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Andrzejki –  to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona
Szkocji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 roku za sprawą Marcina Bielskiego.
Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się
adwentem. Niestety ze względów epidemiologicznych w tym roku owe zabawy będą mogły się odbyć tylko w
gronie najbliższych.

Jak wyglądały kiedyś wróżby, a jak wyglądają teraz? Kiedyś, jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła
się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany bądź jeśli ucięta przez pannę w
dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła
liczyć na rychłe pójście za mąż.
Teraz większość z wróżb w które się bawimy, to powszechnie znane lanie wosku przez dziurkę od klucza albo
obieranie skórki z jabłka i rzucanie jej za siebie, by dowiedzieć się, jakie imię będzie nosił “nasz przyszły
ukochany”. 

Jeśli będziemy chcieli poprawić sobie humor i pobawić się we wróżenie, pamiętajmy by zachować przy tym
bezpieczeństwo i rozsądek.
W nawiązaniu do tego znanego, wesołego zwyczaju 19 listopada pani Katarzyna Helwich zorganizowała  w
klasie 1 AT konkurs  fryzjerski. Więcej na s. 2 gazety. 
                                                                                                                                       Wiktoria D.

ANDRZEJKI I KONKURS FRYZJERSKI 
"ANDRZEJKOWE FRYZURY"
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KONKURS FRYZJERSKI 
"ANDRZEJKOWE FRYZURY"

Andrzejki to zabawa organizowana przed
rozpoczęciem adwentu, dlatego zawsze były okazją
do ostatnich hucznych zabaw. W Szkocji dzień
świętego Andrzeja, który obchodzony jest rokrocznie
30 listopada, jest świętem narodowym.

Andrzejki obchodzimy w nocy z 29 na 30 listopada,
czyli w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji,
Grecji i Rosji. Tym razem będzie to z niedzieli na
poniedziałek.

Niestety w tym roku, ze względu na szalejącego
wciąż wirusa, zmuszeni jesteśmy bawić się w
zaciszu domowym.

W związku ze zbliżającymi się andrzejkami 19
listopada w klasie 1 AT odbył się konkurs  fry-
zjerski. Tematem były "ANDRZEJKOWE
FRYZURY".

Młodzież pracowała w domu zdalnie, przed
komputerem. Uczniowie zorganizowali we własnych
pokojach stanowiska pracy. Samodzielnie dobierali
odpowiednie preparaty do zabiegu nietrwałego
odkształcenia włosów i formowania fryzury.
Wykorzystywali swoje akcesoria i ozdoby fryzjerskie.
Konkurs fryzjerski przeprowadzony przez panią
Helwich w formie zdalnej, tak się spodobał redaktor
naczelnej gazety „Guzik z Pętelką” Karolinie
Bogusławskiej, że postanowiła również wytypować
swoich zwycięzców.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy do galerii na s. 3.

Zapraszam również do zapoznania się z artykułem o
Międzynarodowym Dniu Fryzjerstwa Naturalnego i
niesłusznie zapomnianych "babcinych maseczkach".

                                                                         

                         p. Katarzyna Helwich
                nauczycielka pracowni fryzjerskiej

Przepis na andrzejkowe ciasteczka 
z wróżbą

Wróżby do ciasteczek warto dopasować do grona, w
którym zabawa andrzejkowa ma się odbywać – trzeba
uważać, aby nie przestraszyć nimi dzieci. Najlepiej
aby były zabawne i roztaczały pomyślną wizję
przyszłości – takie wróżby do ciasteczek spodobają
się też i dorosłym.

Wróżby wkładane do ciasteczek nie są polską
tradycją. Podobno pierwszy raz ciasteczka z
wróżbami wypieczono w Japonii w małej piekarni w
Kioto w XIX wieku. Stamtąd rozprzestrzeniły się na
cały świat. Ponieważ masowo zaczęli je wypiekać
Chińczycy, niepoprawnie nazwano je chińskimi
ciasteczkami z wróżbami. W Polsce wróżby wkładane
do ciasteczek idealnie wpisały się w tradycję zabaw
andrzejkowych.

Kiedy przygotujesz już karteczki z napisami, zabierz
się za wypiek ciasteczek. Są naprawdę łatwe do
zrobienia i smaczne.
Składniki potrzebne do wykonania ciasteczek: 
600 g mąki, 4 jajka, 2 łyżki wody, 2 łyżki oleju.
Połącz wszystkie składniki i zagnieć ciasto, aby było
elastyczne. Rozwałkuj ciasto bardzo cienko. Za
pomocą szklanki wykrawaj koła z ciasta. Na każde
koło połóż karteczkę z wróżbą lub zadaniem i zawiń
ciasteczko np. jak pierożek lub sakiewkę. Nagrzej
piekarnik do 180 stopni. Ciasteczka piecz przez ok.
15 minut.

Gotowe. Dobrej zabawy!

                     /źródło: https://mamotoja.pl/
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9 października- Międzynarodowy Dzień
Fryzjerstwa Naturalnego

Jest to dzień dla tych fryzjerów, którzy całkiem
świadomie wybrali naturalnie konsekwentną i
uczciwą drogę. To święto dla fryzjerów, którzy
traktują swoją ścieżkę zawodową jako powołanie i
poświęcenie.

To nie jest tylko mycie, strzyżenie i stylizacja włosów
z użyciem produktów naturalnych. Tacy fryzjerzy
realizują na sto procent swój obrany cel życiowy.
Regularnie zdobywają wykształcenie w zakresie
naturalnej pielęgnacji skóry i włosów.  Poświęcają
czas swoim klientom, oferując im profesjonalne
konsultacje oraz skupiają się na prowadzeniu
higienicznego życia, ochronie ludzi i naszej planety.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Fryzjerstwa
Naturalnego została zorganizowana lekcja
pokazowa (w formie zdalnej) w klasie IV BT. 
Uczniowie zapoznali się z farbą naturalną- henną i
produktami organicznymi do pielęgnacji włosów i
skóry głowy.
Produkty te zawierają wyłącznie dobroczynne
roślinne składniki aktywne, takie jak: wyciągi
roślinne, minerały, glinki, wody kwiatowe, które są
kompatybilne z ludzką skórą.

Nasze adeptki dowiedziały się, jak farba roślinna
pozbawiona dodatku barwników syntetycznych,
konserwantów, związków metali, a nawet śladowych
ilości środków ochrony roślin farbuje włosy bez
amoniaku i oksydantów. Wyroby te podlegają bardzo
surowej kontroli jakości. Produkt musi posiadać
atesty i certyfikaty oraz nie może być testowany na
zwierzętach. Naturalne barwniki roślinne takie, jak :
henna, rumianek, margerytki, goździki, łodygi
rabarbaru, krzewy indygowca, orzechy włoskie nie
tylko farbują, ale również wzbogacają naturalne
odcienie i powodują, że kolor jest głębszy i
cieplejszy.  Kondycjonują, odżywiają oraz
powiększają objętość. Zapobiegają również siwiźnie.

Uczniowie zgłębili też wiedzę na temat „babcinych
maseczek”. Ponieważ zajęcia prowadzone były w
formie zdalnej, samodzielnie w domu 
przygotowywali stare sprawdzone receptury i
nakładali je na głowy domowników.

Oto niektóre z nich:

Domowe „babcine maseczki’

Olejek rycynowy- lśniące i wzmocnione włosy:
1 łyżka stołowa nafty kosmetycznej
2 łyżki olejku rycynowego
3 łyżki soku z cytryny
1 żółtko.
Wszystko należy połączyć ze sobą i wetrzeć na
wilgotne włosy. Potem głowę owijamy folią i
ręcznikiem i trzymamy okład godzinę.

Olej z oliwek- odbudowanie i wzmocnienie włosów
oraz leczenie łupieżu:
2 łyżki stołowe oleju z oliwek
2 łyżki stołowe wody
pół wyciśniętej cytryny.
Sok z cytryny pomoże oczyścić skórę głowy z płatków
łupieżu.

Czekoladowa maseczka do zniszczonych
końcówek włosów- hamuje wypadanie włosów,
nadaje im blask:
1 łyżeczka czekolady
1 łyżeczka witaminy E (do kupienia w aptece)
1 łyżeczka jogurtu naturalnego.

Banan- funkcja oczyszczająco- odbudowująca:
3 łyżki stołowe mleka
1 żółtko
pół zmiksowanego banana.
Wszystko ze sobą mieszamy i nakładamy na głowę
na 25- 40 minut. Po tym czasie spłukujemy i myjemy
głowę.

Miód- ratunek dla przesuszonych włosów:
około ¼ szklanki miodu
1 łyżka stołowa oleju np. oliwy z oliwek
1 żółtko
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Pokrzywa- korzystnie wpływa na włosy,
poprawiając ich wygląd oraz ogólną kondycję.
Regularne wykonywanie płukanek z pokrzywy to
najlepszy sposób na pozbycie się problemu
nadmiernego przetłuszczania oraz wypadania
włosów:
Najpierw zagotować wodę i po chwili wrzucić
majową, świeżą pokrzywę. Kiedy ostygnie wcierać
we włosy i pozostawić na całą noc. Można również
stosować jako płukankę- zmniejsza wypadanie
włosów.

Ziemniaki- nawilżają i zwiększają objętość
włosów, nadają im połysk oraz zdrowy wygląd:
2-3 obrane ziemniaki
1 żółtko
1 łyżka miodu
Ziemniaki należy zetrzeć na tarce (drobne oczka),
dodać pozostałe składniki i rozprowadzić na
włosach. Następnie spłukać po ok. 20 minutach.
Maska w tej postaci jest dość rzadka, a więc warto
wymieszać ja z maską lub odżywką drogeryjną.

                               p. Katarzyna Helwich
                      nauczycielka pracowni fryzjerskiej

Trochę o wygodzie czyli o stylu boho

16 listopada swoje urodziny obchodziła Lisa Bonet-
ikona stylu boho. 

Czym jest ten styl i czym się charakteryzuje? Otóż jest
to styl kojarzony z wygodą, stylem hipisowskim i
cygańską bohemą (nazwa środowiska artystycznego,
którego członkowie spędzali czas na wspólnych
zabawach i tworzeniu, gardząc obowiązującymi
normami społecznymi).

Boho polega na ubieraniu się w długie, zwiewne
spódnice, sukienki, tuniki. Ubrania w tym stylu mają
wzory kojarzące się z naturą, czyli roślinami i
zwierzętami.

A co z fryzurami? Patrząc na to, czego dotyczy styl
boho, możemy się domyślić, że fryzury te muszą być
wygodne i naturalne. Chcąc nosić fryzury w takim
stylu, można zainspirować się fryzurami, jakie nosili
hipisi. A oto  przykłady fryzur w stylu boho:
rozpuszczone włosy, mogą być lekko
pofalowane, luźne warkocze, delikatne ozdoby ze
wzorami naturalnymi ( kwiaty, panterka etc.).

Jeśli ktoś nie ma pomysłów na fryzury w tym stylu
warto odwiedzić strony internetowe: Pinterest; 
fryzury.qever.com lub wpisać na youtubie frazę
„fryzury w stylu boho”.

                                      Karolina B. kl. 4 AT

PS. Styl boho to nie tylko fryzura, ale również makijaż.
Makijaż boho charakteryzuje się naturalnością z
naciskiem na oczy. Ma on być luźny, ale
podkreślający urodę. 
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Vermeer- żywe obrazy

Kiedy tkwimy w domach uwięzieni przed
komputerami, kiedy bolą nas oczy, kręgosłup i... coś
jeszcze od tego wielogodzinnego "naukowego"
siedzenia, żeby nie popaść w melancholię i
zniechęcenie, chętnie podejmujemy się zadań, które
pozwalają na odrobinę twórczej fantazji i stwarzają
okazję do autoprezentacji. 

O czym mowa? 
Klasy 2pd, 2pe i 2pf na lekcjach języka polskiego
wzięły udział w projekcie zatytułowanym "Vermeer-
żywe obrazy". Należało wybrać dowolną postać z
obrazów tego wybitnego holenderskiego
siedemnasto-wiecznego malarza, przygotować
odpowiednią stylizację i zrobić sobie zdjęcie. 
Inspiracją do tego zadania stał się film Petera
Webbera "Dziewczyna z perłą", który zapewne wielu
z Was oglądało.

W galerii, na kolejnych stronach gazety 
prezentujemy najciekawsze prace, które zachwycają
pomysłowością, wyczuciem barwy, światła i nastroju
oraz artystycznym smakiem. 
Zapraszamy!

                                         p. Elżbieta Miłowska 
                                nauczycielka języka polskiego

Być jak z obrazu Vermeera

Uczniowie klas 2 pd, 2 pe i 2 pf otrzymali zadanie na
lekcji języka polskiego, aby wcielić się w bohaterów
obrazów holenderskiego artysty.
Jako redaktorka gazety szkolnej przeprowadziłam
kilka rozmów z uczestnikami projektu.

Dowiedziałam się, że czas pracy nad projektem był
bardzo różny. Niektórym zajęło to zaledwie pół
godzinki. Inni poświęcili więcej czasu.
W trakcie realizowania zadania uczniom
towarzyszyła ekscytacja. Możliwość wcielenia się w
różne postaci i wykorzystania przy tym swoich
umiejętności projektowania, stylizowania, upinania
fryzur, drapowania tkanin okazały się fascynującym
zajęciem.

Pewną trudność sprawiło znalezienie odpowiednich
materiałów, aby jak najbardziej oddawały wizualne
podobieństwo do postaci z obrazów.

Uczniowie wykorzystali przedmioty dla siebie
dostępne, czyli znalezione w domu ubrania z
garderoby rodziców i rodzeństwa, materiały
plastyczne i dekoracyjne oraz sprzęty domowe-
meble, talerze, zasłony, obrusy… Wykazali się
ogromną wyobraźnią. Pokazali, że potrafią też
wykorzystać wiedzę na temat modelingu i zdobyte w
szkole umiejętności.
                                                              Julia B.

                  Krótka notka biograficzna 
        https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Vermeer

Jan Vermeer van Delft, właściwie Johannes Vermeer
(ur. przed 31 października 1632 w Delfcie, zm. przed
15 grudnia 1675 tamże) – malarz holenderski.
Malował przede wszystkim sceny rodzajowe,
wykorzystując mistrzowsko grę świateł.. W dorobku
malarza dominują przedstawienia kobiet we
wnętrzach mieszkalnych, zajętych m.in. muzyką,
lekturą listu lub rozmową. W wielu obrazach badacze
doszukują się ukrytych alegorii lub symbolicznych
przesłań.
Częściowo zapomniany przez niemal dwa stulecia od
swej śmierci, Vermeer został odkryty na nowo w
drugiej połowie XIX wieku. 
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"Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"
nietypowa lekcja polskiego

6 i 13 listopada w klasach 1. 3, 1. 4, 1. 6 odbyły się
lekcje języka polskiego przygotowujące do omawiania
średniowiecznego utworu  pt. "Rozmowa mistrza
Polikarpa ze Śmiercią". 

Jako zadanie domowe uczniowie mieli w komiczny
sposób narysować śmierć (zadanie dla tych, którzy
lubią rysować:)) lub ewentualnie wyszukać śmieszne
rysunki śmierci w różnych źródłach. Nasze uczennice
wykazały się kreatywnością. Anastasiia, Róża, 
Kateryna (kl.1.6) i Maja (kl.1 3) wykonały wyjątkowe
rysunki. Należy podkreślić, że praca Małgorzaty
(kl.1.6) to fanart z filmów "Gnijąca panna młoda" i
"Miasteczko Halloween"- a więc z pewnością spodoba
się ich miłośnikom. 

Dziękuję za humor i wprowadzenie nas w dobry
nastrój. Okazało się, że - listopad w czasie pandemii
wcale nie musi być taki smutny.

                              p. Barbara Pelińska
                      nauczycielka języka polskiego

Anastaziia Ch.

Małgorzata M.
Kateryna H.

Maja T.

Róża I.
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