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Andrzejkowa noc !
Ten wyjątkowy czas przypada
na noc z 29 na 30 listopada.
Andrzejki, potocznie nazywane
też ostatkami, stanowią ostatnią
okazję do hucznych zabaw.
Mamy nadzieję, że
wykorzystaliście tę noc na
szaloną imprezę ze znajomymi,
a może woleliście spędzić ją

wróżąc sobie nawzajem.💃🕺

A dlaczego akurat w tę noc?
Ponieważ przypuszcza się, że według wierzeń pogańskich to
właśnie w okresie przedadwentowym na ziemi miały pojawiać się
pozaziemskie istoty, zjawy, dusze zmarłych. Ich obecność miała
wzmacniać siłę wróżb, które traktowano wtedy bardzo poważnie.
Groźnie co nie…..?👻
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Przykładowe wróżby andrzejkowe aż po dziś to:
1. Lanie wosku-

Przelewanie wosku przez
ucho klucza, po
zastygnięciu tworzy na
wodzie rozmaite kształty.
Powstałą woskową
,,płaskorzeźbę”  można
interpretować na wiele
sposobów:

Anioł - dobra wiadomość
But - zabiegany rok
Chmurka - przestań bujać w obłokach
Człowiek - niedługo poznasz swoją miłość
Dom - bezpieczeństwo
Drabina - awans
Dzbanek - poprawa zdrowia i przypływ sił witalnych
Dzwon - niespodziewana wiadomość
Słońce - oznacza pomyślny rok
Fontanna - szczęście

2. Andrzejkowe serce i szpilki -
oznacza, że imię, na które trafimy należy
do naszego przyszłego ukochanego bądź
ukochanej <3
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3. Natomiast wróżba z jabłek
polega na tym, że obieramy jabłko
ze skórki i rzucamy tzw.
,,obierkami” za siebie.
Z rozrzuconych na podłodze resztek
próbujemy odczytać inicjały
ukochanej lub ukochanego.
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Skąd się biorą

prezenty? - prawdziwa

historia Świętego

Mikołaja

Dziś Mikołaj to sympatyczny
staruszek, koniecznie z długą
brodą i zaokrąglonym
brzuchem, w czerwonym
stroju i czapce z pomponem.
Mieszka w Laponii lub na
biegunie północnym.
W okresie świąt Bożego
Narodzenia rozwozi dzieciom
prezenty saniami ciągniętymi
przez zaprzęg reniferów. Postać Mikołaja wywołuje uśmiech na
twarzy dzieci (młodzieży też - zwłaszcza ZSA-E w Weryni;), daje
nam wiele radości w czasie oczekiwania na narodziny Jezusa.

A czy wiecie, kim Mikołaj był naprawdę? Imię Mikołaj pochodzi
z greki i składa się z dwóch części: nike – ,,zwyciężać” i laos – ,,lud”.
Święty Mikołaj, biskup Miry Licyjskiej, ze względu na przypisywane
mu legendą uczynki został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty
dzieciom.
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Historia biskupa św. Mikołaja:
Wszystko działo się w III i IV w. n. e.
na terenie dzisiejszej Turcji. Mikołaj
odziedziczył majątek po rodzicach.
Był on jedynakiem. Mógł żyć
w luksusie, ale wolał pomóc biednym
i potrzebującym, i to właśnie im
rozdał swoje bogactwa.
Jakie prezenty dostawały od niego
dzieci? Najczęściej obdarowywano je
chlebem, orzechami, pieniędzmi na
słodycze i książkami, krzyżykami,
świętymi obrazkami, tabliczkami,
ptaszkami w klatce lub… rózgą. Był
człowiekiem dobrym, pobożnym,
miłosiernym, dlatego mieszkańcy

Miry wybrali go na swojego biskupa. I mimo tak ważnej funkcji
wciąż angażował się w pomoc ludziom - uratował od śmierci sześciu
niesłusznie oskarżonych żołnierzy, a także uchronił całe miasto przed
głodem, zyskując sobie sławę cudotwórcy. Święty Mikołaj czczony
jest jako święty w kościele katolickim i prawosławnym.

Mik�łaj�� �� w��ąt�o�y ����ń w �iągu ����. Cze���ą na ����o p���d�
w��y��ki� �z���i, al� ���że w���u ��r��ły��. Bez ��g�ędu �� ��ek, każd�

lu�� ��s�a��ć p�e��n�� � na��� n���ro����j��y u����ne� �r��no�� ��dość
Ho,Ho,Ho...
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Konkurs

,,List do św.Mikołaja”
I edycja w roku szkolnym 2021/2022

KONKURS TRWA

OD 06.12.2021r. DO 15.12.2021r.

★DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS

★FORMAT A4

★LICZY SIĘ ORYGINALNA TREŚĆ

★NAGRODY W POSTACI OCEN Z J.POLSKIEGO
(przydadzą się w kończącym się semestrze)

★prace będą przyjmowane u Pani Wachowskiej

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
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Włącz się do akcji

Szlachetna Paczka!!!

Co roku w Polsce organizowana
jest akcja - Szlachetna Paczka,

dzięki której możemy
pomóc potrzebującym poprzez
wybranie rodziny w terminie od
13 listopada 2021 r. do 11-12
grudnia oraz stworzenie paczki

z potrzebnymi dla tej
rodziny rzeczami. A następnie wysłanie jej do jednego z 600
magazynów na terenie całej Polski.

Jak przygotować paczkę?

1. Popatrz jakie potrzeby ma Rodzina (takie informacje
znajdziesz w e-mailu, który otrzymałaś/eś po wybraniu
Rodziny).

2. Przygotuj listę zakupów,
pamiętając, że pomoc w ramach
Szlachetnej Paczki jest długofalowa;
dostosuj ilość produktów do liczby
członków Rodziny, ale także, jeśli
możesz zadbaj o to, aby ta Rodzina
otrzymała zapas poszczególnych
produktów np. zamiast jednej torebki
cukru kup zgrzewkę.
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3. Zastanów się także, czy masz w domu wystarczającą ilość
pudełek, aby zapakować produkty, które podarujesz tej
Rodzinie. Warto też opakować paczki w papier dekoracyjny,
świąteczny – obdarowani bardzo doceniają taki gest, to dla nich
odświętny moment!

4. Jako dopełnienie całości możesz dodać kartkę świąteczną
z życzeniami dla tej Rodziny.

Jak zorganizować Szlachetną Paczkę w szkole?

Podzielcie między
klasy, co która powinna
przynieść, aby
skompletować paczkę
dla wybranej przez Was
Rodziny. Zastanówcie
się nad zbiórką
pieniężną – w razie
większych potrzeb
będziecie mogli zakupić
taką rzecz. Wybierzcie osobę, która będzie odpowiedzialna za kontakt
z Wolontariuszem/ką, za zapakowanie paczek oraz jeszcze jedną,
która w Weekend Cudów przywiezie paczki do magazynu.
Pamiętajcie o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa
osobistego!
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A tutaj znajdziecie poradnik jak podarować paczkę potrzebującej
rodzinie:

https://www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy
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Szkolne jasełka

Dlaczego co roku w szkole
odbywają się jasełka?

Każdy uczeń przez cały rok
czeka na to niezwykłe
świąteczne przedstawienie.
Jasełka organizuje się zwykle
przed świętami Bożego

Narodzenia, właśnie na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia.
Jasełka przedstawiają sceny narodzenia Jezusa oraz pokazują jak
ważne dla katolików jest to święto. Ich głównymi postaciami są
Jezus, Józef, Maryja, trzej królowie, pasterze, a także król Herod
i śmierć.
Występują również aniołowie i diabły.
Podczas wystąpienia towarzyszy śpiew kolęd i pastorałek.

W tym roku wyjątkową
atmosferę świąt Bożego
Narodzenia miała przybliżyć
klasa 1et pod opieką pana
Stanisława Olszówki
22.12.2021 r.
Niestety w Polsce zostało
wprowadzone zdalne nauczanie
od 20-tego grudnia do 10

stycznia i pewnie nic z tego ;( Ale może w przyszłym roku
przekonamy się jakie postacie zobaczymy? Aniołki? Diabełki?
Czekamy z niecierpliwością
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Święta Bożego Narodzenia to
również czas na odpoczynek od
nauki i szkoły, na który wszyscy
czekamy. Przerwa świąteczna tego
roku zaczyna się od 23.12.2021 r.
i potrwa do 02.01.2022 r.
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Przy wigilijnym stole

Dnia 24 grudnia tradycji znowu stanie się zadość. Wraz
z rodzinami zasiądziemy do uroczystych wigilijnych stołów
i będziemy wspólnie świętować nadejście Jezusa Chrystusa!

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Stajemy się lepszymi
ludźmi, bardziej wrażliwymi na drugiego człowieka, zauważamy

więcej dobra w naszym życiu, którym powinniśmy się dzielić.
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Po czym poznać, że to ten dzień, że to już się dzieje?
Ponieważ     w ciągu całego roku tylko w jeden dzień można

spotkać tak charakterystyczne symbole!

WIGILIJNE SYMBOLE:
★Dzielenie się opłatkiem symbolizuje wzajemne poświęcenie

się, wyrażenie wdzięczności, odpuszczenie win oraz chęć
dzielenia się efektami swojej pracy.

★Czytanie Pisma Świętego
★Sianko pod obrusem symbolizuje stajenkę, w której urodził się

Jezus.
★Dwanaście potraw odpowiada liczbie apostołów.
★Wolne miejsce przy stole, które jest przygotowywane dla

niespodziewanego gościa symbolizuje pamięć o tych członkach
naszej rodziny, którzy nie mogą spędzić z nam świąt a także
o tych, którzy zmarli.

★Pasterka jest zwieńczeniem przeżyć
Wigilii. Upamiętnia oczekiwanie
i modlitwę pasterzy zmierzających do
Betlejem.

★Choinka jest symbolem rajskiego
drzewa poznania dobra i zła, oznacza
życie, trwanie i płodność.

,,Ten szczególny dzień się budzi
Niosąc ciepło w każdą sień.
To dobroci dzień dla ludzi,

Tylko jeden w całym roku taki dzień. (...)”
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Świąteczne pierniczki -

aromat Świąt Bożego

Narodzenia

Świąteczne aromatyczne pierniczki na naturalnym miodzie. Smakują
najlepiej kiedy zmiękną. Pięknie zapakowane są ciekawym pomysłem
na własnoręcznie wykonany podarunek dla bliskich. Prezentują się
przeuroczo jako ozdoby choinkowe.

Składniki

★5 jajek(3 całe, 2 żółtka),

★ 1 kg mąki,

★1 szklanka cukru,

★1 kostka masła,

★1 szklanka miodu,

★1 łyżka smalcu,

★2 łyżeczki sody,

★2 łyżeczki amoniaku,

★1 duża przyprawa do pieczenia,

★1 szklanka wody
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Wykonanie:

Z ½ szklanki cukru zrobić karmel, dodać wodę, miód, tłuszcz (całość

wystudzić). 3 całe jajka + 2 żółtka utrzeć z ½ szklanki cukru. Karmel,

utarte jajka wymieszać z mąką. Zarobione ciasto włożyć na 2-3 dni do

lodówki. Ciasto rozwałkować wykrawać różne kształty. Piec

w temperaturze 150°C przez około 13 minut.

Grubsze pierniczki dekorujemy polewą czekoladową. Rozpuszczamy

czekoladę (gorzką, mleczną lub białą) w kąpieli wodnej albo

w rondelku, dodajemy trochę masła i mleka - i gotowe!

Domowy lukier gotowany

przyrządzamy z cukru pudru,

wody i soku z cytryny. Lukier

surowy robimy z białek i cukru

pudru. Ubijamy mikserem do

momentu, aż będzie miał gęstą

konsystencję. Dodajemy do niego sok z cytryny lub pomarańczy albo

aromat waniliowy czy migdałowy. Do zabarwienia lukru na beżowo

używamy niewielkiej ilości zaparzonej kawy, na różowo - soku

z malin lub buraków, na niebiesko - soku z jagód, a na żółto -

kurkumy. Ozdoby przyklejamy na nie zastygnięty lukier lub polewę.

Mogą to być bakalie, groszki, draże, cukrowe perełki czy kryształki.

SMACZNEGO!
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Sylwester tuż, tuż…

W tym roku ze względu na
pandemię Sylwester lepiej
spędzić ze znajomymi i
przyjaciółmi na domowym
przyjęciu.

Ale oczywiście i na takiej imprezce musimy zadbać o nasz wygląd
i kreację w jakiej się zaprezentujemy.

Doradzamy, aby
tegorocznych kreacji
poszukać w second handzie.
W ten sposób ratujemy naszą
ziemię od zbędnych
zanieczyszczeń w postaci
zniszczonych ubrań .
W sklepach ,,z drugiej ręki”
z pewnością można znaleźć

niesamowite i niepowtarzalne kreacje dla niej i dla niego.
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A gdzie w Kolbuszowej second hand?
- ul. Rzeszowskiej 6 ,, Modna Tania Odzież “
- ul. Płac Wolności ,, Londyn Clothing “
- ul. Obrońców Pokoju ,, Asha “
- ul. Piłsudskiego 4 ,, Odzież używana z USA EuroCiuch “.

Udanej zabawy i szczęśliwego
Nowego Roku!!!
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