
Nowa Wieść
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Przywidzkiej
ul. Szkolna 4
83-047, Nowa Wieś Przywidzka

Numer 3 11/20

   W tym numerze znajdziesz:

    
     Ucho od klucza, „ogon” myszki, wyrwany 
             klawisz starej klawiatury … czyli         

   rozpoczynamy ZDALNE ANDRZEJKI !

Internet

     Nie ma chyba na świecie osoby, która nie chciałaby się dowiedzieć, kto tak       
         naprawdę jest jej przeznaczony…
    
     Najnowszy numer naszej gazetki w całości poświęcamy … wróżbom 
      – oczywiście, z przymrużeniem oka. Znajdziecie tu sporo ciekawostek na temat       
        andrzejek.
              
         Życzymy Wam przyjemnej lektury i … wspaniałej domowej zabawy! 
     PS
      WSZYSTKIM ANDRZEJOM SKŁADAMY SERDECZNE ŻYCZENIA IMIENINOWE!

   
   

Kilka słów o tradycji
Jak przygotować zabawę andrzejkową dla
domowników?
Przysłowia andrzejkowe
Dlaczego święty Andrzej?
Andrzejki czy andrzejki?
Skąd wziął się krzyż świętego Andrzeja?
Propozycje objaśnień woskowych cieni

Internet

  
   Imię Andrzej pochodzi
z       języka greckiego
od           
 słowa andros (mąż,       
     mężczyzna).               
                                         
   Oznacza: 
   mężny, odważny.

Andrzej Gołota
Andrzej Grabowski
Andrzej Łapicki
Andrzej Maleszka
Andrzej Wajda

Internet

       
       Utalentowani Andrzeje

              Imię Andrzej

Internet

Internet
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Wierzono, że w wigilię świętego Andrzeja panny powinny pościć cały dzień,
a wieczorem - dzięki wróżbom – będą mogły poznać przyszłego towarzysza
życia. Kawalerowie mieli już wprawdzie swoje katarzynki, ale i im Apostoł
miał pomóc odkryć tajemnicę przyszłości.

Wróżby to stary sposób na oswojenie nieznanej przyszłości.
Wierzono, że są dni, kiedy duchy przodków wracają na ziemię i
odsłaniają odrobinę nieznanego. Istnieje więc wtedy możliwość
zapytać je za pośrednictwem wróżb o najbliższą przyszłość.
Jakie będą zbiory, czy dopisze zdrowie, próbowano wywróżyć w
czasie tzw. godów - od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli.

Wróżbom miłosnym sprzyjał zaś początek adwentu. Panny wróżyły
zamążpójście w wigilię świętego Andrzeja, kawalerowie ożenek w
przeddzień świętej Katarzyny. Jednakże katarzynki były mniej atrakcyjne od
dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu.

Andrzejki od wieków odprawiały dziewczęta nie tylko w prawie wszystkich
regionach Polski, ale także w Niemczech, niemieckojęzycznych kantonach
Szwajcarii, na Słowacji, w Czechach, Rosji, Rumunii, na Ukrainie i Białorusi
oraz w krajach śródziemnomorskich, zwłaszcza w Grecji.
W zbliżonej do dzisiejszej postaci andrzejkowe wróżby pojawiły się mniej
więcej na przełomie XVI i XVII w. Najbardziej popularne było lanie wosku,
cyny lub ołowiu.

Pierwsze wzmianki o tym zwyczaju pochodzą z XVI wieku. W
"Komedii Justyna i Konstancji" Marcina Bielskiego z 1557 roku
panna służebna radzi dziewczynie:
                                             Nalejcie wosku na wodę,
                                                    Słuchałam od swej macierzy,
                                                    Gdy która zmówi pacierze
                                                     W wigilię Andrzeja świętego,
                                                     Ujrzy oblubieńca swego.
                                                     Ujrzyjcie swoją przygodę.

       
                      Kilka słów o tradycji ...

Internet

Internet

Internet
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                   Dlaczego Święty Andrzej?

     Jest kilku świętych Andrzejów: św. Andrzej Bobola, św.
Andrzej męczennik wietnamski... Ale św. Andrzej Apostoł
jest najbardziej znany. Właśnie w wigilię imienin Andrzeja
wróżymy sobie przyszłość.
Św. Andrzej od andrzejek pochodził z Betsaidy w Galilei, był rybakiem i
uczniem Jana Chrzciciela, potem poszedł za Chrystusem. Przyprowadził też
do Niego swojego brata Szymona Piotra. Przedstawiał Jezusowi pogan,
którzy chcieli Go poznać. Zginął ukrzyżowany w Achai [na krzyżu
ustawionym pochyło w kształcie litery X - zwanym krzyżem świętego
Andrzeja]. Wcześniej zdążył założyć w Bizancjum kościół. Podobno był
obieżyświatem - nauczając, podróżował po wielu krajach.
Andrzejki zawdzięczamy Grekom.
Wróżby św. Andrzeja powstały w środowisku greckim, gdzie dostrzeżono
etymologiczne podobieństwo nazwy aner, andrós - mąż, mężczyzna i
Andreas - Andrzej. Św. Andrzej mógł być więc rozdawcą mężów... Bo
andrzejki to święto panieńskie i czysto matrymonialne. Kawalerowie imię
przyszłej żony powinni poznawać wcześniej - 24 listopada w wigilię świętej
Katarzyny.

      
             PRZYSŁOWIA ANDRZEJKOWE
     Każda panna wzrok wytęża, by odnaleźć swego 
       męża.
      Na św. Andrzeja dziewczynom z wróżby nadzieja.

      Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego.

      Czary mary, wosku lanie, co ma stać się, niech się
stanie!
      Której but na progu stanie - pierwsza panna na
wydanie.
      Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze.

Internet

Internet

Internet

Internet
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                                        WYWIAD Z RODZICAMI,
                            PANIĄ MONIKĄ I PANEM MARIUSZEM,
                                      NA TEMAT ANDRZEJEK                                                   
                               PRZEPROWADZIŁ DOMINIK GOŁĄBEK

  Dominik: Mamo i Tato, mam do Was pytanie odnośnie
zbliżających się andrzejek. A dokładniej, jak obchodzono to
święto u Was w szkole?
  Pani Monika: Andrzejki obchodziliśmy każdego roku. Ten
dzień był wolny od lekcji, co wtedy nas – uczniów - najbardziej
cieszyło. Pan Dyrektor zawsze prosił, aby tego dnia każde
dziecko było przebrane. Ja przeważnie przebierałam się za
królewnę, podobnie jak moje koleżanki z klasy. Chłopcy zaś
najczęściej przebierali się za piratów. 
  Dominik: I tylko to robiliście w andrzejki?
  Pani Monika: Nie, no coś Ty. Tego dnia mieliśmy zabawę, na
której było bardzo wiele konkursów i wróżb. Wróżby najczęściej
organizowały najstarsze klasy w szkole. Mnie najbardziej
podobała się wróżba z laniem wosku i obieranie jabłka ze skóry,
aby potem wyrzucić tą skórę za siebie i dowiedzieć się, jakie
inicjały będzie miał nasz ukochany. Podczas zabawy zawsze
dostawaliśmy coś słodkiego. Był to mile wspominany dzień
przez każdego z nas.
  Dominik: A Ty, Tato, jak wspominasz ten dzień z czasów
swojego dzieciństwa?
  Pan Mariusz:  Wiesz co, bardzo podobnie do mamy, bo
przecież chodziliśmy do tej samej szkoły i mniej więcej w tym
samym czasie  :). Chociaż ja - jak każdy chłopak w tym wieku -
wolałem ganiać po korytarzu, niż robić sobie wróżby :)
  Dominik: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Z tego, co
mówicie, to andrzejki kiedyś i dziś obchodzi się podobnie. Może
nie w tym roku, gdy jest zdalne nauczanie. Jednak andrzejki z
lat wcześniejszych wspominam tak jak Wy swoje.
   

      

     Andrzejki? Tradycyjnie – dobra zabawa!
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  Z pewnością zastanawialiście się, jak należy zapisać nazwę
zabawy w wigilię św. Andrzeja: małą czy wielką literą?

                   Poprawna forma to „andrzejki”.
Reguła nakazuje pisać nazwy świąt dużą literą. Wyjątkiem od

tej zasady są nazwy obrzędów, zabaw czy zwyczajów, do
których        zaliczają się właśnie andrzejki.                                 

                           
Nazwy andrzejki, mikołajki, walentynki (wszystkie pisane małą
literą) są rzeczownikami pospolitymi. Powstały na wzór nazw
uroczystości typu imieniny, zaręczyny, zaślubiny, chrzciny…

          Przykład: W andrzejki robimy wróżby z wosku.

           Więcej ciekawostek językowych znajdziecie na stronie   
                  www.ortograf.pl oraz w Poradni Językowej PWN:     
                        https://sjp.pwn.pl/poradnia .

    

        

                  Andrzejki czy andrzejki?

       

    Skąd wziął się krzyż świętego Andrzeja?

      
    Krzyż świętego Andrzeja – forma krzyża w kształcie litery X, której pochodzenie wiąże się z
podaniem o ukrzyżowaniu w ten sposób Andrzeja Apostoła. Formę krzyża świętego Andrzeja mają
znaki drogowe ustawiane przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Krzyż ten jest także często
stosowany w heraldyce. 
   
    Czy zastanawialiście się jednak, dlaczego krzyż świętego Andrzeja – mający przecież ściśle
religijny charakter – pojawia się w odniesieniu do dróg z torami? Dzieje się tak dlatego, że święty
Andrzej Apostoł jest patronem podróżujących – dlatego strzeże bezpieczeństwa na przejazdach
kolejowych. Poza tym, swoim wyróżniającym się kształtem zwraca uwagę kierowców.

    Jeśli chcecie poznać więcej ciekawostek na temat krzyża świętego Andrzeja, zajrzyjcie
koniecznie na stronę:
                                        www.przedniaplatformatramwaju.pl

Internet
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           Jak przygotować zabawę andrzejkową dla domowników?
                                                                             Oto nasz przepis, krok po kroku:

   
1. Po pierwsze – liczy się

dobra zabawa! Ważne,
by od samego początku
zadbać o miłą
atmosferę. Nastawmy
się pozytywnie. Dobry
humor to podstawa. 

2. Po drugie – dekoracje.
Warto odpowiednio
przygotować
pomieszczenie, w którym
będziemy się bawić.
Kolorowy papier, mazaki,
kredki i odrobina wyobraźni
– tego potrzeba, aby
zmienić zwykły pokój w
gabinet czarów. Zaproście
do przygotowywania
dekoracji domowników –
może być naprawdę
wesoło. Przy okazji
wspólnej pracy warto
zapytać dorosłych o to, jak
oni bawili się w
andrzejkowe wieczory, gdy
byli w Waszym wieku.
Możecie usłyszeć
wspaniałe historie!!!
Oto kilka propozycji na
domowe
dekoracje: ► ► ► 

Internet

    3 Po trzecie: przygotujcie
listę zabaw na ten wieczór.
W naszej gazetce
znajdziecie sporo inspiracji.
Możecie także poszperać w
Internecie.
     4. Po czwarte: pomyślcie
o przekąskach. Podczas
zabawy czas szybko mija.
Będzie jeszcze przyjemniej,
gdy między wróżbami
będzie można coś
przekąsić. Polecamy kilka
potraw.
    5. Po piąte: bawcie się
dobrze – to znaczy
bezpiecznie. Jedną z
najpopularniejszych
andrzejkowych wróżb jest
lanie wosku. 
   Pamiętajcie, że przy
przygotowywaniu tej
wróżby muszą być obecni
dorośli. Osoby
niepełnoletnie nie mogą
bawić się ogniem.

TEGOROCZNE ANDRZEJKI OBCHODZIMY:

- OD WIECZORA: 
NIEDZIELA, 29 LISTOPADA

- DO WIECZORA: 
PONIEDZIAŁEK, 30 LISTOPADA

Internet
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6. Po szóste: po zabawie,
czas na sprzątanie.
Porządkowanie może być
także przyjemne. Możecie
ustanowić zawody, który z
domowników pierwszy upora
się ze swoim porządkowym
zadaniem.

  
Na koniec – trzymamy kciuki, aby Wasze
andrzejkowe wieczory przyniosły moc
niezapomnianych wrażeń. Jeśli uda Wam
się podczas zabawy zrobić kilka fotek, z
przyjemnością zobaczymy, jak się
bawiliście. Prześlijcie nam zdjęcia na
adres redakcji:
                  akwarium@wp.pl

Internet

     

        Andrzejki to okazja do dobrej zabawy. Jednak nawet
najlepszą zabawę może zepsuć katar albo ból gardła. 

Jesień jest to pora roku, która sprzyja infekcjom i wirusom. Aby
wzmocnić nasz organizm i odporność, warto wykorzystać
cenione od lat składniki. Pierwszym składnikiem jest czosnek.
Czosnek ma właściwości bakteriobójcze, przeciwwirusowe i
przeciwzapalne. Wiemy, że po zjedzeniu czosnku jest
nieprzyjemny zapach, ale warto jeść go codziennie. Zapobiega
infekcjom i chroni przed wirusami. 
Drugim składnikiem, po który warto sięgnąć, jest imbir. Ma on
właściwości bakteriobójcze i przeciwwirusowe. Łagodzi
dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Przy przeziębieniu
warto pić herbatę z imbirem, gdyż łagodzi przebieg choroby i
rozgrzewa. Ostatnim składnikiem jest miód, najczęściej
polecany produkt na przeziębienie. 
Miód ma działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne i łagodzące.
Każdy na pewno pić gorące mleko z miodem, gdy jest chory.
Jedzony codziennie - wspiera układ odpornościowy i wzmacnia
go. Są to trzy składniki , które warto włączyć do codziennej
diety. Wspomagają układ odpornościowy, są naturalnymi
antybiotykami, które podnoszą naszą odporność w sezonie
jesienno- zimowym.

                    Imbir, czosnek, miód-czyli... 
      jak się nie dać jesiennej słocie!
                                                      

                   Marta Tomaczkowska

Przykładowe objaśnienia do woskowych cieni
Figury geometryczne
O sobie : lubisz życie spokojne, bez trosk i komplikacji; masz duże zdolności, 
O przyszłej sympatii : spotkasz go w najbliższym otoczeniu; naturę będzie miał pogodną
Drzewa, rośliny, kwiaty
O sobie : nasz zamkniętą sentymentalną naturę, marzysz o prawdziwej miłości; duże zdolności 
O przyszłej sympatii : spotkasz go w placówce naukowej lub kulturalnej; będzie piastował ważny
urząd, w uczuciach czuły, choć niezbyt wierny
Psy, koty, inne zwierzęta
O sobie : przyjazna, szczera dusza, potrafisz załagodzić każdy konflikt
O przyszłej sympatii : poznasz go podczas wakacji; będzie posłuszny i wierny Internet
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  WSPOMNIEŃ CZAR!
 Tak bawiliśmy się kiedyś w szkole
...
                      Pamiętacie? 

MR

MR

MR

MR

MR

MR

MR

MR


	Kilka słów o tradycji ...
	Wróżby to stary sposób na oswojenie nieznanej przyszłości. Wierzono, że są dni, kiedy duchy przodków wracają na ziemię i odsłaniają odrobinę nieznanego. Istnieje więc wtedy możliwość zapytać je za pośrednictwem wróżb o najbliższą przyszłość. Jakie będą zbiory, czy dopisze zdrowie, próbowano wywróżyć w czasie tzw. godów - od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli.
	Wróżbom miłosnym sprzyjał zaś początek adwentu. Panny wróżyły zamążpójście w wigilię świętego Andrzeja, kawalerowie ożenek w przeddzień świętej Katarzyny. Jednakże katarzynki były mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu.
	Andrzejki od wieków odprawiały dziewczęta nie tylko w prawie wszystkich regionach Polski, ale także w Niemczech, niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii, na Słowacji, w Czechach, Rosji, Rumunii, na Ukrainie i Białorusi oraz w krajach śródziemnomorskich, zwłaszcza w Grecji. W zbliżonej do dzisiejszej postaci andrzejkowe wróżby pojawiły się mniej więcej na przełomie XVI i XVII w. Najbardziej popularne było lanie wosku, cyny lub ołowiu.
	Pierwsze wzmianki o tym zwyczaju pochodzą z XVI wieku. W "Komedii Justyna i Konstancji" Marcina Bielskiego z 1557 roku panna służebna radzi dziewczynie:                                              Nalejcie wosku na wodę,                                                     Słuchałam od swej macierzy,                                                     Gdy która zmówi pacierze                                                      W wigilię Andrzeja świętego,                                                      Ujrzy oblubieńca swego.
	Ujrzyjcie swoją przygodę.
	Wierzono, że w wigilię świętego Andrzeja panny powinny pościć cały dzień, a wieczorem - dzięki wróżbom – będą mogły poznać przyszłego towarzysza życia. Kawalerowie mieli już wprawdzie swoje katarzynki, ale i im Apostoł miał pomóc odkryć tajemnicę przyszłości.

	Dlaczego Święty Andrzej?
	Św. Andrzej od andrzejek pochodził z Betsaidy w Galilei, był rybakiem i uczniem Jana Chrzciciela, potem poszedł za Chrystusem. Przyprowadził też do Niego swojego brata Szymona Piotra. Przedstawiał Jezusowi pogan, którzy chcieli Go poznać. Zginął ukrzyżowany w Achai [na krzyżu ustawionym pochyło w kształcie litery X - zwanym krzyżem świętego Andrzeja]. Wcześniej zdążył założyć w Bizancjum kościół. Podobno był obieżyświatem - nauczając, podróżował po wielu krajach. Andrzejki zawdzięczamy Grekom. Wróżby św. Andrzeja powstały w środowisku greckim, gdzie dostrzeżono etymologiczne podobieństwo nazwy aner, andrós - mąż, mężczyzna i Andreas - Andrzej. Św. Andrzej mógł być więc rozdawcą mężów... Bo andrzejki to święto panieńskie i czysto matrymonialne. Kawalerowie imię przyszłej żony powinni poznawać wcześniej - 24 listopada w wigilię świętej Katarzyny.
	PRZYSŁOWIA ANDRZEJKOWE
	Każda panna wzrok wytęża, by odnaleźć swego         męża.
	Na św. Andrzeja dziewczynom z wróżby nadzieja.
	Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego.
	Czary mary, wosku lanie, co ma stać się, niech się stanie!
	Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie.
	Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze.

	Andrzejki? Tradycyjnie – dobra zabawa!
	WYWIAD Z RODZICAMI,                             PANIĄ MONIKĄ I PANEM MARIUSZEM,                                       NA TEMAT ANDRZEJEK                                                                                   PRZEPROWADZIŁ DOMINIK GOŁĄBEK
	Dominik: Mamo i Tato, mam do Was pytanie odnośnie zbliżających się andrzejek. A dokładniej, jak obchodzono to święto u Was w szkole?   Pani Monika: Andrzejki obchodziliśmy każdego roku. Ten dzień był wolny od lekcji, co wtedy nas – uczniów - najbardziej cieszyło. Pan Dyrektor zawsze prosił, aby tego dnia każde dziecko było przebrane. Ja przeważnie przebierałam się za królewnę, podobnie jak moje koleżanki z klasy. Chłopcy zaś najczęściej przebierali się za piratów.    Dominik: I tylko to robiliście w andrzejki?   Pani Monika: Nie, no coś Ty. Tego dnia mieliśmy zabawę, na której było bardzo wiele konkursów i wróżb. Wróżby najczęściej organizowały najstarsze klasy w szkole. Mnie najbardziej podobała się wróżba z laniem wosku i obieranie jabłka ze skóry, aby potem wyrzucić tą skórę za siebie i dowiedzieć się, jakie inicjały będzie miał nasz ukochany. Podczas zabawy zawsze dostawaliśmy coś słodkiego. Był to mile wspominany dzień przez każdego z nas.   Dominik: A Ty, Tato, jak wspominasz ten dzień z czasów swojego dzieciństwa?   Pan Mariusz:  Wiesz co, bardzo podobnie do mamy, bo przecież chodziliśmy do tej samej szkoły i mniej więcej w tym samym czasie  :). Chociaż ja - jak każdy chłopak w tym wieku - wolałem ganiać po korytarzu, niż robić sobie wróżby :)   Dominik: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Z tego, co mówicie, to andrzejki kiedyś i dziś obchodzi się podobnie. Może nie w tym roku, gdy jest zdalne nauczanie. Jednak andrzejki z lat wcześniejszych wspominam tak jak Wy swoje.

	Andrzejki czy andrzejki?
	Poprawna forma to „andrzejki”. Reguła nakazuje pisać nazwy świąt dużą literą. Wyjątkiem od tej zasady są nazwy obrzędów, zabaw czy zwyczajów, do których        zaliczają się właśnie andrzejki.                                                              Nazwy andrzejki, mikołajki, walentynki (wszystkie pisane małą literą) są rzeczownikami pospolitymi. Powstały na wzór nazw uroczystości typu imieniny, zaręczyny, zaślubiny, chrzciny…           Przykład: W andrzejki robimy wróżby z wosku.

	Skąd wziął się krzyż świętego Andrzeja?
	Więcej ciekawostek językowych znajdziecie na stronie                      www.ortograf.pl oraz w Poradni Językowej PWN:                              https://sjp.pwn.pl/poradnia .

	Jak przygotować zabawę andrzejkową dla domowników?
	Po pierwsze – liczy się dobra zabawa! Ważne, by od samego początku zadbać o miłą atmosferę. Nastawmy się pozytywnie. Dobry humor to podstawa.  Po drugie – dekoracje. Warto odpowiednio przygotować pomieszczenie, w którym będziemy się bawić. Kolorowy papier, mazaki, kredki i odrobina wyobraźni – tego potrzeba, aby zmienić zwykły pokój w gabinet czarów. Zaproście do przygotowywania dekoracji domowników – może być naprawdę wesoło. Przy okazji wspólnej pracy warto zapytać dorosłych o to, jak oni bawili się w andrzejkowe wieczory, gdy byli w Waszym wieku. Możecie usłyszeć wspaniałe historie!!! Oto kilka propozycji na domowe dekoracje: ► ► ►
	3 Po trzecie: przygotujcie listę zabaw na ten wieczór. W naszej gazetce znajdziecie sporo inspiracji. Możecie także poszperać w Internecie.      4. Po czwarte: pomyślcie o przekąskach. Podczas zabawy czas szybko mija. Będzie jeszcze przyjemniej, gdy między wróżbami będzie można coś przekąsić. Polecamy kilka potraw.     5. Po piąte: bawcie się dobrze – to znaczy bezpiecznie. Jedną z najpopularniejszych andrzejkowych wróżb jest lanie wosku.     Pamiętajcie, że przy przygotowywaniu tej wróżby muszą być obecni dorośli. Osoby niepełnoletnie nie mogą bawić się ogniem.
	Imbir, czosnek, miód-czyli...
	jak się nie dać jesiennej słocie!

	6. Po szóste: po zabawie, czas na sprzątanie. Porządkowanie może być także przyjemne. Możecie ustanowić zawody, który z domowników pierwszy upora się ze swoim porządkowym zadaniem.

	Marta Tomaczkowska
	Jesień jest to pora roku, która sprzyja infekcjom i wirusom. Aby wzmocnić nasz organizm i odporność, warto wykorzystać cenione od lat składniki. Pierwszym składnikiem jest czosnek. Czosnek ma właściwości bakteriobójcze, przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Wiemy, że po zjedzeniu czosnku jest nieprzyjemny zapach, ale warto jeść go codziennie. Zapobiega infekcjom i chroni przed wirusami.  Drugim składnikiem, po który warto sięgnąć, jest imbir. Ma on właściwości bakteriobójcze i przeciwwirusowe. Łagodzi dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Przy przeziębieniu warto pić herbatę z imbirem, gdyż łagodzi przebieg choroby i rozgrzewa. Ostatnim składnikiem jest miód, najczęściej polecany produkt na przeziębienie.  Miód ma działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne i łagodzące. Każdy na pewno pić gorące mleko z miodem, gdy jest chory. Jedzony codziennie - wspiera układ odpornościowy i wzmacnia go. Są to trzy składniki , które warto włączyć do codziennej diety. Wspomagają układ odpornościowy, są naturalnymi antybiotykami, które podnoszą naszą odporność w sezonie jesienno- zimowym.
	Tak bawiliśmy się kiedyś w szkole ...
	Pamiętacie?


