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część 5
DZIEŃ CIASTA
W tym dniu moja dieta będzie ograniczona… Ciasto to niesamowity
wyrób piekarniczy. Chyba nikt mu się nie oprze. Od razu, gdy myślę o
cieście, do głowy przychodzą mi takie osoby, które robią te wypieki, czyli
mama i babcia. Wiele jest rodzajów ciast i chyba nie da się ich zliczyć, ale
wiem jedno…
W życiu będę chciał spróbować jak najwięcej ich rodzajów.
Kacper Kuna

DZIEŃ BURAKA
Chociaż burak często kojarzy nam
się z osobami nielubianymi i
niewychowanymi,
ma
bardzo
pozytywny wpływ na nasze
organizmy.
Buraki
wspierają
między innymi układ nerwowy,
krwionośny,
pokarmowy
i
hormonalny.
Właściwości
zdrowotne buraka wynikają ze
składników które zawierają. Są to
między innymi wapno, żelazo,
magnes, fosfor, potas, witamina
B1, B2, A i C.

Ze względu na wielką zawartość
żelaza dietę buraczaną zaleca się
osobom z niedokrwistością i
niedoborach żelaza.
Buraki można jeść w wielu
formach, np. surowe kiszone,
zasmażane, barszcz czerwony i
chłodniki a także soki.
Karolina Szopińska

DZIEŃ BIAŁYCH SKARPET
Są osoby, które lubią nosić białe
skarpety do sandałów, niestety nie
każdemu się to podoba. W tym
dniu można bezkarnie nosić taką
stylizację i nikt nie ma prawa
powiedzieć, że to źle wygląda.
Marta Czech

Zwłaszcza, że wkładając sandały
w listopadzie, oczywiście w
naszym
klimacie,
każdy
wyglądałby trochę dziwnie. W lecie
nie ma problemu, nawet do
sandałów, pod warunkiem, że są
na nóżkach dziewczęcych albo
małych chłopców. U mężczyzn,
bez względu na kolor to trochę
obciach, a już białe! Tak jak do
klasycznego garnituru.
Sportowe obuwie, dziewczęce
lakierki – jest ok. Najważniejsze,
żeby były czyste i naprawdę białe.

DZIEŃ POCAŁUNKU
Według naukowców całowanie się
redukuje stres,odpręża, spala
kalorie.
Natalia Betleja
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Od wielu lat wczesne dzieciństwo
łączy się z pluszowym misiem.
Często zostaje on domownikiem
przez wiele lat - tak jak mój na
zdjęciu.

Pomysł na tę zabawkę powstał na
polowaniu, gdy został postrzelony
malutki niedźwiadek. W tym roku
święto pluszowego misia ma 110
urodziny.
Filip Migocki
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JA TEŻ MAM UCZUCIA
rozdział 5
Pamiętajmy, że koty nie są wredne. One są miłe na swój sposób. Nie możemy ich
porzucić na ulicy, bo były „nieudanym prezentem na gwiazdkę”. Później lądują w
schroniskach i dziczeją bądź w najsmutniejszym przypadku odchodzą z tego świata.
Pomimo że one przychodzą, kiedy chcą, to nas kochają – na swój koci sposób. Więc
czemu my o nich zapominamy?

KOCIA MAMA
Był deszczowy wieczór. Jak zawsze próbowałam dobiec do kryjówki ze swoją zdobyczą. Gdy przebiegałam
przez ulicę, usłyszałam tylko głośny klakson tira, ale nie ręczyłam za to. Miałam tylko jeden cel – na czas
nakarmić bandę zgłodniałych kociąt. Schowałam się pod zaparkowany samochód, bo zobaczyłam dzieci
biegnące w moją stronę. Tylko nie one – pomyślałam.
- Tutaj jest! - krzyknęła dziewczynka.
Reszta dzieci podbiegła za nią. Stanęły przed samochodem, a ja wypatrywałam niewielkiej luki między nimi.
Gdy ją znalazłam, przebiegłam szybko wymijając małolatów i zwinnie wspinając się na drzewo, aby przejść
przez mur.

Dobiegłam do swojej kryjówki, lecz nie weszłam do
niej. Tuż przed nią stał mężczyzna z siatką.
- Uciekaj stąd! - syknęłam pomimo tego, iż
wiedziałam, że hycel mnie nie rozumie.
Mężczyzna odwrócił się w moją stronę i powiedział:
- A więc to jest wasza mamuśka. Ładna, nie powiem.
Szkoda tylko, że nie ma właściciela. No cóż, musimy
cię zabrać kotko.
Mało zrozumiałam z jego słów, ale wiedziałam tylko
jedno – nie będzie ze mną zbyt kolorowo. Nie zależało
mi na swoim życiu – chciałam obronić moje dzieci.
Zaczęłam syczeć i prychać na hycla z najeżonym
grzbietem. Ten tylko się uśmiechnął krzywo i zarzucił
na mnie siatkę.
Próbowałam się wydostać, ale nie miałam szans. Mężczyzna podszedł i wziął mnie, po czym wrzucił do ciasnej
klatki. Moje potomstwo wsadził obok. Sam poszedł gdzie indziej. Gdy zniknął mi z oczu, szepnęłam do kociąt:
- Jestem przy was. Wszystko będzie dobrze.
Nie miałam racji. Moje dzieci szybko znalazły nowy dom, z czego się cieszyłam, natomiast ja dalej czekałam w
zamknięciu. Wszyscy przechodzili obok mojej klatki obojętnie. Nikt nawet nie raczył na mnie spojrzeć. Straciłam
nadzieję na cokolwiek. Cały czas leżałam w kącie. Nawet nie raczyłam zjeść posiłku. Byłam coraz bardziej
słaba, ale nie przejmowałam się tym. W pewnym momencie moje oczy zamknęły się już całkowicie.
Martyna Szczerba
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ANDRZEJKI
KRÓTKA HISTORIA ANDRZEJEK
Andrzejki to święto obchodzone już w dawnej Polsce, w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię świętego
Andrzeja. W dawnych czasach było ono obchodzone przez panny, które chciały dowiedzieć się czegoś o swoim
przyszłym mężu.
Z kolei Katarzynki były dla kawalerów, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłej żonie.
Z czasem jednak trochę się to zmieniło i andrzejki zaczęli obchodzić wszyscy razem.
Wiele osób twierdzi, że zwyczaj andrzejek pochodzi z czasów starożytnej Grecji. Wskazuje na to imię Andrzej,
od greckiego Andress i słów: aner i andros – co znaczy: mąż, mężczyzna.
Inni uważają, że wywodzi się on z tradycji starogermańskich związanych z kultem boga płodności, miłości i
bogactwa.
Pierwsza wzmianka o polskich andrzejkach pochodzi z 1557.
Niemniej jednak jest to już bardzo stara tradycja, która, choć znacznie zmieniona, jest obchodzona po dziś
dzień.
Marek Boryń

Dzień ten to świetna okazja do organizowania
ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się
adwentem.

JAK DAWNIEJ BYWAŁO
Czy dzisiaj dziewczyny, które chcą wyjść za mąż,
podchodzą do tych wróżb choć trochę poważnie?

Dawniej na przykład cały ten dzień dziewczyna
pościła i modliła się do św. Andrzeja, wierząc, że w
nocy ukaże się jej przyszły ukochany.

Dziewczyny ścinały też w tym dniu gałązkę wiśni lub
czeremchy. Jeśli zakwitła w wigilię Bożego
Narodzenia, mogły liczyć na zamążpójście.
Karolina Szopińska

ŚWIĘTY ANDRZEJ
Jest ich kilku: św. Andrzej Bobola, św. Andrzej
męczennik wietnamski, ale to właśnie św. Andrzej
Apostoł jest tym najbardziej znanym. .
Św. Andrzej od andrzejek pochodził z Betsaidy w
Galilei, był rybakiem i uczniem Jana Chrzciciela.

O PISOWNI SŁÓW KILKA
Nazwę andrzejki, podobnie jak mikołajki
i walentynki, piszemy małą literą.
Nazwy
te
są
rzeczownikami
pospolitymi,
zdrobnieniami, które mają tylko liczbę mnogą.
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ANDRZEJKI
Każdego roku w naszej gazetce pisaliśmy o andrzejkach, bo bawiliśmy się na lekcjach wychowawczych albo
byliśmy w Pałacu Mieroszewskich na warsztatach.
W tym roku klapa, więc jeśli nie bawiliście się w domu, z najbliższymi, żałujcie.

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
Przypomnijmy kilka wróżb andrzejkowych, które wybrali: Karolina Szopińska i Marek Boryń.

Najpopularniejsza wróżba
andrzejkowa
LANIE WOSKU
Miska z zimną wodą, klucz z dużą
dziurką (dzisiaj rzadkość), gorący
wosk i świetna zabawa.
Trochę wyobraźni i... Co
przedstawia ta figura?
Zastygłą masę można też... na
ścianę. Musi być cień i fantazja
rusza…

SERCE Z IMIONAMI
Najpierw trzeba przygotować dwa
serca
z
papieru:
jedno
z
popularnymi imionami żeńskimi, a
drugiego z męskimi. To imię, obok
którego jedna osoba najbliżej wbije
szpilkę, będzie imieniem jego/jej
żony lub męża.

RZUT MONETĄ
Po wymyśleniu życzenia należy
rzucić monetą do pojemnika z
wodą, oczywiście z odpowiedniej
odległości.
Kto trafi, ma pewność, że życzenie
się spełni.

WYŚCIG BUTÓW
Trzeba ustawić w rogu pokoju lewe
buty wszystkich uczestników i
przekładać je tak długo, aż nie
dotkną progu.
Ta osoba, której but wyjdzie za
drzwi, ożeni się albo wyjdzie na
pewno za mąż jako pierwsza ze
wszystkich uczestników.

LOSOWANIE PRZEDMIOTÓW
Pod talerzyki wkłada się, np. listek,
obrączkę, różaniec. Dziewczyny
losują i…
singielka, mężatka, zakonnica.

SKÓRKA JABŁKA
Trzeba obrać jabłko tak, by skórka
była najdłuższa.
Potem rzut za plecy, obowiązkowo
przez lewe ramię. Literą, w jaką
ułoży się skórka, to oczywiście
pierwsza
litera
imienia
ukochanego.
Karolina i Marek
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PROJEKT NIEPODLEGŁA
SZLAKIEM BĘDZIŃSKICH POMNIKÓW
październikowa wycieczka
przystanek 3

ZEGAR W KSZTAŁCIE TORY
W 2013 na skwerze pod murami miejskimi przy ul.
Modrzejowskiej odbyły się obchody 70. rocznicy
likwidacji getta w Będzinie.
W czasie tego wydarzenia został odsłonięty zegar
słoneczny w kształcie TORY. Ten ciekawy
symboliczny pomnik jest wyrazem pamięci i szacunku
dla mieszkańców naszego miasta narodowości
żydowskiej, którzy przez wiele wieków uczestniczyli w
historii Będzina.
Maja Irla

TORA
Z języka hebrajskiego - wskazówka, pouczenie. To
pięć pierwszych ksiąg Biblii, które są najważniejszym
tekstem dla wyznawców judaizmu.

Na stronie Urzędu Miasta Będzina została
umieszczona informacja o nas.

MIASTO O NAS
Nasi redaktorzy: Kacper Kuna, Maciek Grochowina,
Maja Irla i Iga Osadzińska z VI e przygotowali
nietypową akademię z okazji 11 Listopada prezentację, którą obejrzały online wszystkie klasy.
A my wydaliśmy specjalny numer gazetki.

