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AktualnościAktualności
11 listopada 

Święto Odzyskania przez Polskę
Niepodległości

Czy  wiecie,  że  …..Polska  nie  zawsze  wyglądała  tak  jak

teraz.  Po  trzech  wielkich  rozbiorach  przez  Rosję,  Prusy

i Austrię, Polska przestała istnieć na mapie świata. Dopiero

po 123 latach niewoli narodowej, odzyskała upragnioną NIEPODLEGŁOŚĆ. 

Stało się to za sprawą Józefa Piłsudskiego, który stworzył polskie wojsko -Legiony

Polskie.   I właśnie w dziejach Polski dzień 11 listopada 1918r. był bardzo ważnym

momentem. Polska znowu zaczęła istnieć, a Józef Piłsudski stanął na czele polskiej

armii. Dlatego co roku świętujemy 11 listopada i to, że nasz kraj jest wolny. Tego

dnia w wielu miastach odbywają się defilady, a na budynkach państwowych, domach

i ulicach wiesza się flagi.



Katarzynki. Tylko dla chłopców!
Katarzynki –  polski  zwyczaj  świąteczny,  męski  odpowiednik  andrzejek.  W nocy

z 24/25 listopada, tj. w wigilię św. Katarzyny Aleksandryjskiej, odbywają się wróżby

młodych mężczyzn dotyczące  ożenku i  poszukiwania partnerki.  Święto to  zostało

wyparte przez święto panien – zwane andrzejkami, kiedy to kobietom poszukującym

partnera  mają  się  spełniać  pomyślne  wróżby.  Święta  Katarzyna  to  patronka

kawalerów, którzy pragną poznać pannę i w przyszłości wejść w szczęśliwy związek

małżeński. Kawalerowie przed wszelkimi wróżbami zgodnie recytowali wierszyk ku

pomyślności wróżb: 

Hej! Kasiu, Katarzynko         Bawmy się więc w Katarzyny

Gdzie szukać Cię dziewczynko?   Szukajcie chłopaki dziewczyny 

Wróżby o Ciebie zapytam Zapytać więc trzeba wróżby 

Czekaj – wkrótce zawitam A nuż potrzebne już drużby.

PIERNICZKI
A  na  dzień  świętej  Katarzyny  pieczono

pierniczki  –  katarzynki. Jest  w  Polsce  takie

miasto,  któremu  sławę  i  rozgłos

przyniosły pierniki  - tym  miastem  jest  Toruń.

Właśnie  tam  od  dawien  dawna  powstają

najpyszniejsze   i najpiękniejsze pierniki, które

do  dzisiaj  są  chlubą  owego  miasta.  Nie

wiadomo  kto  i  kiedy  zmieszał  żytnią  mąkę

z miodem i przyprawami korzennymi.  Może stało się to przez przypadek, a może jak mówi legenda

pomogła pszczoła. 



Andrzejki. Tylko dla dziewczyn!
Andrzejki to  wieczór  wróżb

odprawianych  w  nocy  z  29  na  30

listopada, w wigilię świętego Andrzeja.

Andrzejki  są  specjalną  okazją  do

zorganizowania  ostatnich  hucznych

zabaw  przed  rozpoczynającym  się

adwentem.  Oto  niektóre  dobrze  nam

znane wróżby andrzejkowe:

1. Lanie wosku przez dziurkę od klucza na zimną wodę, a następnie rzucanie cienia

powstałej  figury.  Jeżeli  cień  pokazywał  np.  krzyż  mogło  to

oznaczać śmierć lub stan zakonny. 

2. Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek

oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski

ślub, różaniec – stan zakonny. 

3. Ustawianie od ściany do progu jeden

za  drugim  butów  zgromadzonych  panien:  ta  której  but

pierwszy  dotarł  do  progu miała  jako  pierwsza  wyjść  za

mąż.

4.  Nasłuchiwanie z  której  strony zaszczeka pies,  ta  z  której  nadejdzie szczekanie

nadejdzie również przyszły kandydat na męża. 

5. Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami;

dziewczyna do której gąsior najpierw podszedł (albo skubnął) – jako pierwsza miała

wyjść za mąż.

Andrzejki to czas na spotkanie z przyjaciółmi. Oczywiście wróżby te nie

zawsze się spełniają, ale można mieć przy nich dużo zabawy. 



 

25  listopada pewien  puchaty  znajomek,  bohater  wielu  bajek,

najlepszy  przyjaciel  dzieci  i  niezastąpiona  przytulanka  przy

zasypianiu  ma  swoje  święto.  Światowy  Dzień  Pluszowego  Misia

ustanowiono dokładnie     w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002

roku.  Pluszowe misie są chyba najpopularniejszą zabawką świata! Każdy

miał lub ma swojego misia! Nawet niektórzy dorośli! Misie zrobiły się tak

popularne, że zaczęły powstawać o nich bajki.  Najsławniejsze misie,  to

chyba: Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Coralgol, Balloo z „Księgi Dżungli”,

Miś Paddington, Gumisie, Troskliwe Misie, Miś Jogi. 



21  listopada  na  całym  świecie  obchodzony  jest  Światowy  Dzień

Życzliwości  i Pozdrowień. W związku  z tym świętem  Samorząd Szkolny

przygotował  dla  uczniów  interaktywną  prezentację  z  której  możecie

dowiedzieć się co nieco na ten temat oraz sprawdzić się co na ten temat

wiecie.  Link do prezentacji:

https://view.genial.ly/5fb0219f4438070d07a796c0/presentation-dzien-

zyczliwosci

Jak okazywać życzliwość? • 

Wystarczy uśmiechnąć się do drugiej osoby, na zajęciach  porozmawiać

na temat uprzejmości i życzliwości, każdy uczeń może  wykonać dla siebie

emblemat z uśmiechem, słoneczkiem itp.

PAMIĘTAJMY O UŚMIECHU I MIŁYCH SŁOWACH

NIE TYLKO W TYM DNIU ALE ZAWSZE!!! 



 



Szkoły są miejscem, w którym uczymy dzieci,  jak mają radzić  sobie

w  świecie!!!  Warto,  aby  odbyły  też  dodatkową  lekcję  -  lekcję  ratowania

życia...  Dlatego panie Violetta, Marta i  Ania opracowały i wdrożyły projekt

edukacyjny dla wszystkich uczniów klas pierwszych pt. „Z pierwszą pomocą

za pan brat”. Ze względu na pandemię zrezygnowano z warsztatów udzielania

pierwszej  pomocy.  Przygotowana  została  interaktywna  prezentacja  dzięki

której  możecie  nauczyć  się  co  to  znaczy  RKO,  pozycja  boczna  i  jak

prawidłowo  wezwać  pomoc.  Zachęcamy  do  zapoznania  się

z  prezentacją:https://view.genial.ly/5fba6d907eb7770cfdb2cd6f/interactive-

image-pierwsza-pomoc Na następnych stronach znajdują się plakat ilustrujący

zasady  udzielania  pierwszej  pomocy  oraz   karty  pracy.  (źródło:

https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac) 







Z życia klas 1-3

 Realizacja pierwszego modułu
międzynarodowego projektu 

„Czytam z klasą 
– lekturki spod chmurki”

Klasa  3  c  w  ramach  innowacji  pedagogicznej  realizuje  międzynarodowy

projekt  „Czytam z klasą – lekturki  spod chmurki”. Realizację pierwszego modułu

związanego z drzewami rozpoczęliśmy od wykonania lekturników.  Jako pierwszą

lekturę  wspólnie  wybraliśmy  książkę  Danuty  Parlak  „Kapelusz  Pani  Wrony”.

Rysowaliśmy  i  opisywaliśmy  bohaterów,   ozdabialiśmy  kapelusze.  Chętne  dzieci

wykonały piękne przestrzenne postacie głównych bohaterów. Następnym zadaniem

było  stworzenie  klasowego  drzewa  czytelniczego.  Projekt  również  ma  wymiar

ekologiczny.  12 października zorganizowaliśmy „Święto drzewa”. W ramach tego

święta  poznawaliśmy  budowę  drzewa  i  lasu,  rozwiązywaliśmy  zagadki  związane

z  lasem,  rozpoznawaliśmy  ptaki   oraz  tworzyliśmy  plakat.  Poznaliśmy  również

chmurkę  Tosię  główną  bohaterkę  prowadzącą  nas  przez  wszystkie  zadania.  Po

realizacji  pierwszego  modułu  wszystkie  dzieci

z klasy 3c wiedzą po co na świecie rosną drzewa,

potrafią  przedstawić  proces  powstawania  papieru

oraz wiedzą w jaki sposób ponownie wykorzystać

papier  i na pewno są przyjaciółmi  przyrody.

 
Autor: Jan Chmielewski kl.3c



Warzywne i owocowe ludziki uczniów klasy 1c



Ogólnopolski projekt edukacyjny
 NASZA SZKOŁA I OKOLICA

Klasa  3c  wzięła  udział  w  ogólnopolskim

projekcie „Nasza szkoła i okolica”. Projekt polega na

przesyłaniu  pomiędzy  szkołami  w  całej  Polsce

Pamiętnika (po jednej szkole z każdego województwa).

Pamiętnik  „wędruje”  od  szkoły  do  szkoły  zgodnie  z

opracowanym harmonogramem. Podróż zaczęła się we

wrześniu 2020r. a skończy   w maju 2021. Oto kilka

stron z przygotowanych przez uczniów klasy 3c.



Zdrowie na talerzu, od samego rana.
„Śniadanie daje moc” w klasie Ig

Nie bez powodu mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia.

Jedząc zdrowe śniadanie zapewnisz sobie mnóstwo pozytywnej energii na cały dzień.

Tak jak w zeszłym roku uczniowie klasy Ig,  wzięli  udział w ogólnopolskiej akcji

,,Śniadanie  daje  moc”.  W  tym  roku  szkolnym,  każde  dziecko  wraz  ze  swoim

rodzicem,  przygotowało  zdrowe  śniadanie,  które  uwieczniło  na  zdjęciu.

Przygotowanie  tego  najważniejszego  posiłku,  poprzedziły  lekcje  nt.  zdrowego

odżywiania.  Głównym  celem  tej  akcji  jest  zwiększenie  świadomości  zdrowego

odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.

Wszystkim rodzicom i dzieciom dziękujemy za aktywny udział w akcji:)



Wieczerza wigilijna   

Tradycje ludowe

   Do tradycji wigilijnych należało dopilnowanie, aby do wieczerzy wigilijnej 
zasiadała parzysta liczba osób; 

  Wieczerza rozpoczynała się wspólną modlitwą i do końca miała charakter 
uroczysty i poważny. Nikomu – oprócz gospodyni – nie wolno było wstawać od 
stołu (wróżyło to nieszczęście ) ani rozmawiać (aby w ciągu roku nie było kłótni).

Liczba postnych potraw wigilijnych powinna być nieparzysta: dawniej u 
chłopów było 5 do 7  potraw, 9 u szlachty, 11 lub 13 u arystokracji. Taka liczba 
potraw miała zapewnić urodzaj w następnym roku.

  Uważano, że należy skosztować wszystkich potraw wigilijnych, wówczas w 
ciągu roku nie zazna się głodu.

  Stół był nakryty śnieżnobiałym obrusem, ponieważ biel w symbolice 
chrześcijańskiej wyraża radość i symbolizuje prawdę, czystość i doskonałość. Pod 
obrusem układano siano lub słomę – jako symbol narodzin Pana Jezusa w 
stajence.

  Wiele obrzędów i wierzeń wigilijnych związanych jest ze zdrowiem. Wierzono,
że kto w Wigilię kichnie, ten będzie zdrowy przez cały rok. Wiele potraw gotowano
z rzepy, z nadzieją, że uchroni to przed bólem zębów. Jabłka jedzone podczas 
wieczerzy miały zapobiegać bólowi gardła, a orzechy bólowi zębów.

 W Wigilię starano się nic nie pożyczać, uważano bowiem, że kto tego dnia coś
z domu swojego wydaje, ten niczego się nie dorobi.



  Pamiętano, aby przy wieczerzy mieć przy sobie pieniądze – wtedy będą przez
cały rok. Myjąc się rano, wkładano do wody kilka srebrnych, a nawet złotych 
monet. Dotykano ich, aby być silnym jak kruszec, z którego monety zrobiono.

  Cały dzień spędzano w spokoju i wesoło, gdyż zapewniało to szczęście i 
pomyślność w przyszłym roku.

 Należało  uważać,  aby  w  poranek  wigilijny  pierwszy  do  domu  wszedł
mężczyzna, a nie kobieta. Przyjście mężczyzny wróżyło na cały rok zdrowie.
(Źródło: Golon Krystyna: Tradycje i obyczaje świąt Bożego Narodzenia jako 
wyjątkowa pamiątka rodzinna. „Biblioteka w Szkole” 2004 nr 11)

Na świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja

Różne imiona Świętego Mikołaja

Santa Claus - amerykańskie 
Santa San - japońskie 
Father Christmas lub Saint Nicolaus - angielskie 
Died Moroz - rosyjskie 
Weinachtsmann - niemieckie 
Noel Baba - tureckie 
Pere Noel - francuskie 
Svaty Mikulas - słowackie 
Babbo Natale - hiszpańskie 
Nisse - szwedzkie 



Gdzie mieszka Święty Mikołaj?

W Laponii,  najodleglejszym zakątku  Finlandii,  krainie  zwanej  Santa  Claus  Land.
Rząd  Finlandii  przekazał  mu to  miejsce  uroczyście  w 1985 roku.  Od tego czasu
Św. Mikołaj ma stały adres.

JOULUMAA
SANTA CLAUS "POST OFFICE"

Arctic Circle,
96 - 930 Rovaniemi

Finlan

Prezent dla Mikołaja – Dorota Gellner

Ja się tak bardzo,
Bardzo postaram
I zrobię prezent dla Mikołaja.
Zrobię mu szalik
Piękny i nowy, 
Żeby go nosił
W noce zimowe,
I żeby nie zmarzł
W szyję i w uszy,
Gdy z burej chmury
Śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty - 
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty!



Świąteczne zagadki 
Dopasuj zagadkę do odpowiedniego obrazka

W święta uroczyste, grudniowe. 
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe. 
Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 
od choinkowych lampek rozgrzana. 

                

             Gałązki zielone igiełkami usiane 
                 ma to drzewko świąteczne, 
                 przez dzieci kochane.          
                                      

                                                      
W święta   grudniowe,

gdy cały dzień trzeba pościć, 
bardzo smakuje ta ryba, 

co mało ma ości.

 Pod choinką po wigilijnej kolacji, 
         z workiem na plecach wkracza do akcji. 

                   Dzieciom rozdaje piękne prezenty, 
           zawsze jest miły i uśmiechnięty. 

 

W centralnym miejscu stołu leży, 
Między siankiem i stosem talerzy. 
Wśród karpia, stroika i mazurka, 
nim się dzielą tata, mama oraz córka

                                                     
                                                              Co roku wyrusza w długą drogę. 

  Czerwoną ma czapę i długą białą brodę. 
          Wyraz twarzy uśmiechnięty. 
         Czy już wiecie, kto to taki to... 

Życzymy wszystkim czarodziejskiej choinki, pod którą wyrosną piękne prezenty,

a Mikołajom, żeby nie pouciekały im renifery...



 

Czas ferii spędzonych w domu, a nie na obozie bądź koloniach,
wcale  nie  musi  być  nudny!  Na  placach  zabaw,  ślizgawkach,
w  parkach  możesz  poznać  nowych  kolegów  i  świetnie  się
bawić!  Możesz  też zaplanować czas  spędzony z  kolegami ze
szkoły  lub  podwórka.  Jednak  bez  względu  na  to  czy  gdzieś
wyjeżdżasz,  czy  nie  powinieneś  pamiętać  o  zasadach
bezpieczeństwa.





             W czasie ferii.........
Wrzuć do garnka 
rozsądku troszeczkę
i już nie wejdziesz 
na zamarzniętą rzeczkę.
Gdy wyobraźni 
trzy łyżki odliczysz
ominiesz górki 
w pobliżu ulicy.
Dodając kubek 
rozwagi i miodu, 
nie przypniesz sanek 
do samochodu.
Wszystko przyprawisz
szczyptą uwagi,
a nie rzucisz śnieżką
w twarz kolegi.
Wypij napoju 
dwie filiżanki, 
resztą poczęstuj 
wszystkie koleżanki.
Przepis wspaniały, 
działa błyskawicznie,
Bawiąc się świetnie
 zachowasz 

           ZDROWIE I ŻYCIE.  
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