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Andrzejki, czyli uroczystość Św. Andrzeja
 
Andrzejki obchodzimy od dawien dawna, ale skąd do nas przywędrowało to święto? Jest to święto
obchodzone w Wigilię Św. Andrzeja, czyli patrona Szkocji. Tam też to święto uznawane jest za
narodowe. A co do pochodzenia święta… nie jest do końca znane. Oczywiście, co robimy w Andrzejki?
Wróżby! Więc tu przedstawię parę z nich: 

„Szpilki” 
Wróżba polega na wsypaniu dużej ilości szpilek do kubka. Następnie trzeba potrząsnąć kubeczkiem i
wysypać szpilki na stół pokryty obrusem. Powtarzamy to, aż ułożą jakąś literę. Każda litera coś
oznacza. 

„Kubeczki” 
Bierzemy 5 kubeczków i pod 4 kładziemy po jednej rzeczy. Każda rzecz coś oznacza: 
Pierścionek – małżeństwo 
Kluczyk – wielki dom 
Pieniążek – bogactwo 
Cukierek – słodkie i udane życie 
Pusty kubeczek – nic 
Następnie jedna osoba miesza kubeczki, a druga odkrywa jeden kubek. 

„Przebijanie” 
Wycinamy z papieru kształt serca. Następnie piszemy na nim imiona np. dziewczyn, chłopaków.
Potrzebna jest też jedna mała szpilka. Wróżba polega na tym, że jedna osoba trzyma serce, a druga
bierze szpilkę. W które imię trafi, tak będzie nazywał się jej/jego przyszły mąż lub żona. 

„Magiczna kula” 
Potrzebna jest plastikowa, przezroczysta kula. Jeśli da się ją otworzyć, można też wsadzić tam
światełka dla lepszego efektu. Wróżba polega na tym, że jedna osoba mówi, co by chciała w swoim
życiu, a druga dotyka kuli i podaje bardzo podobne rzeczy do tych, które podała nam pierwsza osoba.
 
„Lanie wosku” 
Do tej wróżby potrzebny będzie nam dorosły. Musi nam roztopić wosk. Następnie lejemy wosk na
miseczkę przez ucho klucza. Kiedy wosk zaschnie, bierzemy powstały kształt i włączamy latarkę. Teraz
oglądamy cień zaschniętego wosku, możemy też go obracać na różne strony. To co będzie nam
przypominać, to przydarzy nam się w życiu. 

Kuba kl.V
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Weronika poleca coś dla łasuchów…
Śnieżki - pyszne ciasteczka, które zachwycą każdego swoim
smakiem. Czas bardzo szybko leci. Niedługo już Święto
Niepodległości. Dlatego chciałabym wam da
przepis na pyszne i proste ciasteczka w zrobieniu. Swoim
wyglądem jak i nazwą mogą nawiązywa
do zbliżającej się już zimy... CIASTO Składniki: - 30 dag mąki - 25
dag margaryny - 1 cukier wanilinowy - 3 żółtka - 1 łyżeczka proszku
do pieczenia. Zaczynamy: Margarynę posieka
z mąką, doda
żółtka, proszek do pieczenia i cukier wanilinowy. Wyrobi
na gładką masę. Rozwałkowa
ciasto i wykrawa
małe kółeczka. Połowę ciastek przed pieczeniem posmarowa
pianką. Piec w temperaturze 160 stopni C przez około 15 min.
PIANKA Składniki: - 3 białka - 30 dag cukru pudru - 1 cukier
wanilinowy - marmolada Wykonanie: Wszystkie składniki (z
wyjątkiem marmolady) ubi
. Następnie po upieczeniu składa
ciastka: jedno bez pianki, a drugie z pianką, natomiast w środek
nałoży
trochę marmolady. Tak jak już mówiłam są one bardzo proste i
szybkie w przygotowaniu, a na pewno zachwycą was swoim
smakiem. Radzę spróbowa
każdemu. Smacznego! Weronika Rostkowska 7a
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