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W szkołach urządzane są
zabawy andrzejkowe, w
czasie których uczniowie
mają okazję się spotkać,
potańczyć oraz powróżyć.
Najpopularniejsze wróżby
to:
- lanie wosku przez klucz,
które polega na
rozszyfrowaniu powstałego
obrazka,
-  serduszka z imionami
chłopców i dziewczyn -
wróżba polega na wbijaniu
szpilki w serce, a imię
które przebijemy, to imię
ukochanej lub ukochanego,
- wróżba z butów polega
na ustawianiu w rzędzie
prawych butów aż do drzwi
i właściciel buta, który jako
pierwszy przekroczył próg
drzwi,  pierwszy ożeni się
lub wyjdzie za mąż.
Andrzejki w innych
państwach?
Ukraina

 Z powodu przesuniętego
kalendarza liturgicznego na
Ukrainie dzień św.
Andrzeja przypada 13
grudnia. Tego wieczoru
dziewczęta zajadają się
naleśnikami i cukierkami,
które wykorzystywane są
do gier. Jednak
najważniejszym
elementem ukraińskich
andrzejek są psoty
wyrządzane sąsiednim
domom.
Rosja
Rosjanki również wróżą,
jednak nie w andrzejki, a w
święto Chrztu Pańskiego,
która przypada na noc z 18
na 19 stycznia. Na
kwadrans przed północą
panny siadają przed
dużym lustrem, a na
kolanach trzymają małe
lusterka tak, by jedno
odbijało się w drugim.

Następnie singielki
przywołują narzeczonego,
którego twarz powinna
pojawić się w lustrze wraz
z wybiciem północy.
Wróżbę robi się przy
zapalonych świecach.
Bułgaria
W Bułgarii andrzejki znane
są jako Edrei, czyli Dzień
Niedźwiedzia. W ten dzień
gospodynie wrzucają do
ognia ugotowane kolby
kukurydzy, by odgonić od
ich córek złe moce.
Proceder ten związany jest
z legendą, według której
jedna kobieta została
ukarana za złe traktowanie
pasierbicy zamianą córki w
niedźwiedzia.
Czechy i Słowacja
Mieszkanki tych  krajów
również obchodzą
andrzejki na słodko. Tego
dnia przygotowują ciastka,

które przypominają w
smaku i wyglądzie nasze
rodzime pączki. Jednak
zamiast marmoladą,
dziewczęta nadziewają
smakowite
wypieki...karteczkami z
imionami potencjalnych
kandydatów na męża. W
trakcie smażenia ciastek
kawałki papieru wypływają
na powierzchnię tłuszczu,
a ten, którego imię pojawi
się pierwsze, bez
wątpienia zostanie mężem
dziewczyny, która
przygotowuje ciastka. 

Nie rezygnujmy z zabaw
andrzejkowych, mimo że
wróżby traktujemy z
przymrużeniem oka. Warto
przecież poznać
przyszłość :-)
Kinga Urbowicz

Zabawy andrzejkowe w naszej szkole
Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze;)
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www.nowiny24.plNowiny | Numer 53 11/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLLider

Witamy w szkolnym gronie pierwszaki!

Pierwszoklasiści z wychowcami i p.dyrektorem

Mamy swoje prawa i...obowiązki

Bądź życzliwy!

DZIEŃ POZDROWIEŃ I
ŻYCZLIWOŚCI

21 listopada obchodzony jest jako Dzień
Życzliwości, pozdrowień, dobrych uczynków i
pozytywnych emocji. W tym dniu w bibliotece
szkolnej można było do Skrzynki Życzliwości
wrzucić kartkę z pozdrowieniami . Dzięki
sprawnie funkcjonującej poczcie kartki jeszcze w
tym dniu dotarły do adresatów.
Miłego  dnia, nie tylko od święta :)
K.Marszałek

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA
Każdego dnia staramy się wsłuchiwać w oczekiwania i potrzeby naszych uczniów. Dokładamy
wszelkich starań, by czuli się pełnowartościowymi obywatelami. 
20 listopada w sposób szczególny pochylamy się nad przestrzeganiem praw dziecka, przybliżamy ich
treść oraz omawiamy znaczenie każdego z nich. 
W ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w świetlicy szkolnej została przeprowadzona
pogadanka z pedagogiem szkolnym, p. Wenetą Lidwin. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom,
że mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać. Uczniowie zostali zapoznani z
wybranymi zagadnieniami z Konwencji o Prawach Dziecka. 
Pierwszaki chętnie dopytywały o szczegóły i z troską wysłuchiwały informacji na temat sytuacji, w
których ich rówieśnicy cierpią, a prawa dziecka są łamane. Wyrażamy nadzieję, że Ogólnopolski Dzień
Praw Dziecka uświadomi dzieciom, że mają swoje prawa, a dorosłym przypomni, że mają tych praw
przestrzegać. 
    Wychowawcy świetlicy

SzczepaniCon 2018
23 listopada uczniowie klas trzecich gimnazjum
wraz z opiekunami uczestniczyli w IV
warsztatach fantastykiSZCZEPANICON, które
odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Krośnie.
Młodzież wysłuchała prelekcji pana Krystiana
Dziokapt."SaveMartha-czyli czy DCU da się
jeszcze uratować?", a następnie przeniosła się
do sali GamesRoom, czyli miejsca, gdzie można
było pograć w gry planszowe w każdym zakresie
tematycznym.
Na koniec wszyscy udali się do restauracji w
ramach mikołajek klasowych.
K.Nowak

28 listopada 2018r. w naszej szkole o godz.
9.00 odbyła się uroczystość Pasowania na
ucznia klasy pierwszej. W tej pięknej akademii,
przygotowanej przez panie; Małgorzatę
Blicharczyk - wychowawczynię klasy I a oraz
Marię Gościńską - wychowawczynię klasy I b,
wzięli udział : dyrekcja szkoły, nauczyciele,
rodzice oraz uczniowie klas I-VI. Na ucznia
klasy pierwszej pasowanych zostało 29
siedmiolatków. Po przedstawieniu
pierwszoklasiści otrzymali upominki oraz
dyplomy w biało - czerwonych barwach.
Podczas akademii u uczniów widniały biało -
czerwone wstęgi i kotyliony upamiętniające
100- lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Wychowawcy klas I

D.H.

E.S.

K.M.
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Sukcesy sportowe naszej młodzieży. Gratulujemy!

Nasi zwycięzcy

Kuba, Wiktor, Mateusz i Szymon

Dominika, Klaudia i Lilka

23 listopada 2018 roku na obiektach Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie rozegrany został
Regionalny Trójbój Obronny dla uczczenia 100 rocznicy
odzyskania niepodległości. Patronat nad zawodami objął
Piotr Przytocki, Prezydent miasta Krosna.
Dwadzieścia jeden 3-osobowych zespołów w kategorii
dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych i
podstawowych z powiatów krośnieńskiego i jasielskiego
rywalizowało w trzech konkurencjach.

Wyniki końcowe szkół podstawowych w Trójboju
Obronnym:
1. Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu-24 pkt.Liliana Baryło,
Weronika Blicharczyk, Weronika Śliwka, Adam Młocek,
Jan Krygowski, Michał Pieniądz
W klasyfikacji indywidualnej chłopców szkół
podstawowych wygrał Jan Krygowski z SP Odrzykoń(29,5
pkt.), drugi był Bartosz Nowak z SP Głojsce(29 pkt.),
trzecie miejsce zajął Michał Pieniądz z SP Odrzykoń(24
pkt.).
Najlepszy wynik w strzelaniu wśród szkół podstawowych
osiągnęła Weronika Śliwka z SP Odrzykoń.
Podczas zawodów uczestnicy mogli przejść szkolenie z
pierwszej i częściowo kwalifikowanej pomocy, które
przeprowadzili uczniowie klas ratowniczych Naftówki. 
(inf.ZSP "Naftówka")

W dniach 19 – 20.11.2018r. w Czaszynie odbyły się
półfinały Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie.

Rewelacyjnie spisała się drużyna dziewcząt naszej szkoły
w składzie: Klaudia Belczyk, Dominika Jedziniak i Liliana
Bieryło. Dziewczyny najpierw zwyciężyły w rozgrywkach
grupowych, następnie wygrały mecz ćwierćfinałowy i
półfinałowy. W spotkaniu o pierwsze miejsce spotkały się
z utytułowaną drużyną z Tarnawy Dolnej. Dziewczyny
walczyły bardzo dzielnie i po wyrównanym spotkaniu
uległy rywalkom. Zajmując drugie miejsce w półfinale
uzyskały awans na Finał Wojewódzki, który odbędzie się
14.12.2108r.
Trzeci raz z rzędu drużyna dziewcząt Szkoły Podstawowej
w Odrzykoniu wystąpi w Finale Wojewódzkim w
badmintonie i liczymy na Was i życzymy sukcesu.

Drużyna chłopców w składzie: Wiktor Malec, Jakub
Bardzik, Szymon Mrozek i Mateusz Guzek zajęła w swoich
zawodach V miejsce. Chłopcy zajęli II miejsce w grupie i w
ćwierćfinale spotkali się z rówieśnikami z Sanoka. Niestety
minimalnie 2:3 przegrali swój  mecz i nie awansowali do
półfinału.

K.N.

D.H.

D.H.
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Zwiedzamy...

Pieczemy kiełbaski...

Kolejny raz nasza szkoła dołączyła do grupy
rajdowców PTTK i wzięła udział w XV Rajdzie
Andrzejkowym. Trasa naszej wędrówki wiodła
przez Miejsce Piastowe, gdzie
zwiedziliśmy Muzeum Błogosławionego Ks.
Bronisława Markiewicza oraz Muzeum Misyjne
Sióstr Michalitek, w którym eksponowane są
zbiory pochodzące z Afryki . W ramach wystawy
obejrzeliśmy stroje, ozdoby, maski, instrumenty
muzyczne, przedmioty codziennego użytku,
zabawki oraz obrazy, a także dokumentację
pracy misyjnej sióstr. Kolejnym punktem na
naszejtrasie była Zagroda Etnograficzna w
Rogach, w której zgromadzone są dawne sprzęty
gospodarstwa domowego, narzędzia rolnicze,
stroje, meble, zdjęcia i dokumenty należącego już
dziś do historii, którą nieliczni tylko pamiętają.
Wyczekiwanym etapem rajdu była stara tradycja
„lania wosku”, wróżby andrzejkowe oraz
tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbaski.
 Na podsumowanie rajdu Weronika Feruś,
Wiktoria Szklarska oraz Igor Wójcik wzięli udział
w konkursach, w których sprawdzili swoja wiedzę
przyrodniczą i krajoznawczą.
E.Rodzinka

W dniu 6 grudnia 2018r.
w naszej szkole
odbędzie 
się MIKOŁAJKOWE
SPOTKANIE Z
BAJKĄ. Chętnych
uczniów kl. I i II
zapraszamy do sali nr
28 na II piętro w godz.
16.00 - 18.00.
W programie   film, 
zagadki oraz
poczęstunek.

Przy współpracy PCK w Krośnie oraz Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w
Krośnie, zapraszamy uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum do udziału w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Przebieg olimpiady:
Należy zgłosić swój udział w Olimpiadzie do 28 listopada u opiekunów
szkolnych olimpiady.
I etap – szkolny odbędzie się 30 listopada 2018r. godz.800 ,
         ( zestaw konkursowy będzie zawierał 20 pytań), komisja wyłoni jedną
osobę do etapu       rejonowego.
II etap - rejonowy odbędzie się 14 grudnia 2018r. o godz. 900 w biurze PCK w
Krośnie ul. Rynek 2. Zachęcamy do udziału !
   Szkolni opiekunowie :pani Weneta Lidwin, pani Agata Makara, pani
Elżbieta Rodzinka.

16 listopada 2018 roku w Krośnie odbyła się
konferencja: Wolontariusze akcji charytatywnej
POLA NADZIEI.
Honorowym gościem spotkania był prezydent p.
Piotr Przytocki, który podziękował  wszystkim,
którzy tworzą to wspaniałe dzieło na rzecz ludzi
chorych. W konferencji udział wzięła pani pedagog
– Weneta Lidwin, która reprezentowała naszą
szkołę i przywiozłą piękną jubileuszową statuetkę
– 10 lat PÓL NADZIEI.

  Dziękujemy Uczniom, Rodzicom i
Nauczycielom, ze Szkoły Podstawowej w
Odrzykoniu, którzy wspierają naszą
społeczność lokalną w pięknej akcji POLA
NADZIEI.

.
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