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We Wszystkich 
Świętych, gdy się deszcz
rozpada, może słota 
potrzymać do końca 
listopada.
Gdy święty Andrzej ze 
śniegiem przybieży, sto 
dni śnieg w polu leży.



Nowinki szkolne

11 listopada

Uczniowie  z  klasy  4b,  5a  i  7a  wraz

z  wychowawcami  przygotowali  uroczystą

akademię  z  okazji  99  rocznicy  odzyskania

przez  Polskę  Niepodległości  po  123  latach

niewoli.  Była  to  krótka  lekcja  historii,

w  trakcie  której  przypomnieliśmy

najważniejsze  wydarzenia,  daty  i  postacie,

dzięki  którym  Polska  odzyskała  wolność.

Szkolny chór zaśpiewał patriotyczne pieśni. 

M.R

Kawiarenka andrzejkowa

Jak co roku z okazji andrzejek świetlicę

szkolną zamieniono w kawiarenkę.

Mogliśmy raczyć się tu pysznym ciastem,

napić się herbaty czy czekolady na gorąco.

Powróżyć sobie przy przygotowanych

w tym celu stanowiskach albo zakupić

ozdobę świąteczną.

Dyskoteka szkolna

Andrzejki  to  ostatni  moment  na  zabawę

przed  adwentem  i  w  związku  z  tym,

w  naszej  szkole  Samorząd  Uczniowski

zorganizował dyskotekę dla uczniów klas IV

– VII. Wszyscy, którzy na nią przybyli, przy

dźwiękach  dobrej  muzyki  świetnie

się bawili.

        K. M, J. S



Nasza twórczość

30 listopada to dzień pełen wrażeń       

 i marzeń, radosny i smutny.

W andrzejki fajna jest zabawa.

Wróżb cała gromada.

Pełno butów do przekładania 

i dużo andrzejkowania.

Ten dzień jest wyjątkowy, wspaniały.

Nie znam waszej przepowiedni,

ale jedno jest pewne -

czeka Was wspaniała zabawa.

M. R

P.G



1 listopada
Dzień Wszystkich świętych uroczyście
obchodzony  jest  nie  tylko  w Polsce,
ale także w wielu krajach na świecie.
Na pierwszego listopada wyznaczył je
papież Grzegorz IV w 837 roku. W tym
dniu ludzie przychodzą na cmentarze,
aby  zapalić  znicze,  pomodlić  się  za
swoich bliskich zmarłych, przyjaciół, a
także bohaterów narodowych,  którzy

oddali  swe  życie  w  obronie  ojczyzny.  Dzień  później  –  2  listopada  w  Dzień
Zaduszny,  Kościół  modli  się  za  wszystkich  zmarłych,  którzy  czekają  na
ostateczne pojednanie z Bogiem.

J.S

Halloween

Zwyczaj związany z maskaradą,  która odbywa się  31
października.  Święto  najpopularniejsze  w  USA,
Wielkiej  Brytanii,  Kanadzie  i
Irlandii.  Według  dawnych  wierzeń
tego  dnia  zaciera  się  granica
między  światem  żywych  i
umarłych.  Głównym  symbolem
imprezy  jest  wydrążona  i
podświetlona  od  środka  dynia  z
wyszczerbionymi zębami, która ma
odstraszyć  wędrujące  duchy.
Popularność  tego  święta  w  Polsce

przypada na lata 90. XX wieku. Wówczas zaczęto organizować pierwsze bale
przebierańców,  a  dzieci  w grupach zaczęły  odwiedzać sąsiadów i  zbierać
słodkie upominki, wykrzykując: cukierek albo psikus.

K.M



Tu byliśmy

9  listopada  nasza  klasa  wraz
z koleżankami i kolegami z klasy 5b i 6b
oraz  naszymi  wychowawcami  udaliśmy
się  do  Opery  Śląskiej  w  Bytomiu.
Mieliśmy  okazję  obejrzeć  spektakl
teatralny  pt.  Mały  Kominiarczyk.
Zróbmy  operę! autorstwa  Benjamina
Brittena.  Było  to  interaktywne
widowisko, w którym publiczność włącza
się w akcję, która dzieje się na scenie
teatru.
Dodatkowo  mieliśmy  okazję  poznać
choć  trochę  świat  opery.

Dowiedzieliśmy się czym jest orkiestron, jak działają instrumenty oraz kim jest
inspicjent. Była to bardzo ciekawa i pouczająca lekcja.

W.R

 



Nasze zwierzaki

Mój  kotek  wabi  się  Fela.  Jest

koloru burego. Ma prawie półtora roku.

Wiąże się z nim zabawna historia. Gdy

go dostaliśmy, wabił się Felek. Po około

dziesięciu  miesiącach  w  naszym

garażu i piwnicy zaroiło się od obcych

kocurów. Wtedy okazało się, że Felek

jest Felą. 

O. D

Mój pupil ma na imię Fifi. 

Jest to pies rasy Shih  tzu.

To bardzo towarzyski zwierzak, radosny i

żywiołowy,  który  lubi  być  w  centrum

zainteresowania.   Uwielbia  siedzieć  na

kolanach  i  być  głaskany.  Jest  troszkę

leniwy,  ponieważ  nie  lubi  przechodzić

dużych dystansów.

H. Ż



Andrzejki
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych z nocy z 29 na 30 listopada, w

wigilię świętego Andrzeja.  Wspomniany Święty jest patronem Szkocji .  Pierwsza

polska  wzmianka  literacka  o  nim pojawiła  się  w  1557 roku.  W andrzejkowy

wieczór  panny,  które  chciały  jak  najszybciej  wyjść  za  mąż  wróżyły.  Wróżby

dotyczyły przyszeego męaa, tego jak będzie wygllddał , skdd będzie pochodził i jak

się będzie nazywał .  Pierwsze wzmianki o nocy przepowiedni w Polsce pochodzą z

XIV wieku. Znane jest staropolskie przysłowie:  Święty Andrzej wróży szczęście i

szybkie zamęście . 

P.G

Przykładowymi  wróżbami  mogą  być:  lanie  wosku  przez  klucz,  przestawianie

butów,  rzucanie  monetą  czy  wycidganie  spod  talerza  ukrytych  pod  nim

przedmioów, obierki z jabeek, wróżenie z losów                  i gałązek wiśni .

Obecnie  w andrzejkowy wieczór organizowane są imprezy taneczne. To ostatnia

okazja na zabawy przed rozpoczynajdcym się adwentem.

                AK, JS 



Dla rozrywki
Coś dla Młodszych Koleżanek i Kolegów

Znajdź 10 różnic między obrazkami

Coś dla starszych Koleżanek i Kolegów
Odszukaj 10 wyrazów z ó niewymiennym

A.S
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Karolina Miłoch,  Norbert Opałka, Magdalena Radosz,  Wiktor Radosz, Adam Sojka, Justyna Sołtysiak, Anna Kowacka, Hubert
Żaczkowski Opiekun: Maria Okularczyk


