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Od redakcji 

(NIE)lubiany listopad 

 Listopad- czy go lubimy? Nie sądzę. Większos c   społeczen stwa kojarzy go jako smutny, ponury, 

deszczowy, a często takz e deszczowo-s niez ny czas. Początek tego miesiąca, owszem, jest przygnębia-

jący, poniewaz  wspominamy naszych zmarłych, rozłąka  z kto rymi była dla nas bolesnym przez y-

ciem. Nalez y pamiętac , z e wraz z „rozkwitem” miesiąca dni są coraz weselsze. 11 listopada obchodzi-

my Ś więto Niepodległos ci, wspominając rok 1918,  kiedy nasi przodkowie, po walce często na s mierc  

i z ycie, odzyskali  wolnos c  dla naszej ojczyzny, po 123 latach niewoli. Następnie oczekujemy na zaba-

wę andrzejkową, podczas kto rej wywro z ymy sobie przyszłos c , męz a, liczbę dzieci, zawo d etc. Oczy-

wis cie druga połowa miesiąca to juz  kupowanie prezento w pod choinkę, na mikołajki, co sprawia, z e 

z niecierpliwos cią oczekujemy na Merry Christmas.  

 Czy my, uczniowie, lubimy listopad? Dla pierwszako w okres ochronny się juz  zakon czył, pierw-

sze rozdziały juz  przerobione, a więc listopad to często czas kartko wek, klaso wek, testo w…. Czyli nie  

jest  nam zbyt miło…. To takz e czas, w kto rym nalez y zawalczyc  o oceny, bo kawał roku szkolnego juz  

za nami.. 

 Zapraszamy wszystkich na przedstawienie z okazji Ś więta Niepodległos ci, przygotowane przez 

p. Teresę Rozmus i VI a, kto re odbędzie się 10 listopada.  

Redakcja To i Owo 



Listopad – jedenasty miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. 
Na półkuli północnej jest miesiącem jesiennym, a na południowej wiosennym. Nazwa 
miesiąca (według Brücknera) pochodzi od opadających jesienią liści  

Karolina Kula, kl.IIIb 

https://pl.wikipedia.org/

 

Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada. 

Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe. 

Słooce listopada mrozy zapowiada. 

Gdy listopad z deszczem, grudzieo zwykle z wiatrem. 

Gdy w listopadzie liśd na szczytach drzew trzyma, to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima. 

Grzmot listopada dużo zboża zapowiada. 

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

 
Karolina Kula, kl.IIIb 

http://www.kalendarzswiat.pl/

przyslowia_listopad 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jesie%C5%84


 Powstanie listopadowe 1830-1831- 

powstanie narodowe przeciw Rosji trwające od 29 

XI 1830 do października 1831. Objęło swym za-

sięgiem Królestwo Polskie, Litwę, część Ukrainy  

i Białorusi. Sprowokowane m.in. łamaniem kon-

stytucji Królestwa z 1815 oraz represjami wobec 

tajnych związków i organizacji. 

 

 Do wybuchu walk przyczyniły się rewolucje 

we Francji i Belgii (rewolucja belgijska 

1830,  rewolucja lipcowa we Francji 1830) oraz 

planowana wobec nich interwencja Rosji. Spi-

skowcy zdecydowali się rozpocząć powstanie od 

zamachu na wielkiego księcia Konstantego, ata-

kując jego rezydencję w Belwederze. Inne od-

działy miały za zadanie zajęcie koszar rosyjskich i 

rozbrojenie znajdujących się tam żołnierzy. 

Karolina Kula, kl.IIIb 

http:portalwiedzy.onet.pl/4784,,,,powsta
nie_listopadowe_1830_1831,haslo.html 

Pierwszy listopada jest dniem Wszystkich Świętych.  W ten dzień Polacy odwiedzają cmentarze, aby 

ozdobić groby swoich bliskich oraz zapalić znicze. 

Danuta Wawiłow " Znicze" [fragm.] 

Kwitną zniczami ciemne chodniki. 

Jesienne kwiaty, błędne ogniki palą się znicze. 

Dziesiątki, setki, tysiące zniczy... Nikt ich nie zliczy... 

 Jan Twardowski   'Żal'  (Fragm.) 

Żal że się za mało kochało  
 
że się myślało o sobie  
 
że się już nie zdążyło  
 
że było za późno 
 

Uczennice klasy 3c razem z Panią Stopką-Studencką, udały się dnia 27.10.2016r na cmentarz 

uporządkować grób nieznanego żołnierza w Czarnym Dunajcu.  

Nie zapominajmy o mogiłach naszych przodków. 

 Pamiętajmy o nich nie tylko pierwszego listopada.                                   

http://portalwiedzy.onet.pl/15674,,,,krolestwo_polskie,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/53833,,,,rewolucja_belgijska_1830,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/53833,,,,rewolucja_belgijska_1830,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/67016,,,,rewolucja_lipcowa_we_francji_1830,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/2351,,,,konstanty_pawlowicz,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/4784,,,,powstanie_listopadowe_1830_1831,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/4784,,,,powstanie_listopadowe_1830_1831,haslo.html


Maria Chlebek    

 Wikipedia, www.wiersze.pl 



Wieczory są  coraz chłodniejsze,  co sprawia ,że 

wiele osób wolny czas spędza m.in. oglądając 

filmy bądź czytając książki. Podczas wykonywa-

nia tych czynności zazwyczaj sięgamy po nie-

zdrowe przekąski,  dlatego w tym artykule 

przedstawię ich zdrowe zamienniki. 

Chipsy są jedną z  najpopularniejszych przeką-
sek, jednako wiele zdrowsze są  domowe 
chipsy warzywne. Do ich przygotowania 
można wybrać różnego rodzaju warzywa i 
owoce – cukinię, buraki, marchew, kalarepę, 
jabłka itp. Następnie wystarczy pokroić je na 
cienkie plasterki, dodać ulubione przyprawy 
i upiec w piekarniku w temp. 110 -130 C 
przez około 2 godziny.  

Idealną,a także popularną przekąską są  lody, 

które każdy lubi nawet podczas zimy. Jako 

ich zamiennik doskonale sprawdzą  pokrojo-

ne, nabite na patyczki od lodów i zmrożone 

kawałki arbuza. Arbuz zaspokoi apetyty naj-

większych łasuchów ze względu na swój 

słodki i orzeźwiający smak, a w dodatku w 

92% składa się z wody, więc idealnie gasi 

pragnienie.  

Zajadane wieczorem słone paluszki i chrupkie 

krakersy warto  wymienić na warzywa po-

krojone w słupki: ogórek i marchew podane 

do pasty z soczewicy. Inny proponowany 

zestaw to kawałki selera naciowego i paski 

papryki podane z sosem czosnkowym z jo-

gurtu naturalnego, przeciśniętego przez pra-

skę ząbku czosnku oraz suszonymi ziołami 

do sałatek.  

Pieczone jabłka są wspaniałym pomysłem na 

zdrowy i ciepły deser, a także przyjemnym i 

słodkim sposobem na poprawę trawienia.  

Podgotowane i wypełnione nadzieniem jabł-

ka wystarczy piec w piekarniku przez 30 mi-

nut. Posypane cynamonem staną się wspa-

niałą i zarazem rozgrzewającą przekąską na 

długie zimowe wieczory. 

Różnego rodzaju słodkości, które  spożywamy 

wieczorami np. cukierki, ciasteczka, dosła-

dzane napoje – z powodzeniem można za-

stąpić orzeźwiającymi owocami, które stano-

wią solidną porcję witamin i zawierają cukry 

proste.  Aby owoce bardziej nam smakowały 

możemy zrobić z nich szaszłyki bądź sałatkę 

owocową. 

Klaudia Skoczeo 3c 

Miód jest nie tylko pyszny, ale ma rów-

nież właściwości prozdrowotne oraz antybakte-

ryjne - niektóre bakterie zwalcza lepiej niż anty-

biotyki.  

Oto niektóre lecznicze zastosowanie miodu. 

-Pomaga łagodzić choroby serca i układu krąże-

nia 

-Wspomaga leczenie układu oddechowego (stany 

przeziębieniowe, zapalenie gardła, tchawicy, 

oskrzeli)  

-Działa kojąco we wszelakich schorzeniach wą-

troby 

-Leczy choroby układu pokarmowego (zapalenie 

żołądka, choroby wrzodowe) 

Sposoby dawkowania:  

-Miód można podawać rozpuszczony w ciepłym 

płynie. Należy pamiętać, by miodu nie rozpusz-

czać we wrzątku. Temperatura płynu nie może 

przekraczać 50*C, gdyż straci swoje właściwości 

odżywcze i lecznicze 

-Miód można zażywać rozpuszczając go w róż-

nych naparach z ziół 

 

                                                                     Opracowała Maria Chlebek klasa 3c 



 

Zabobon jest to fałszywe przeko-

nanie o istnieniu związku przyczy-

nowo-skutkowego między zdarze-

niami. Najczęściej jest pozostało-

ścią dawnego systemu wierzeo, 

uważanego za przestarzałe formy 

magii, przejawy ciemnoty i zaco-

fania (tak traktowano 

"pogaoskie" wierzenia dawnych 

Słowian po wprowadzeniu w Pol-

sce religii chrześcijaoskiej). 

Nazwa zabobon pochodzi od tzw. 

bobonienia - niewyraźnego, mru-

kliwego sposobu wypowiadania 

słów przez wróżbitów w trakcie 

obrzędów kultowych. 

Oto kilka przykładów przesądów: 

dzwonienie prawym uchu oznacza 

złą nowinę, a w lewym dobrą; 

buty na stole doprowadzą wła-

ściciela do bankructwa; 

gdy upada używana kostka my-

dła, należy spodziewad się nieo-

czekiwanego; 

szczęśliwa siódemka i pechowa 

trzynastka; 

nie wolno kichad ani witad się 

na progu; 

kiedy wszyscy równocześnie za-

milkną podczas ożywionej roz-

mowy, to znak, że na świat przy-

szło dziecko; 

nie można sprzedawad mleka 

albo jajek po zachodzie słooca – 

grozi to tym, że kury mogą prze-

stad znosid jajka, a krowy nie 

dawad mleka; 

   

Opracowała Maria Chlebek klasa 3c 

Na podstawie Wikipedii, Historia zabobonów  



JEŚIENNE 

TRENDY 
 Tej jesieni zdecydowanym hitem są 

tzw. ‘’velvet shoes’’. Buty te modne będą  

w wersji zarówno jako kozaki, baletki oraz 

botki. Takie buty upodobało sobie wiele 

gwiazd, takich jak, np. modelka Gigi Hadid. 

Buty te będą modne zarówno w kolorach pa-

stelowych (beż), jak i w ciemniejszych kolo-

rach (butelkowa zieleń, burgundowy, czar-

ny).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modnym „akcentem” będą również matowe 

nude usta, które królowały już tego lata. 

Moda na to wzięła się od pań z klanu Kar-

dashian-Jenner. W szczególności najmłod-

sza z sióstr (Kylie) bardzo wypromowała ten 

odcień szminek. Oprócz tego w makijażu 

jesiennym idealnie będzie wyglądać matowy 

bordowy lub śliwkowy kolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do trendów tej jesieni bezwzględnie 

trzeba zaliczyć kurtki, tzw. ‘’puchówki’’. Co-

raz częściej można zobaczyć takie kurtki 

na pokazach mody. Także w naszych skle-

pach możemy znaleźć tanie odpowiedniki 

takich kurtek z wybiegów. Idealnym na je-

sienne dni będzie modny w tym sezonie 

sweter z wyciętym V. W różnorakich kolo-

rach, lecz bardziej stonowanych, np. sza-

rym. Jest to „must have „ tej jesieni.  

Przygotowała Julia Gal 



 

 

 

W tym roku w kreacjach andrzejkowych królu-

je złoto i czerń. Oto kilka inspiracji… 

 

 

 

 

 

 

 

          Ewelina Michniak kl.3a 

Źródła: Google grafika                                                                                                                   

                                                                                                                               



Jako że nieubłaganie zbliżają się długie zimowe wieczory i będziemy mieli więcej cza-

su na to, aby posiedzieć spokojnie w zaciszu domowym, to warto jakoś pożytecznie ten czas 

wykorzystać (tym bardziej, że po drodze mikołajki i Boże Narodzenie: potrzebne prezen-

ty!). Jednym z pomysłów mogą być DIY. Dosłowne znaczenie to ZRÓB TO SAM (ang. Do it 

yourself). Są to ciekawe i proste pomysły na wykorzystanie względnie już niepotrzebnych 

przedmiotów i nie tylko. 

Dekoracja na bluzkę ze starych płyt DVD/CD 

Będziemy jedynie potrzebować kilku starych płyt, bluzki, w której już dawno nie chodzili-

śmy, ponieważ nam się znudziła (najlepiej bez wzorów), wrzątek, nożyczki, klej do tkanin 

oraz wyobraźnię.  Instrukcja i inspiracja poniżej: 

Oprac.Kasia Sanek 3c  



Pomysł na ozdobienie obudowy na telefon 

 

 Potrzebne będą: przeźroczysta obudowa dopa-

sowana do rozmiaru twojego telefonu, kartka z bloku 

technicznego A4, farby (akwarele, plakatówki), ołó-

wek, nożyczki. Najpierw do kartki A4 przykładamy 

nasz telefon i odrysowujemy jego kształt. Dokładnie 

go wycinamy. Wycięty kształt najlepiej położyć na 

czymś, co jest pochyłe, np. segregator ( łatwiej nam 

będzie rozprowadzać farbę). Teraz tworzymy bazę 

pod farbę.  Bierzemy wodę, pędzel i rozwodnioną mie-

szanką farby i wody zarysowujemy linię tak, jakbyśmy 

coś rozlali. Następnie bierzemy więcej farby niż wody 

i przykładamy w miejscu rozpoczęcia się wzoru. Farba 

powinna sama spłynąć i nadać wyraźniejszą barwę. 

Szablon wkładamy do obudowy, zakładamy na telefon  

i gotowe. 

 

Dokładny opis znajdziecie pod tym linkiem: https://

www.youtube.com/watch?v=5w0sxYD6AaE 

Oprac. Kasia Sanek 3c  

Pudełko po Pringlesach 

Chyba każdy jadł kiedyś te chipsy, ale czy wpadlibyście na pomysł, żeby go nie wyrzucać, tylko 

ciekawie przerobić. Oto jeden z nich: 

Każda kobieta na pewno ma w swojej łazience płatki kosmetyczne. Zapewne znajdują się one w 

brzydkim i foliowym opakowaniu, w które zostały zapakowane przez producenta. Jednak można 

to zmienić. Wystarczy puste pudełko po Pringlesach, ozdobny papier, drobne koraliki czy małe 

ozdobniki. Trzeba tylko wyciąć w spodniej części niewielki otwór i ładnie ozdobić. Inspiracja po-

niżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Kasia Sanek 3c  

https://www.youtube.com/watch?v=5w0sxYD6AaE
https://www.youtube.com/watch?v=5w0sxYD6AaE


 

Tread You Better – Shawn Mendes 

Królowa Łez – Agnieszka Chylińska 

The Greatest – Sia 

Let Me Love You – DJ Snake ft. Justin 

Bieber 

Why – Andra 

The Ocean – Mike Perry ft. Shy Martin 

 Lost On You – LP 

My Way – Calvin Harris 

We Don,t Talk Anymore – Charlie Puth ft. 

Selena Gomez 

Ty i Ja – Monika Lewczuk 

Still Falling For You – Ellie Goulding 

Tuesday – Burak Yeter ft. Danelle Sandoval 

Please Tell Rosie – Alle Farben 

Fearless – Gromee ft. May- Britt Scheffer 

Perfect Ilussion – Lady Gaga 

Pod Wiatr – Grzegorz 

Hyży 

 Send My Love – Adele 

If I Were Sorry – Frans 

Sig Me To Sleep – Alan 

Walker 

Just Like Fire – P!nk 

Zebrała: Dominika Czechowicz, Magda 

Koziołek 

 

 

 

"Seria Niezgodna" to zrealizowana z wiel-

kim rozmachem wizjonerska superproduk-

cja science fiction oparta na jednym z naj-

większych fenomenów literackich ostatnich 

lat. 

Film pt. “WIERNA” z serii ’’Niezgodna” na 

ekranach polskiego kina pojawił się 11 mar-

ca 2016 roku. Najpierw powstała książka, 

której autorką jest Veronica Roth, na pod-

stawie niej – później film. Akcja rozgrywa 

się w przyszłości w Nowym Yorku. 

   Aktorką grającą główną rolę jest Shailene 

Woodley. Moim zdaniem, idealnie zagrała  

postać Tris. To bardzo wrażliwa dziewczy-

na, która już niedługo razem ze swoim bra-

tem musi opuścić dom rodzinny i wybrać 

grupę, w której dalej będzie się rozwijać. 

Sprawiło jej to dużo trudności. Nie mogła 

się zdecydować, lecz czuła taką dziwną 

więź z jedną z nich, nosiła ona nazwę Nie-

zgodni. Była to grupa ludzi stanowczych i 

silnych. Tam poznaje chłopaka o imieniu 

Four ( Theo James ). Mężczyzna pomaga 

jej w różnych konkurencjach i szybko zako-

chują się w sobie. Razem  zamierzają poko-

nać zło na świecie. 

Film podobał mi się bardzo. Jego przeka-

zem jest to, żeby walczyć o swoje do końca 

i nigdy się nie poddawać. Zachęcam  

do obejrzenia filmu jak i do przeczytania 

książki. 

Dominika Czechowicz 



Tajemnicze zniknięcia 

 Mnożą się historie o ludziach znikają-

cych bez śladu. Także statki i samoloty jak-

by rozpływały się w powietrzu! Niektóre  

z takich zaginięd wciąż spowija mgła tajem-

nicy. 

 Przez lata w rejonie Trójkąta Ber-

mudzkiego przepadało bez śladu wiele 

statków i samolotów. W 1880 roku zaginął 

tu brytyjski okręt Atlanta z 290-osobową 

załogą. 

 

 W 1937 roku Amelia Earhart, słynna 

rekordzistka lotnictwa, zaginęła w drodze 

na wyspę na Pacyfiku. Nie udało się natra-

fid na jej ślad ani wyjaśnid tej tragedii. 

 W 1872 roku zaginęła cała załoga stat-

ku Mary Celeste. Odnaleziono zupełnie 

nieuszkodzony żaglowiec, lecz po maryna-

rzach wszelki ślad zaginął. 

Justyna Podczerwioska  

Źródło: grafika google, encyklopedia 

 



 

 Ameryka Południowa jest czwartym 

co do wielkości kontynentem świata. Roz-

ciąga się od Przesmyku Panamskiego na pół-

nocy po Ziemię Ognistą na południu. Każdy  

z 13 krajów Ameryki Południowej ma swoi-

ste cechy krajobrazu i kulturę. Przez tysiące 

lat kontynent zamieszkiwali tylko tubylczy 

Indianie. Dopiero w 1499 r. zawitali tu Euro-

pejczycy. Dzisiejsza ludnośd w dużej części 

wywodzi się od hiszpaoskich i portugalskich 

kolonizatorów. 

Ważniejsze fakty 

Powierzchnia: 17 793 000 km2 

Ludnośd: 355 milionów 

Największe paostwo: Brazylia 

(8 511 996 km2) 

Najmniejszy kraj: Gujana 

Francuska (90 000 km2) 

Najwyższa góra: Aconcagua 

(6960 m) 

Najdłuższa rzeka: Amazonka 

(6516 km) 

Ukształtowanie terenu 

Występuje tu wiele typów krajobrazu, m.in. wyso-

kie góry, pustynie gorące i zimne, sawanny (Ilanos) 

oraz wilgotne puszcze równikowe. Najdłuższym 

pasmem górskim na świecie są Andy, ciągnące się 

wzdłuż całej zachodniej krawędzi kontynentu. Nie-

które z gór są czynnymi wulkanami. Obszar ten 

jest często nawiedzany przez trzęsienia ziemi.  

Na kontynencie są też rozległe niziny, przeważnie 

porośnięte bujną puszczą tropikalną. Są też ob-

szary trawiaste, np. pampa argentyoska. 

Klimat 

 W puszczy równikowej (zwanej sel-

wą) jest stale upalnie i parno; prawie co-

dziennie pada deszcz. Największe upały 

zdarzają się w północnej Argentynie, a 

najchłodniej jest na Ziemi Ognistej – połu-

dniowym skrawku kontynentu, skierowa-

nym ku Antarktydzie. Najbardziej suchym 

miejscem na Ziemi jest pustynia Atakama 

w Chile; od 1971 r. przez 40 lat nie spadła 

tam ani kropla deszczu. 

J. Podczerwioska 

Amazonia 

Amazonka płynie z Andów na zachód, uchodząc  

do Atlantyku. Jej dorzecze ma powierzchnię ponad 7 

mln km2, przeważnie porośniętych puszczą równikową. 

Jest to obszar o wyjątkowo bogatej przyrodzie, żyją tam 

m.in. kolibry, leniwce, jaguary i piranie oraz rosną rzad-

kie okazy drzew i kwiatów. 



Ludnośd 

Wiele z południowoamerykaoskich miast leży na wschodnim wybrzeżu. Ludnośd żyje przeważnie  

w niewielkich gospodarstwach, uprawiając żywnośd tylko na własne potrzeby. 

W lasach nad Amazonką, w odciętych od świata wioskach, mieszkają jeszcze Indianie. Tubylcy polują 

na zwierzęta, łowią ryby, zbierają owoce i uprawiają poletka w dżungli. 

J. Podczerwioska 

Źródło: grafika google, Encyklopedia PWN 
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Dla Kuby za koleżeństwo. 

Od Seby dla Krzyśka i Patryka za to, że są 

najlepszymi kolegami. 

Dla Wampira Kuby za to, że jest najlepszym 

kolegą. 

Dla Kacpra za to, że gra gorzej ode mnie XD 

Od ENTITY dla Michała Sebastianowicza, 

bo jest fajnym kolegą. 

Od Marusia z drużyny FC Jagódki dla Moni-

ki K., aby się uczyła. 

Od Mery dla Ani Skupień , Kasi Majdy, Na-

dii Smerdki, Kasi Czechowicz, Julki Sta-

rostki, Żanety Rubiś-Wierzchowskiej, 

abyśmy dalej były fajną paczką. 

Od Mojdy dla Nadii Smerdki, Mery Lipień, 

Kasi Czechowicz, Ani Skupień, Julki 

Starostki za to, że przywitały mnie miło, 

gdy przyszłam do gimnazjum i że przyję-

ły mnie do swojej paczki. 

Dla Łukasza, bo jest najlepszym kolegą. 

Dla Maciusia i Mieszka, bo są moimi najlep-

szymi kolegami. 

Dla Gruchy i Mieszka, bo są najlepszymi 

kolegami. 

Od Pawła S. dla Łukasza M. i Hazy za to, że 

są moimi przyjaciółmi. Pozdro. 

Dla Mery Lipień za to, że wspiera mnie  

w trudnych sytuacjach i zawsze jest bli-

sko mnie. AS. 

Od Gosi dla moich przyjaciółek Oli i Andzi. 

Dla Guni przyjaciela J 

Dla kolegi z obiadów- Damiana. 

Dla Syby od Pleksy. 

Dla Oklapa. 

Dla Pyncora. Na chwałę Pyncor Gaming 

Club (PGC). 

Dla Johnego od Johnego. 

Dla Wery. 

Dla Czołgisty z IIc. 

Dla Brzozy- strażnika czasu. 

Dla Klaudii. 

Dla samorządu klasowego z IIc. 

Dla Easy’iego z Chochołowa. 

Dla Zwierza od Johnego. 

Dla całej IIc. 

Dla najlepszego zwierzaka we wsi (króla 

Dżungli). 

Dla Johnego Zmielonego z IIc za to, że jest 

zmielony. 

Dla Wercysi J 

Dla ziomków z IIc. 

Dla pani od fizyki. 

Dla najlepszych kolegów i koleżanek z IIc. 

Dla Guńci J 

Dla Zwierza z IIc. 

Dla mnie. 

Dla całej klasy IIc. 

Dla pancernych Staszka i Maczata za to, że 

osłaniają mi tyły. 

Dla Guni- najprzystojniejszego chłopaka  

z klasy. 

Dla Kali od Zwierza i Janka XD 

Od Dawida dla Marii Chlebek z IIIc. 

Od Krajosa dla Endama. 

Od Świątka dla najpiękniejszej w szkole wy-

branki mego serca. 

Dla Rosa Narodowca. 

      Ave Erni! 

Dla klasy 1c od wychowawczyni, czasami 

jesteście zabawni:) 

Dla wszystkich kochających i kochanych -

miłość jest piękna. 

Z okazji zbliżających się andrzejek serdecz-

ne życzenia dla wszystkich Andrzejów  

i Angelik, w sumie też:) 

Zebrała Anna Pilch 

 



Dla Julki Jachymiak od Bartka Wielkie-
wicza 

Dla Piotrka Przybysza od Kuby Haber-
nego 

Dla Bartoski, Anki, Moniki od Eweliny :) 

Dla Filipa- ,,lokalnego dziecka'' 

Dla pięknej i wspaniałej Klaudii Rubiś 

Dla Bojcorki 

Dla Magdaleny Kalaty od Karola Miętu-
sa 

Dla Natalii Kowalczyk PS: Pozdro mądra 

Dla Moniki Gruszki, która nie je gruszki, 
tylko jabłko ;) 

Dla Japka :) 

Dla pana Krzysztofa 

Dla Patki :) 

Dla Andrzeja Pęczka– za chwilę masz 
imieniny, więc wszystkiego najlep-
siejszego życzymy Ci 

Dla Michała Hosaniaka od Kocura 

Dla Bartka Morawy 

Dla Karoliny Banaś od Michała 

Dla Moni :D 

Dla pierwszaków- niech się nie boją ;) :) 

Dla Patrycji od Filipa :) 

Dla ,,Miszczowskiej' 3A i mnie :) 

Dla tej, co rozpędziła karuzelę śmiechu 
na religii. Pozdrawiam wujka Stasz-
ka. Klasa 3A 

Dla Filipa, który ma taśmę i ,,talent''  
do czytania :) 

Dla Maczata 

Od Mojdy dlo Mojdy 

Dla Moniki od Habera 

Dla ,,Rudego szatana'', pamiętaj, Sła-
wek cię kocha! 

Dla frytki, która zjadła kisiel 

Dla Natki Wariatki i Jadwigi W. Anonim 

Dla Pawła Kokoszki 

Dla pana Endama ;) Chlebka za włożo-
ny trud w nauczanie WF 

Dla MISS szkoły- Dawida 

Dla Anki, aby przyniosła mi podręcz-
nik ;) 

Dla dziewczynki siedzącej ze mną  
na technice :) 

Dla Łołoliego od Księciunia :) 

Dla Krajosa od Młodych Przyjacielów 

Dla Werony z 3a, Mery z 3c i Pani Cisz-
kówny ♥ 

Od Szuby dla Karoliny Dzielawy 

Dla wspólnika z 3c 

Dla Darii Łowickiej i Damiana Toczka 

Dla wiernego dedykatopisatora- Pawła 
K. :) 

Dla Moniczki :P 

 

 Tym razem zebrała Monika Gruszka 

 

 

 



Pod koniec miesiąca obchodzimy andrzej-
ki. Dzisiaj mają one raczej charakter zaba-
wowy.  A jakie przygotowad wróżby- oto 
kilka propozycji. 

 Lanie wosku 

Zapalamy świecę i lejemy wosk przez 
dziurkę od klucza– koniecznie starego, na-
wet zardzewiałego- do naczynia z wodą. 
Następnie wyjmujemy z wody uformowa-
ny  z wosku obiekt i za pomocą latarki 
bądź lampki rzucamy cieo na ścianę. Inter-
pretacja jest najlepsza zabawą, bo ile głów 
tyle pomysłów... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzejkowe serca i szpilki 

Wycinamy z papieru serce. Następnie  
na jednej ze stron wypisujemy męskie, a 
na drugiej żeoskie imiona. W zależności 
od tego, kto bierze akurat udział w zaba-
wie, odwraca odpowiednio serce i prze-
kłuwa je szpilką, próbując trafid w jedno  
z imion. Imię, w które trafimy, należy  
do przyszłego ukochanego lub ukochanej.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzejkowa wróżba z jabłek 

Jabłka należą do najczęściej spożywanych 
przez nas owoców.  Tymczasem ostrużyny 
z jabłek mogą również posłużyd do zaba-
wy andrzejkowej. Wystarczy obrad jabłko, 
a skórki wyrzucid za siebie. Następnie pró-
bujemy odczytad inicjały ukochanego  
lub ukochanej, które ułożyły się ze skórek 
na podłodze.  

 

 

 

 

 

 

 
Z okazji nadchodzących andrzejek życzę 
wszystkim wesołej zabawy. 

M. Czapla 
Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-

andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najciekawsze-wrozby-
pomysly-na-wrozby,id,t.html 

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najciekawsze-wrozby-pomysly-na-wrozby,id,t.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najciekawsze-wrozby-pomysly-na-wrozby,id,t.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najciekawsze-wrozby-pomysly-na-wrozby,id,t.html
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Przygotowała  

Karolina Kocańda 



Rys. Agnieszka Jarooczyk kl 1c 

Skład redakcji: 

Dominika Czechowicz 

Magda Koziołek  

Klaudia Skoczeo 

Julia Gal 

Justyna Podczerwioska 

Anna Pilch 

Monika Gruszka 

Katarzyna Sanek 

Maria Chlebek 

Ewelina Michniak 

Karolina Kula 

rys. Agnieszka Jarooczyk 

Redaktor naczelna: 

Karolina Kula 

Opiekunowie: 

P. Monika Czapla 

P. Joanna Kowalik 


