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ANDRZEJKI
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych
w nocy z 29 na 30
listopada, w wigilię świętego Andrzeja.
Dzień ten przypada na
końcu lub na początku roku liturgicznego.
Andrzejki są specjalną okazją do
zorganizowania ostatnich hucznych zabaw,
przed rozpoczynającym się adwentem.
Kiedyś wróżby andrzejkowe przeznaczone
były dla niezamężnych dziewcząt (męskim
odpowiednikiem andrzejek były katarzynki).
Początkowo andrzejki traktowano bardzo
poważnie, a wróżby odprawiano
w samotności. W późniejszych czasach
przybrały formę zbiorową, organizowaną w
grupach rówieśniczych panien na wydaniu.
Współcześnie przekształciły się w
niezobowiązującą zabawę gromadzącą
młodzież obojga płci.
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KATARZYNKI
Katarzynki polski zwyczaj świąteczny,
obchodzony przez kawalerów 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 andrzejki –
spopularyzowane na zachodzie święto panien,
podczas którego kobietom poszukującym
partnera mają się spełniać pomyślne wróżby. W
kościołach chrześcijańskich obrzęd katarzynek
odbywa się w niedzielę poprzedzającą 29
listopada. Święta Katarzyna to patronka
cnotliwych kawalerów, którzy pragną poznać
pannę i w przyszłości wejść w szczęśliwy
związek małżeński. Największe nasilenie kultu
świętej przypadło na okres średniowiecza.

Wszystkich świętych
W tym roku uroczystość
Wszystkich Świętych
wypadła 1 listopada w
poniedziałek. Ten dzień
wolny od pracy szkoły, aby
móc w spokoju obecny
dzień był wolny od pracy.
W tym dniu również
odnotowuje się większy
ruch na drogach. Do święto
obchodzone jest w każdym
kościele katolickim na
całym świecie. Papież
Grzegorz IV wyznaczył je
na 1 listopada w 837 roku.

Każdy katolik powinien w
tym dniu uczestników my
Mszy Świętej, a następnie
pomodlić się i grobami
zmarłych, przyjaciół czy
bohaterów narodowych.
Tego dnia zwyczajem jest
udekorować groby i zapalić
na nich znicz ku wyrażeniu
swojej pamięci. Warto
przejść się na cmentarz
nocą, bo o tej porze
wygląda na pięknie.

Święto zmarłych
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Święto Zmarłych
inaczej to Zaduszki. Jak
powszechnie
wiadomo,
5
każdy święty jest
zmarłym, ale nie każdy
zmarły jest Świętym.
Tym samym, jeśli
chcielibyśmy zostać
przy terminie Święto
Zmarłych, to
powinniśmy używać
tego określenia na dzień
1 listopada, ale na drugi
listopada, po to właśnie
wtedy wspominamy
wszystkich zmarłych.

Przypomnijmy, że 1
listopada do Kościele
katolickim, a także w
wielu Kościołach
protestanckich, moment
na wspomnienie
wszystkich tych, którzy
mają już dostali się do
nieba. Chrześcijanie
czczą tym samym
wyniesionych na ołtarze,
jak i anonimowych
świętych. Tego dnia
porządkujemy groby na
cmentarzach,
wspominamy o
medykach krewnych,
przyjaciół, zasłużonych
rodaków.

Natura jesienią
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Jesienią w przyrodzie zachodzi wiele zmian. Najbardziej widoczną jest
zmiana barw liści i ich spadanie z drzew. Jednak niewiele osób wie czemu tak się
dzieje i co za to odpowiada.
Na początku trzeba sobie wyjaśnić, dlaczego liście są zielone. Liście są
nadziemnymi organami roślin odpowiedzialnymi za wymianę gazową, przepływ
wody i jej eliminację. Gromadzą one wilgoć i składniki odżywcze niezbędne do
prawidłowego rozwoju rośliny. Głównym powodem tego koloru jest chlorofil. Jest
to pigment, którego rośliny używają do fotosyntezy, czyli proces, podczas którego
z wody i dwutlenku węgla przy udziale energii słonecznej powstają związki
organiczne i tlen.
Skoro już wiemy co odpowiada za kolor liści, co w takim razie powoduje
zmianę ich barwy? Głównym powodem tego jest coraz krótszy dzień, a co za tym
idzie mniejszy dopływ słońca. Zjawisko związane z reakcją roślin na ten proces
zwany jest fotoperiodyzmem. Przez lato i wiosnę liście dzięki chlorofilowi
wytwarzają substancje odżywcza potrzebne drzewu, ale dzieje się to tylko podczas
fotosyntezy. Te części roślin potrzebują dużych ilości wody i słońca. Jesienią tego
światła zaczyna brakować, przez co liście nie produkują już takich ilości
pożywienia, ale pobierają tak samo dużo wody. Drzewa wtedy muszą zgromadzić
wszystkie zasoby odżywcze, pozbawiając w ten sposób liście wszystkich
potrzebnych zapasów. Z braku substancji odżywczych chlorofil się rozkłada. W ten
oto sposób zmienia on swoją barwę i kolor całej powierzchni liścia. Nie mając już
danych składników masa omawianej części rośliny zmniejsza się i wiatr zrywa je z
gałęzi drzew.
Inną istotną przemianą w czasie jesieni jest zmiana futra na zimowe u zwierząt
oraz odlatywanie niektórych gatunków ptaków za granicę.

Grzyby, które można spotkać w polskich
lasach
Podgrzybki

Borowiki (Prawdziwki)

Jak rozpoznać?
Kapelusz podgrzybka brunatnego ma kolor
kasztanowobrązowy, a jego trzon jest o wiele
jaśniejszy.

Znajdujące się pod kapeluszem pory są białe, a z
wiekiem robią się żółte lub nawet żółtozielone.
Trzon jest białawy lub jasnobrązowy, jaśniejszy
na dole. Na górze trzonu widoczna jest delikatna
biaława lub brązowawa siateczka.

Kurki

Rydze

Jak rozpoznać?

Jak rozpoznać?

Owocnik kurki ma barwę przechodzącą od
bladożółtej do rdzawożółtej, jego średnica to 1–
7 cm. Młode kurki mają kapelusz wypukły, zaś
starsze bardziej wklęsły, co jest związane ze
wzrostem kapeluszy.

Cechą rozpoznawczą rydza jest to, że po
uszkodzeniu wydziela pomarańczowe mleczko
(stąd nazwa mleczaj), które przypomina sok z
marchewki i po kontakcie z powietrzem
zielenieje.

Kanie

Maślaki

Jak rozpoznać?

Jak rozpoznać?

Charakterystyczne dla kani są: kolor białawy z
brązowymi łuskami, brzeg kapelusza poszarpany, gęste, szerokie blaszki
niedochodzące do trzonu oraz ruchomy
pierścień na nóżce.

Młode maślaki zwyczajne mają okazałe
szerokie kapelusze, które z czasem stają się
poduszkowate. Ich wierzch jest pokryty lepką
skórką i ma odcień brązowy, zaś sam spód
przybiera charakterystyczną żółtą barwę.
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Jak rozpoznać?

Jak sprawdzić, czy kot kocha swojego
właściciela?
Jedną z oznak kociej miłości jest podążanie wzrokiem za
swoim opiekunem. Kiedy nasz pupilek patrzy właścicielowi
prosto w oczy, to pamiętajmy, że chce nam tym okazać swoją
miłość. Mruczenie kotów nie jest przypadkowe. To oznaka
przyjaźni, a także pragnienie bycia blisko ciebie. Podobnie,
gdy kot kładzie się przed nami na plecach, wyraża wtedy
swoje zaufanie, a nie tylko chce być głaskany po brzuszku –
koty wcale tego nie lubią. Chęć bliskości z człowiekiem
wyrażają poprzez wdrapywanie się na kolana w najmniej
spodziewanym momencie. Lubią też ucinać sobie drzemkę na
laptopie w czasie pracy, ale przecież to wszystko można im
wybaczyć!

TOP MODA
W dzisiejszych czasach moda jest bardzo
zróżnicowana. Słownik mody zawiera ponad
200 haseł, w tym nazwy kultowych modeli
ubrań, dodatków, ikon mody,
najpopularniejszych marek, trendów, stylów i
imiona projektantów.
W ostatnich latach popularne stało się
sięgnięcie do stylu z poprzednich epok. Choć
nic nie jest takie same w 100%. Jednak wiele
ludzi dowołuje się do pewnych tendencji i
wykorzystuje w swój sposób.
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Zbliża się jesień. Nowy sezon
zapowiada się ekscytująco. Czas
zaopatrzyć swoją szafę na chłodniejsze
dni. Oprócz kaloszy i ciepłych swetrów
będziemy nosić skórzane kurtki,
płaszcze w kolorze beżowym, czarne
zamszowe kozaki oraz małe torebki.

Sezon jesień-zima obfituje w ciekawe trendy, które mają szansę znacząco ubarwić nasze
garderoby. Projektanci lansują żywe kolory, spektakularne wzory oraz oryginalne fasony,
które świetnie wyglądają zarówno na wybiegu, jak i na ulicy, noszone przez zwykłe kobiety
i mężczyzn. Szczególnie ciekawą kategorią są akcesoria, które są w stanie przemienić
nawet najbardziej zachowawczy zestaw w oryginalną stylizację w stylu high fashion.

Jesienne smaki
Zupa krem z dyni
Składniki:
2 łyżki masła
1 cebula
2 ząbki czosnku
2 ziemniaki
1 kg świeżej dyni
2 l bulionu jarzynowego
szczypta mielonej gałki muszkatołowej
100 ml śmietanki kremówki
1 pęczek szczypiorku
świeżo zmielony czarny pieprz
sól
Sposób przygotowania:
W rondlu rozgrzewamy masło. Dodajemy drobno
posiekane cebulę i czosnek. Szklimy.
Dodajemy obraną ze skóry i pozbawioną pestek,
pokrojoną w kostkę dynię oraz obrane i pokrojone
w kawałki ziemniaki.
Zalewamy bulionem jarzynowym. Gotujemy pod
przykryciem na małym ogniu ok. 40 min.
Miksujemy całość na gładki krem.
Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i gałką
muszkatołową. Wlewamy śmietankę i
zagotowujemy. Podajemy posypując każdą porcję
posiekanym szczypiorkiem.
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Kokosanki
Składniki:
45 dag mąki - 2 ½ szklanki
25 dag cukru
3 jajka
10 dag masła
3 łyżki miodu
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Sposób przygotowania:
Masło utrzeć z cukrem dodając po 1 jajku i resztę
składników.
Po wymieszaniu wszystkich składników wykładamy
do blachy i pieczemy 40 min. w 175 – 180
stopniach.
Po ostygnięciu pokroić na małe prostokąty, maczać w
czekoladzie i obtoczyć w wiórkach kokosowych.

Ciasteczka półfrancuskie:
Składniki:
-3 szklanki mąki
-1 i ½ kostki margaryny
-3 żółtek jaj
-pół szklanki kwaśniej śmietany
-ok. 1 szklankę cukru kryształu (do posypania ciastek)
Sposób przygotowania:
Mąkę z margaryną posiekać nożem lub tasakiem na
stolnicy.
Dodać żółtka ze śmietaną i dalej siekać nożem aż
wszystko się
połączy, jak najszybciej zgnieść ciasto w kulkę (nie
wyrabiać długo) i
schłodzić w lodówce przez ok. 30 min. Po schłodzeniu
ciasto
rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm i wyciąć
ciasteczka. Wierzch ciasteczek smarujemy białkiem lub
wodą i
posypujemy cukrem. Ciasteczka wstawiamy do
rozgrzanego
piekarnika do 175 i piec do uzyskania złotego koloru.

Herbaty
idealne na chłodniejsze dni
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ZIMOWA HERBATA O SMAKU
SZARLOTKI
SKŁADNIKI:
-1 nieduże jabłko
-pół łyżeczki cynamonu
-4 goździki
-2 łyżeczki miodu
-czarna herbata
PRZYGOTOWANIE:
W wysokiej szklance wykonanej z grubego
szkła zalewamy herbatę gorącą wodą i
pozostawiamy na około 3 minuty. Jabłko
obieramy i kroimy w kostkę lub plastry, po
czym wkładamy je do gotowej herbaty.
Dodajemy cynamon goździki oraz miód i
dokładnie mieszamy. Najlepiej, jeśli
pozostawimy napój na około 15 minut pod
przykryciem. Dzięki temu jabłko w pełni
uwolni swój smak.

ROZGRZEWAJĄCA HERBATA Z
GOŹDZIKAMI I SOKIEM
MALINOWYM
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SKŁADNIKI:
-herbata czarna/malinowa
-wrzątek
-domowy sok z malin
-4 goździki
-1/4 łyżeczki cynamonu
-2 plastry pomarańcza
PRZYGOTOWANIE:
Do filiżanki wsypujemy herbatę, goździki oraz
cynamon. Zalewamy wszystko gorącą wodą i
czekamy około 3 minuty. Po tym czasie
wyciągamy herbatę. Dolewamy domowy sok
malinowy i umieszczamy plastry pomarańczy.
Możemy także wcisnąć odrobinę soku z
cytryny.

ROZGRZEWAJĄCY NAPAR
Z KURKUMY - IDEALNY
PRZY PRZEZIĘBIENIU

SKŁADNIKI:
-wrzątek
-2 łyżeczki miodu prawdziwego
-imbir świeży
-kurkuma świeża
-1 cytryna
-goździki mielone
PRZYGOTOWANIE:
Na małych oczkach tarki ścieramy po jednej
łyżeczce imbiru oraz kurkumy.
Przygotowane korzenie umieszczamy w
kubku lub szklance o grubych brzegach.
Dodajemy sok z cytryny, 1/4 łyżeczki
goździków mielonych i dokładnie
mieszamy. Możemy użyć również
tradycyjnych goździków, jednak polecamy
wcześniej zmiażdżyć je w moździerzu.
Mieszankę zalewamy wrzątkiem i
pozostawiamy na około 10-15 min. Po tym
czasie dodajemy miód i mieszamy.

Wiersz o jesieni
Autor: Zuzanna Kępka
Jesień
Liście zwariowały.
Żonkile się pochowały.
Jesień się zjawiła i kolory nam objawiła.
Dużo kasztanów, dużo żołędzi,
Jesień nam na górze szeleści.
Mały domek ładny cały,
w tych szalonych liściach małych.
A w tym domku?
Dziadek stary! Nosi czarne okulary!
Ale o tym nie mówimy.
Tutaj jesień ładnie lśni.
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Wreszcie mamy Halloween!
Te ozdoby, dużo dyń...
Dużo słodyczy, piękne ubrania
Ach... ta jesień. Jest wspaniała!

SPOSOBY NA NUDĘ

-

-

-

-
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• OZDÓB SWÓJ POKÓJ
Zrób ozdoby do pokoju, np. możesz powiesić na żyrandol własnoręcznie wykonane
małe motylki.
Instrukcja wykonania:
Wydrukuj szablon z Internetu lub narysuj. Pokoloruj według swojego uznania i
wytnij. Oklej taśmą bezbarwną. Pamiętaj, aby rysunek był na obu stronach! Zrób igłą
dziurkę na sznurek lub nitkę, a następnie powieś.
• KASZTANOWE KOMPOZYCJE
Idź na spacer, nazbieraj liści i kasztanów, a następnie zrób z nich wiele ciekawych
kompozycji.
• WŁASNA KSIĄŻKA
Stwórz swoją własną książkę. Zaprojektuj piękną okładkę i wymyśl tytuł. Możesz
wziąć parę inspiracji ze swoich ulubionych książek.
• KOLOROWE PŁYTY
Weź stare płyty CD i pomaluj je. (Polecam - sama mam takie). Liczy się tylko
wyobraźnia. Możesz
poszukać pomysłów w Internecie. Pamiętaj, aby mieć farby akrylowe lub mazaki do
płyt CD.
• NIETYPOWY NAMIOT
Zrób namiot z poduszek i koców. Udekoruj go i gotowe!
• SALON KOSMETYCZNY
Pobaw się w salon kosmetyczny. Zaproś koleżankę i zróbcie szalone fryzury.
• WŁASNY WIERSZ
Napisz swój własny wiersz. Pamiętaj, aby wyrazy się rymowały. Będzie ciekawiej.
• ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
Zrób własną zakładkę do książki.
• ODNOWIENIE STAREGO PUDEŁKA
Odnów swoje stare pudełko, np. po długopisach i pomaluj je farbami.

DOWCIPY Z HUMOREM
1. Przychodzi baba do lekarza- Panie doktorze,
nikt nie zwraca na mnie uwagi.
Lekarz: - Następna proszę!

2.Tonie facet na basenie i krzyczy do
ratownika:
- Dajcie koło ratunkowe!!
A ratownik na to:
- Pół na pół, czy telefon do przyjaciela?
3. - Co jest gorsze od znalezienia robaka w
właśnie ugryzionym jabłku?
- Znalezienie połowy robaka…

4. - Jaki jest ulubiony serek ratownika?
- Topiony.

ZAGADKI
1. Szły gęsi gęsiego –
jedna za drugą. Ile było
gęsi?
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3. Zawsze przyjdzie, ale
nigdy nie przyjdzie dzisiaj.
Co to takiego?
4. Co jest na końcu tęczy?

5. Kupujesz to do
jedzenia, ale nigdy
nie jesz. Co to?

2.

Autorzy
Maja Zalewska, Maja Gołębiewska, Maja Zacharczuk, Patrycja
Księżak, Martyna Radomyska, Zuzanna Kępka, Zuzanna Romaniuk,
Zofia Jajszczak

Opiekunowie Gazetki
Joanna Jakimiak, Marzena Ornowska
Redagował i przygotował Krzysztof Szafkowski
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ZAPRASZAMY wszystkich chętnych, którzy
chcieliby publikować swoją twórczość w
gazetce naszej szkoły.
Spotkania odbywają się w czwartki w Sali 28 I
segment.

