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 ANDRZEJKI 2017

Tradycja Andrzejkowa
Andrzejki dawniej były organizowane tylko dla niezamężnych dziewcząt i były traktowane poważnie. Dziewczęta
szukały mężczyzn poprzez wróżby. Dawniej wierzono, że tego magicznego dnia wrota przyszłości się otwierają
i uchylają rąbka tajemnic dotyczących miłości. W Wigilię św. Andrzeja wróżyły dziewczęta, natomiast chłopcy - 
w Katarzyny, kilka dni wcześniej (tzw. "Katarzynki"). Jednak panowie nie świętowali z zapałem tego dnia i
zwyczaj uległ zapomnieniu około XIX wieku. W dzisiejszych czasach Andrzejki obchodzone są wspólnie przez
dziewczęta i chłopców i nie traktuje się tych wróżb tak poważnie, tylko dla zabawy. Andrzejki (znane też jako
"Jędrzejki" lub "Jędrzejówki") – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego
Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Wróżby andrzejkowe znane były na terenie Polski już w XVI wieku. Jest
kilka teorii odnośnie historii Andrzejek. Jedna wskazuje na greckie pochodzenie tego święta, ponieważ  św.
Andrzej - Andros w greckim tłumaczeniu oznacza męża, mężczyznę. Inni dopatrują się związków tej tradycji w
starogermańskim kulcie boga Freyera. Chrześcijanie natomiast modlili się do św. Andrzeja o szczęśliwe i długie
małżeństwo. Obrzędy andrzejkowe znane są z XII wieku, jednak istnieją dowody, że ta tradycja jest jeszcze
starsza.

Martyna Wawrzyniak, Liliana Nazarenko, kl. 6
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WIERSZYKI ANDRZEJKOWE

Zebrała się nasza gromada,
Gdy już wieczór zapada.
Chętna do zabawy w andrzejkową noc,
Bo dziś wróżb i magii moc.
Która pierwsza za mąż wyjdzie?
I do której szczęście przyjdzie?
Która dziś odpowiedź na pytanie znajdzie?
A która swą miłość odnajdzie?

Odpowiedzi na pytania i marzenia znamy,
Ale na wyniki jeszcze poczekamy.
Czas Andrzejek już nadchodzi,
w szkole o to się rozchodzi.
Bo Andrzejki - czas niezwykły,
a do tego już przywykły,
w szkole wszystkie ananasy -
no dosłownie - z każdej klasy!

Wyszukał: Mateusz Kwiatkowski, kl. 2

ZAGADKA

Między dwiema bramkami
bielutkie boisko.
Gra się krążkiem, bo dla piłki
jest tutaj zbyt ślisko.

Zebrał Mateusz Kwiatkowski, kl. 2
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Adrzejkowe
wróżby

.

.

Wróżba na andrzejki - jak
wywróżyć kto jest ci pisany?
                                                                            

Najpierw wydrukuj serca i wytnij ich kształt z kartki. Po
drugiej białej stronie wypisz upragnione imiona męskie
(w razie potrzeby damskie) i przygotuj szpileczkę. Jak
wróżyć z serc? Wróżenie polega na tym, że jedna
osoba trzyma serce imionami do siebie, druga - celuje
szpileczką nie widząc imion. Imię, w które wbije
szpileczkę to imię upragnionej, ukochanej lub ulubionej
osoby.

Wróżba andrzejkowa z karteczek
i gotowe hasła
                                                                                   

Do wróżby z karteczek na andrzejki potrzebne są
hasła. Mogą to być teksty z przymrużeniem oka lub
śmiertelnie poważne przepowiednie. My jak zwykle
wybieramy to pierwsze! Andrzejkowy wieczór z
wróżbą karteczkową zrobi furorę wśród znajomych.
Nie będzie wiało nudą!

Wróżba z butami

Aby dowiedzieć się która z panien, wdów i rozwódek z
grona wróżących sobie osób wyjdzie pierwsza za mąż
posłużymy się butami. Ustawiamy buty z lewej nogi
rzędem w kącie pokoju. Ostatni w kolejce
przestawiacie na początek. Właścicielka buta, który
pierwszy dotknie czubkiem progu, może liczyć na
błyskawiczną zmianę stanu cywilnego.

Kasia Zawrotniak, kl. 5

Internet

Internet
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Szkolna Zabawa
Andrzejkowa

www.juniormedia.pl

KONKURS !!!

Zaprojektuj własną
kartkę świąteczną!

Więcej informacji znajdziecie na
stronie www.juniormedia.pl

SONDA 

Szalona Piąteczka: Co to są Andrzejki?

- Imieniny Andrzeja / Imieniny jednej osoby / Dzień, w którym się wróży / Dzień, w którym możesz się zabawić /
To jest impreza, na której wszyscy się bawią / Świętowanie imienin Andrzeja / Impreza / To jest czas, w którym
się przewiduje przyszłość / Jakieś święto / Imieniny

Szalona Piąteczka: Co się działo na dyskotece Andrzejkowej?

- Tańczyliśmy / Bawiliśmy się / Było bardzo fajnie / Było dużo dymu / Była muzyka / Dużo osób tańczyło / Dużo
dziewczyn tańczyło z chłopakami / Były sztuczne dymy

Szalona Piąteczka: Co Ciebie zainteresowało na imprezie andrzejkowej?

-DJ Norbi / Ludzie / Wszystko / Piosenki /  Wytwornica dymu / Jak inni się bawili / Duże głośniki / Dlaczego byli
tam nauczyciele? / Wróżby / Taniec / Tańczenie z chłopakami

Na Andrzejkach wydarzyło się wiele ciekawych sytuacji , były różne wróżby i tańce. W sumie to było bardzo
dużo wróżb, np.: Jaki/jaka będzie twoja/twój wybranka/wybranek?; Czy będę z jakimś chłopakiem? Na
przystawkę były różne ciastka i chipsy, które klasa przyniosła. Smakołyki były przepyszne, ale zainteresowała
mnie jedna rzecz. Nie było żadnego Andrzeja. No, ale cóż... Taka to była ta impreza Andrzejkowa. - Fajna,
zabawna, śmieszna i szalona :-)

Lena Urbanek, kl. 6
                                                               

.
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Pomagamy

Napisz list do Św.
Mikołaja i pomóż
dzieciom z
zielonogórskich
placówek opiekuńczo-
wychowawczych!
 
TYLKO DO PÓŁNOCY 6-go GRUDNIA !! Zbieramy
listy aby pobić rekord Guinnessa w kategorii  "List do
Św. Mikołaja" z największą listą życzeń! Akcją tą
wspieramy zbiórkę pieniędzy na budowę boiska dla
dzieci z Placówki O-W w Zielonej Górze!
Przyłącz się do akcji, napisz swoje 3 życzenia,
powiadom swoich znajomych poprzez media
społecznościowe smsy czy maile. Baw się razem z
nami i pomagaj!

Pokażmy całemu światu, że my też mamy marzenia...
i potrafimy je realizować!\Więcej na stronie:
http://piszemydomikolaja.pl/

http://piszemydomikolaja.pl/

Zbieramy nakrętki i pomagamy
Hani i Helence

Przynieś nam nakrętki od każdej butelki, nie tylko po
napojach, a my je zamienimy na rehabilitację dla
dziewczynek :-)
Zbiórkę organizuje świetlica szkolna.

www.facebook.com/haniahelenka/

.

.
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Psu na budę

Opatrunek na ratunek

Konkurs .
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Jesienne drzewa
malowane kapustą
pekińską (zajęcia
świetlicowe)

Warsztaty Bożonarodzeniowe

.

.

.

REDAKCJA „Szalonej
Piąteczki”:
Sara Prodous, kl. 2
Mateusz Kwiatkowski, kl. 2
Kalina Synowiec, kl. 3a
Weronika Krupa, kl. 4b
Katarzyna Zawrotniak, kl. 5
Seweryn Prodous, kl. 5
Lila Nazarenko, kl. 6
Martyna Wawrzyniak, kl. 6
Lena Urbanek, kl. 6
Paweł Moczulski, kl. 6
Julia Zawrotniak, kl. 6

KONTAKT

szalonapiateczka@gmail.com

Spotkania Koła Dziennikarskiego
- poniedziałek, godz. 15.15, s. 15

Red. nacz.: Anna Urbańska
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