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#SzkołaDoHymnu

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

10 listopada cała szkoła o godzinie 11.11 zaśpiewała "Mazurka
Dąbrowskiego".

21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości, każdy uczeń
miał za zadanie przyczepić sobie żółta buźkę na koszulkę.
Na korytarzu powstało drzewo życzliwości z życzeniami dla
przyjaciół:)

SZKOŁA PAMIĘTA

Uczniowie z różnych klas odwiedzali miejsca pamięci - m.in.
zapalili znicze pod Dębami Pamięci, na mogiłach partyzantów
pochowanych na cmentarzu parafialnym, na mogile 12
powstańców z oddziału płk. Walerego Wróblewskiego
poległych 19 stycznia 1864 r. pod Rudką Starościańską.
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Z okazji 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie i
nauczyciele z naszej szkoły przygotowali część artystyczną "Radosna
Niepodległość". Zdalnie obejrzały ją wszystkie klasy, a także uczestnicy
lokalnych obchodów 11 Listopada, czyli przedstawiciele samorządu
lokalnego i mieszkańcy Ostrowa.

Przygotowujac się do obchodów 103. rocznicy odzyskania niepodległości,
uczniowie naszej szkoły zapoznali się z wystawą opracowaną przez IPN,
poświęconą związkom Józefa Piłsudskiego z Lublinem.
Nawet maluchy były zainteresowane, z uwagą oglądały fotografie i czytały
informacje.

5 listopada 2021 roku uczniowie klas IV, VA i VB naszej szkoły wraz z
wychowawcami: panią Beatą Czapską, panią Edytą Walkiewicz, panią
Anną Trubalską i panią psycholog Joanną Ludwiczuk - Sadłowską wzięli
udział w wycieczce do Warszawy.
Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik,
znajdującego się nieopodal Stadionu Narodowego oraz spacer po mieście i
obejrzenie zabytków stolicy.

"Dzieci lubią misie,
misie lubią dzieci..."
25 listopada to Święto Pluszowego Misia. Z tej okazji uczniowie klasy I
spotkali się z Misiem, który zawitał do ich klasy. Mało kto wie, że Pluszowy
Miś to zabawka - symbol z niezwykłą historią, którą uczniowie poznali na
spotkaniu z tym sympatycznym bohaterem.
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest
towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz
przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic.
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Kącik literacki

"Opowieści dziwnej treści"
Jesienny wieczór. Święto Zmarłych. Zimny wiatr wpada przez uchylone
okno. Na zewnątrz panuje mroczna atmosfera. W kaplicy zapadła
kompletna cisza. Ciemność opanowała komnaty. Grupa nastolatków
chciała dorównać swoim przodkom, więc postanowiła zorganizować Święto
Dziadów.
Wszyscy zgromadzeni wzięli garnek z wodą, maliny (bo są dobre), jedna
dziewczyna zabrała ze sobą kwiaty (bo ładnie pachną), a ktoś wziął ze
sobą kebab, bo był głodny. Zaczęli mieszać maliny i wodę, mieszanka ta
chlapnęła na jeden z telefonów. Właściciel komórki został porażony
prądem, dookoła niego zaczęły pojawiać się błyskawice:
- O kurde..., przez przypadek wywołaliśmy Balladynę!
Nagle ku zaskoczeniu zgromadzonych z wyświetlacza telefonu wyłoniła się
postać... mężczyzny! Miał podartą marynarkę. Z włosów wystawały
wodorosty, a z kieszonek wysypywał mu się piach. Gdy go zobaczyli ludzie,
poczuli nieprzyjemny zapach przypominający muł z jeziora.
Większość zgromadzonych milczała. I wtedy ktoś powiedział:
-Ej... zaraz, zaraz... a to przypadkiem nie jest ten typek, co go dziewczyna
za zdradę utopiła?
-No tak... pani nam o nim kiedyś mówiła. On był ze "Świtezianki"... -ktoś
dodał. […]
W ciszy i ciemności rozlega się nagle głos Strzelca:
-Dzień dobry, przybywam was prosić o pokutę, aby się dostać do nieba.
Nie przedłużając, już zaczynam moją historię. Byłem młody, zauroczony w
dziewczynie...
-Standard u nastolatków- ktoś dodał.
Strzelec ciągnął dalej:
-... Spotykaliśmy się nad brzegiem Świtezi o stałej, wieczornej porze.
Zaproponowałem wspólne życie i złożyłem przysięgę wierności. Ona
odeszła, nie dając odpowiedzi. Szedłem dalej brzegiem jeziora, aż ujrzałem
piękną kobietę, wołającą mnie do tańca. Wahałem się, lecz podszedłem,
przyjrzałem się i zobaczyłem moją ukochaną, wystawiła mnie na próbę!
Złamałem przysięge i pochłonęło nas jezioro..
"Bo kto przysięge naruszy,
Ach biada jemu, za zycia biada
i biada jego złej duszy!"
Tak narzekał biedny Strzelec, ale nie doczekał się odzewu, bo podczas
słuchania tej historii wszyscy usnęli :)
Zuza
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Andrzejki
Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w
wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Dzień ten
przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są
specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed
rozpoczynającym się adwentem.
W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest świętem
narodowym.
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i
przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim
odpowiednikiem andrzejek były katarzynki. Początkowo andrzejki
traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w
odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową,
organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś
współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą
młodzież obojga płci.

Wróżby i zabiegi magiczne:
· Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i
konopi, które zagrabiano męskimi spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do
domu kandydata na męża.
· Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego
Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany.
· 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.
· Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, np. listek oznaczał
staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec –
stan zakonny.
· Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i
wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki
przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych z jego zawodem, itp.
Pomagamy rozszyfrować znaczenie niektórych kształtów wosku:
Serduszko? Wiadomo! Zakochasz się i będziesz mieć szczęście w miłości!
Motyl? Zapowiedź wielkich zmian w życiu osobistym i zawodowym.
But? To oznacza, że będziesz bardzo zabiegany!
Kwiat? Wszystkie kwiaty z wróżby andrzejkowej to zapowiedź miłej
niespodzianki.
Anioł? Czeka na Ciebie dobra wiadomość!
Balon? Czekają Cię przejściowe kłopoty, z którymi sobie poradzisz.
Gwiazda? Szykuj się na przypływ szczęścia i pieniędzy!
· Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych
panien: ta, której but pierwszy dotarł do progu, miała jako pierwsza wyjść
za mąż.
· Strona, od której zaszczekał pies, miała być tą, z której nadejdzie przyszły
oblubieniec.

Opracowała:
Klaudia

.

.
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Porady na jesienne wieczory

Często wieczorami nie wiemy, co robić. Bardzo się nudzimy i rozmyślamy,
jak możemy zabić nudę. Myślenie o tym, jak to zrobić, zajmuje nam długi
czas. Dlatego przychodzę z pomocą!
Oto pomysły na jesienny wieczór:
1. Jednym z najlepszych rozwiązań jest zaparzenie herbaty, zapalenie
świeczki i czytanie książki.
2. Innym, też dobrym sposobem, jest włączenie jakiegoś ciekawego filmu,
nawet nie takiego, który kiedyś obejrzeliśmy, lecz takiego, który
przyciąga naszą uwagę.
3. Uczenie się - może nie każdy to lubi robić, ale szybko przy tym mija
czas,
4. Ciepła, zimowa herbata z cytryną ,goździkami i cynamonem . Najlepiej
przykryć się ciepłym kocykiem i włączyć Netflixa.
5. Sprzątnie pokoju albo segregowanie ubrań. Wiem, że niektórzy nie
lubią tego robić, ale zabija to czas.
6. Rozmowy z domownikami albo przyjaciólmi. Szybko zapadający
zmrok, długie wieczory sprzyjają zwierzeniom - czasem warto popytać,
co u innych albo po prostu się wyżalić.
7. Planszówki i puzzle - to świetny pomysł na jesienny wieczór dla całej
rodziny. Można do tego zrobić popcorn lub talerz przekąsek, postawić
na stole ulubione ciepłe napoje i dobra zabawa gwarantowana! Dziś na
rynku dostępny jest ogromny wybór gier dla różnych grup wiekowych,
ale zawsze można tez pograć w: chińczyka, szachy lub bierki.
8. Jeśli chcecie spędzić kreatywny wieczór, może warto spróbować
kolorowania mandali?
9. A może upiec jakieś pyszne ciasto lub na przykład pizzę?
10. Ruch to zdrowie! Można rozłożyć matę do ćwiczeń i zrobić domową
siłownię
Wiktoria

Biało- czerwone kruche ciasteczka

SKŁADNIKI:
120g mąki pszennej
80g cukru pudru
120g masła
90g wiórków kokosowych
2 budynie waniliowe
2 żółtka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka olejku waniliowego
3 łyżeczki czerwonego spożywczego barwnika

WYKONANIE:
Mąkę przesiać z budyniami, proszkiem do pieczenia i cukrem pudrem.
Następnie dodać wiórki kokosowe i masło pokrojone na mniejsze kawałki,
po czym wszystko razem posiekać. Dodać żółtka, olejek waniliowy i
zagnieść w całości ciasto.
Po uzyskaniu jednolitego ciasta dodać barwnik i dokładnie wyrobić całość.
Następnie zafoliować ciasto i schłodzić przez około 30 minut. Ze
schłodzonego ciasta odrywać małe kawałki, formować z nich kulki wielkości
niedużego orzecha.
Schłodzone ciasteczka poukładać na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia, w sporych odstępach od siebie i piec w temperaturze 170 °C
przez około 15 minut. Upieczone ciasteczka posypujemy z jednej strony
cukrem pudrem i gotowe!
źródło: https://www.facebook.com/patriotkaciastko/

