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Andrzejkowe zabawy

Zbliżają się andrzejki, które cieszą się ogromną popularnością, nie tylko wśród dzieci. Jeśli
chcecie się dowiedzieć, co czeka Was w przyszłości, koniecznie zapoznajcie się z poniższą
listą zabaw na ten wieczór.

Lanie wosku
Do tej wróżby będą potrzebne: świeczki, klucz, latarka i miska z zimną wodą. Z roztopionej świeczki wlewamy wosk przez klucz do miski. Kiedy wosk
stwardnieje, podświetlamy go tak, by cień rzucał się na ścianę. Formę możemy dowolnie przekręcać. Reszta zależy już tylko od naszej wyobraźni.

Wyścig butów
Wybieramy start oraz zdejmujemy buty. Następnie każda z osób układa swoje buty przodem w kierunku mety, jeden przed drugim. Gdy buty się skończą,
układamy te z końca kolejki. Najlepiej robić to w kilka osób. Tej osobie, której buty dotrą do drzwi jako pierwsze, spełni się największe marzenie. 

Andrzejkowe serce i szpilki
Zabawa z reguły dla młodszych, ale i starsi w niej gustują. Wycinamy z papieru andrzejkowe serce. Następnie na jednej ze stron wypisujemy męskie, a na
drugiej żeńskie imiona. W zależności, od tego, kto bierze akurat udział w zabawie, odwraca odpowiednio serce i przekłuwa je szpilką, próbując trafić w jedno
z imion. Imię, w które trafimy, należy do przyszłego ukochanego lub ukochanej.

Andrzejkowa wróżba z jabłek
Jabłka są nie tylko zdrowe i smaczne. Obierki z jabłek mogą również posłużyć do zabawy andrzejkowej. Wystarczy obrać jabłko, a skórki wyrzucić za
siebie. Następnie próbujemy odczytać inicjały ukochanego lub ukochanej, które ułożyły się ze skórek na podłodze. 

Kubeczki
Kubeczki to popularna zabawa andrzejkowa, która ma wiele wersji. Tak naprawdę wszystko zależy od naszej fantazji. Trzeba przygotować cztery lub więcej
plastikowych kubeczków. Pod każdy z nich wkładamy symbol andrzejkowej wróżby. Może być to moneta (symbol szybkiego wzbogacenia się), pierścionek
(rychły ślub), kluczyk (nowy dom), kostka cukru (szczęśliwe życie), samochodzik (nowy samochód lub podróż w nieznane) i wiele, wiele innych. Wystarczy
na początku przypisać odpowiednim przedmiotom "magiczne" znaczenie. Niektórzy zostawiają jeden kubeczek pusty, co ma być symbolem pecha. 

Kartki z zawodami
Zastanawiasz się nad przyszłą karierą zawodową? Andrzejki  to idealna okazja, aby sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe. Oczywiście podchodząc do
sprawy z przymrużeniem oka. Są dwie wersje zabawy. Pierwsza przypomina tę z andrzejkowym sercem. Na kartce papieru wypisujemy różne popularne
zawody, a potem próbujemy trafić w jeden z nich za pomocą szpilki. Wylosowana nazwa danego zawodu może być wróżbą na przyszłość. Popularniejsza
wersja to ta z karteczkami. Na karteczkach wypisujemy nazwy zawodów, następnie wrzucamy je do naczynia i urządzamy losowanie. Każdy z uczestników
zabawy wybiera jedną karteczkę i odczytuje na głos, to co jest na niej napisane. 

Szpilki
Do tej wróżby andrzejkowej potrzebujemy opakowania szpilek. Szpilki wsypujemy do kubeczka, następnie rozsypujemy je na obrusie po kilka razy, aż z
rozsypanych szpilek uda nam się odczytać jakąś literę. Każda litera ma określone znaczenie.
A - podróż/przeprowadzka
E - sukcesy w nauce
H - szczęśliwa miłość
K - sukcesy towarzyskie lub zawodowe
L - uwaga na złodziei (odwrócona litera ostrzega przed wypadkiem lub problemami zdrowotnymi)
M - ciekawa propozycja zawodowa
N - szczęście w życiu (w każdej dziedzinie)
T - masz sprawdzonych przyjaciół, którzy zawsze ci pomogą
W - uwaga na oszustów
V - strzeż się przed osobami, które będą chciały ciebie wykorzystać
X - szczęście sprzyja Ci we wszystkim
                                                                                                                                                                 Wiktoria Karp
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„Carmen” G. Bizeta, czyli o twórcy niedocenionym za życia

Jesień to idealna pora na przeglądanie repertuarów teatrów i poszukiwanie inspiracji kulturalnych. Długie wieczory
zachęcają do odwiedzania  teatrów dramatycznych,  opery, operetki i filharmonii. Niedawno wybrałam się do łódzkiego
Teatru Wielkiego na operę „Carmen” Georgesa Bizeta i chciałabym podzielić się kilkoma refleksjami, które stały się jej
udziałem. 

„Carmen” to jedna z najsłynniejszych oper wszech czasów. Każdy z nas zna chyba słynną Pieśń Torreadora z II Aktu, czy też równie słynną habanerę z I
Aktu, nie wspominając o samej postaci Carmen i jej atrybutach w postaci czerwonych kwiatów wpiętych w długie, czarne włosy, zamaszystej czarnej sukni
czy wielobarwnego wachlarza w dłoni. Akcja opery rozgrywa się w Sewilli na początku XIX wieku, a jej głównymi bohaterami są cyganka Carmen, sierżant
Don Jose i torreador Escamillo. Z wielką niecierpliwością czekałam na spektakl w łódzkiej operze i muszę przyznać, że nie rozczarowałam się. Piękne
stroje, głosy i zapierająca dech w piersiach muzyka. Jedyne, co mnie nie zachwyciło, to skromna scenografia, zwłaszcza w ostatnim, czwartym akcie. W
zbyt małym stopniu przenosiła ona widza spektaklu w klimaty epoki. Natomiast ogromne wrażenie robią liczne w operze sceny zbiorowe. Z przyjemnością
obejrzę operę tę na deskach innych teatrów operowych, aby mieć porównanie jak jest wystawiana. 

Po powrocie do domu zapoznałam się z życiorysem twórcy „Carmen”, francuskiego kompozytora G. Bizeta. Zaskoczyła mnie informacja, że opera ta była
chłodno przyjęta w roku 1873, kiedy to miała swoją premierę. Ponoć nie spodobała się współczesnym z powodów obyczajowych. Była ostatnim, a
jednocześnie najsłynniejszym dziełem jej twórcy, który wkrótce po premierze zmarł, w wieku 37 lat. G. Bizet nie doczekał sukcesów, jakie opera ta zaczęła
odnosić na scenach światowych. Tym samym dołączył do grona twórców, którzy nie cieszą się uznaniem za życia, których sława staje się dopiero
pośmiertna. A więc do grona takich artystów jak Vincent van Gogh czy też Cyprian Kamil Norwid, Nikifor Krynicki. Niektórzy z nich żyli i umierali w biedzie,
nie znajdując zrozumienia dla ich sztuki u współczesnych. Mój wieczór z „Carmen” zakończył się refleksją nad losem twórców niedocenionych za życia.
Ponoć ich fenomen wynika z faktu, że po prostu wyprzedzali epokę, w której przyszło im tworzyć…

                                                                                                                                                    Zofia Bogołębska
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Jesień po włosku

     L'autunno e' arrivato,               Jesień przybyła
     tutto quanto ha pitturato        wszystko w koło pomalowała
     piante, foglie, frutti e fiori        rośliny, liście, owoce i kwiaty
     di bellissimi colori                      pięknymi kolorami

      L'autunno e' ritornato             Jesień powróciła
     ed a ogni foglia ha regalato     i każdemu liściowi podarowała
     un bel vestito colorato             kolorowe ubranie

     ci son foglie marroni                 tu są liście brązowe
     e tante anche arancioni             i wiele też pomarańczowych
     le verdi, rosse e gialle                zielone, czerwone, żółte
     volan via come farfalle              latają sobie jak motylki

                                                                                                                                            Aleksandra Maciak
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 W świecie książki

„Tajemnica diamentów” to moja ulubiona książka z tej serii. Jest to światowy
bestseller literatury dziecięcej. Wciąga czytelnika już od pierwszej strony...

    Głównymi bohaterami są Maja i Lasse. Dzieci te chodzą do tej samej klasy w małym szwedzkim
miasteczku Valleby i wspólnie prowadzą biuro detektywistyczne. Założyli je w piwnicy u Mai, gdzie
poza głębokimi fotelami i okrągłym stołem wszędzie leżą grube, kryminalne książki.
    Pewnego dnia (właśnie dzieci mają ferie) puka do drzwi biura zrozpaczony mężczyzna - Muhammed
Karat, najbogatszy człowiek w Valleby i właściciel sklepu jubilerskiego...
    Sklep dotychczas świetnie prosperował, jednak od niedawna ktoś, kto pracuje u Muhammeda
kradnie jego diamenty. - W krótkim czasie zniknęło pięć drogocennych diamentów i nie mam pojęcia,
jak to się stało. Wszyscy zatrudnieni w sklepie muszą opróżniać torebki i kieszenie przed wyjściem z
pracy. Ale nigdy nic w nich nie znalazłem. Nic nie wyniesiono ze sklepu, tego jestem pewien - opowiada
załamany Karat, stojący na granicy bankructwa. Policja prowadzi śledztwo od czasu zniknięcia
pierwszego diamentu, ale dotąd nie znaleziono winnego...
Lassego i Mai nie trzeba namawiać do zajęcia się tą sprawą.
   W sklepie poza właścicielem pracują trzy osoby: starsza ekspedientka Siv Lander, czyściciel kamieni
Ture Modig oraz Lollo Smitt, zajmujący się szlifowaniem diamentów, osadzaniem ich w pierścionkach i
naszyjnikach... Kto jest złodziejem? 
    Jeśli chcecie dowiedzieć się jaki jest finał tej historii przeczytajcie tę książkę!

                                                                                        Stanisław Maciak

 
 Harry Potter  i kamień filozoficzny to z pewnością najlepsza książka, jaką
czytałam. Została napisana przez J.K.Rowling.

Pewnej ciemnej nocy, 31 października 1981, pod drzwi rodziny Dursleyów zostało podrzucone
zawiniątko. Tego zadania podjęli się Albus Dumbledore, Minerwa McGonnagal i Rubeus Hagrid.
Dumbledore zostawił przy śpiącym niemowlęciu list z wyjaśnieniami. Dzieckiem był 15-miesięczny
Harry Potter.  Tak  prezentuje się zapowiedź pierwszej części serii  o tym niezwykłym czarodzieju.
  Harry, Ron i Hermiona, czyli główni bohaterowie cyklu, to nastolatkowie będący uczniami Szkoły Magii
i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Podczas roku szkolnego nie tylko uczą się magii, ale też wałczą z
wielkimi niebezpieczeństwami.
 
A oto kilka ciekawostek: 
1.  Nicolas Flamel, w książce czarodziej, twórca kamienia filozoficznego, istniał naprawdę. Urodził się
około 1330 roku, był jednym z najsłynniejszych alchemików wszech czasów. Legenda oparta na jego
księgach głosi, że wynalazł on eliksir zamieniający metal w złoto i zapewniający nieśmiertelność –
Kamień Filozoficzny.
2.  W pierwszej wersji nazwisko Hermiony brzmiało Puckle. Pisarka uznała je za mało eleganckie i
niepasujące do osobowości dziewczyny. Zmieniła to i tym sposobem powstała Hermiona Jean
Granger.
3.  W Międzynarodowej Lidze Quidditcha (fikcyjna gra z serii o Potterze, której zasady stworzyła
autorka) są zarejestrowane około 272 drużyny. Podobno jedna z nich jest z Polski.

                                                                                              Maria Makuch
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Znasz te zwierzęta?

Zwierzę to mimo, że ma taką nazwę, nie jest ani pandą ani
mrówką. Pochodzi z rodziny Euspinolia militaris, czyli
nielotnych os. Jej białe owłosienie przypomina wyglądem
pandę.Zamieszkuje Amerykę Południową, a dokładniej
Chile. Pierwszy raz odkryto ją w 1938 roku. Mimo
uroczego wyglądu osa ta jest bardzo niebezpieczna. Jej
jad stanowi ogromne zagrożenie. Zyskała przez to
określenie „zabójca krów”. 

                                                                                                                             
Wiktoria Karp

Czy hałas szkodzi?

Czasem zastanawiam się, co by mi powiedział mój Słuch, gdybym z nim mógł porozmawiać.  
  Pewnie mruknąłby, żebym uważał, bo go przemęczam.
- Czasem żałuję, że nie żyjesz na spokojnej, odludnej wsi dawno temu, kiedy nie było samochodów ani
przenośnych głośników – skarżyłby się.
- Ale głośniki na Bluetooth to fajna sprawa! – zaprzeczyłbym.
- Być może, ale ogólnie, otacza cię tyle hałasu… Wiesz, że mogę znieść tylko 140db? Typowa przerwa
w twojej szkole to 60db, droga ze szkoły 90db (z robotami drogowymi to już 100db), odkurzacz, to
70db, a nawet zwykła rozmowa to już 40db! – krzyknąłby pewnie.
- A co to są te całe db? – zdziwiłbym się.
- Decybele – objaśniłby zniecierpliwiony. – W każdym razie mam tu sporo pracy, a ty nie pomagasz,
chodząc na koncerty o 110db! Wiesz, co może się stać?
- No, co? Połaskocze mnie w uchu? – udałbym przerażenie.
- Bębenki ci wybuchną – odpowiedziałby spokojnie. – Aaa, twoja mama włączyła odkurzacz! Kryć się!
Najprawdopodobniej opuściłbym mój Słuch, który właśnie krzywiłby się z przerażenia i stwierdził, że
trzeba poprosić ludzi na przerwie, aby byli ciszej o parę becybeli (czy jak to się tam nazywało).

                                                                    Jan Sobczyński
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Pudełko pomysłów

  

W tym roku na naszym korytarzu zawisło pudełko pomysłów. Mogliście sami wrzucać tam swoje pomysły. Tutaj je
przedstawimy. Jeżeli wrzuciłeś coś do pudełka, a nie ma tego na poniższej liście, to znaczy, że jest niemożliwe do
spełnienia:

więcej wycieczek
3 dni bez prac domowych
więcej imprez szkolnych
w święta mniej prac domowych
więcej projektów i prezentacji
więcej zawodów i konkursów
w ostatni weekend miesiąca zero prac domowych

                                                                                                                   Jan Sobczyński
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Ciastka z wróżbą

Składniki
·  15 dag mąk
·  2 jajka
·  1 łyżka cukru
·  ½ opakowania cukry wanilinowego
·  1 łyżka oleju
·  odrobina cynamonu
·  szczypta soli

Zagadka

        Przygotowanie:

1. Na początku przygotowujemy karteczki z wróżbami. Wycinamy paski papieru o wymiarach 1 x 21
cm. Piszemy na nich długopisem treść wróżby i zginamy na pół 4 razy.

2. Mąkę przesiewamy na stolnice. Dodajemy jajka, olej, cukier, cukier wanilinowy i sól. Bardzo
dobrze zagniatamy. 

3. Dzielimy ciasto na dwie części, jedną przykrywamy, aby nie wysychała, a drugą bardzo cienko
rozwałkowujemy. 

4. Wycinamy szklanką kółka. Na każde kładziemy karteczkę z wróżbą. Dokładnie zlepiamy palcami
brzegi ciasteczka, tak jak w pierożku. Zginamy w połowie, nadając kształt charakterystyczny dla
chińskiego ciasteczka. 

5. Na jakiś czas przewieszamy ciasteczka przez brzeg filiżanki, aby utrwalił się ich kształt. 
6. Następnie wykładamy na blachę wysmarowaną olejem. Wierzch każdego ciasteczka można

posmarować białkiem.
7. Pieczemy ok. 20 min w temperaturze 180°C w międzyczasie przewracając na drugą stronę.

        Smacznego!

                                                                                         Julia Zakrzewska

Redakcja "Wieści Dziwnej Treści" ma dla Was zagadkę! Spróbujcie ją rozwiązać!

Na japońskim statku rejsowym kapitan postanowił wziąć prysznic. Na szafce zostawił zegarek,
biżuterię kupioną w prezencie dla żony oraz pieniądze. Kiedy wrócił, rzeczy nie było. W pobliżu było
czterech podejrzanych - kucharz, szeregowy pierwszy, szeregowy drugi oraz turysta.
Kapitan zapytał się:
- Co robiliście w tym czasie?
- Robiłem przepyszne kanapki z masłem oraz bekonem, po czym zaniosłem je do gości! - powiedział
kucharz.
- Zauważyłem, że flaga jest do góry nogami, więc postanowiłem to poprawić - odpowiedział szeregowy
pierwszy.
- Ja byłem w pokoju z silnikiem... sprawdzić co z silnikiem - odrzekł szeregowy drugi
- Ja w tym czasie uciąłem sobie drzemkę - przemówił turysta.
Kapitan od razu poznał złodzieja. Kto nim był?

                                                             Monika Kominek
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