiły ze sobą wosk i klucze, zasłanialiśmy okna i wróżyliśmy 
sobie. Było dużo śmiechu. 
 
- Czy Andrzejki oprócz zabawy mają jakieś przesłanie? 
-To jest przede wszystkim zabawa, który uczy nas, że wróżby w życiu rzad-
ko się spełniają. 
 
- Jak sądzisz,  dlaczego ważne jest pielęgnowanie polskiej tradycji? 
- Każdą tradycję trzeba pielęgnować, bo tak uczyli nas przodkowie. 
 
- Który w polskiej tradycji zwyczaj uważasz Babciu za najpiękniejszy i waż-
ny w przekazywaniu kolejnym pokoleniom? 
- Według mnie najpiękniejszą tradycją są zwyczaje świąteczne: Boże Naro-
dzenie, Wielkanoc. Święta te łączą rodziny, które wtedy mogą spotkać i 
powspominać o dawnych czasach. 
 
 
                                                                Rozmawiała: Eliza Krawczyk 

  

Tradycję należy kontynuować 
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W październiku na ekranach polskich kin zagościł jeden z naj-
bardziej oczekiwanych  filmów przez miłośników świata ba-
śni – Czarownica 2.  

 

Widzowie  mogą zagłębić się w pełnej cudownych stwo-
rzeń Kniei. Bajeczna kraina zachwyca pięknem, a niezwykłe kolo-
rowe istoty zapierają dech za każdym razem, gdy pojawiają się 
na ekranie. O tym, że świat ten nie jest wolny od problemów, wi-
dzowie przekonują się niemalże od pierwszych scen filmu. Z lasu 
znikają wróżki, wykradane przez tajemniczych porywaczy. Na 
straży magicznych istot stoi jak zwykle Diabolina, a także nazna-
czona przez nią na Królową Kniei, Aurora. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Główna oś fabuły filmu utkana jest wokół ślubu Aurory z 

Księciem Filipem. Zakochana para dzięki swojemu małżeństwu ma 
zjednoczyć rządzoną przez dziewczynę Knieję oraz sąsiadujące z 
nią Królestwo. Zupełnie inaczej wygląda kwestia Diaboliny, która 
niechętnie myśli o oddaniu przybranej córki komukolwiek, choćby 
miał to być przystojny, bogaty, zakochany w niej po uszy książę. 
Ostatecznie jednak Matce Chrzestnej zależy na szczęściu Aurory, 
dusi więc swoje obawy w zarodku, a nawet zgadza się uczestni-
czyć w zapoznawczej kolacji na zamku. 

 A potem zaczynają się problemy… 
O których Wam nie napiszę, bo serdecznie zapraszam do 

sal kinowych. Zapewniam Wam niesamowite przeżycia, wiele 
zwrotów akcji i niesamowitą, wręcz perfekcyjną grę aktorską.  
 

                                                                                                                      
Hania 

  

Spotkanie z Czarownicą 2 w kinie! 
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Książka „Będę u Klary”  

Autor: Grażyna Bąkiewicz 

 

Olek jest synem brutalnego 

gangstera i nie gorszym od nie-

go łobuzem. Ojciec nieraz da-

wał policjantom łapówki, żeby 

nie wyciągali konsekwencji z 

wybryków Olka.  

 

Traf chce, że chłopak poznaje 

nowe, wiejskie życie w chacie 

pewnej Babki.  

Sam tym zaskoczony, odnajduje 

sens w wyciąganiu wody ze 

studni, rąbaniu drewna i pomo-

cy mieszkańcom wioski w ich 

codziennym trudzie. 

 

Powoli odkrywa niezwykłość te-

go miejsca, ale i mroczne tajem-

nice mieszkańców. Odnajduje  

 

miłość nie tylko do pięknej 

dziewczyny z baru. 

Wkrótce jednak ojciec upomina 

się o niego. Reakcja syna zaska-

kuje ich obu… 

A to kilka wypowiedzi o książce 

ze strony lubimyczytac.pl  

 

„Bardzo ciekawy pomysłowa 

historia. Odrobina tajemniczości 

zachęca do czytania. Podoba 

mi się też współczesny język tej 

książki”. Morgana 

 

„Cóż mogę napisać? Nie znaj-

duję słów, które odpowiednio 

ujęłyby mój zachwyt”. Poetka  

 

„Czytałam x razy. Jest w niej 

coś co sprawia, że często do 

niej wracam”. Misstag 

a.m 
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