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Andrzejki to dawny polski zwyczaj. Tego dnia możemy
poznać swoją przyszłość. W naszej szkole
30.11.2021. Samorząd uczniowski zorganizował salon
wróżb. Każdy mógł zjeść ciasteczko z przepowiednią,
poznać imię swojej drugiej połówki i dowiedzieć się co
o nim mówi jego linia życia.
Co jeszcze wiemy o tym święcie?
To wieczór wróżb, który przypada w wigilię świętego
Andrzeja - z 29 na 30 listopada. Do końca nie jest
znane pochodzenie tego święta. Prawdopodobnie
miało swój początek w starożytnej Grecji.
W andrzejkowych zabawach mogły uczestniczyć tylko
panny. Przygotowywały wróżby, dzięki którym miały
się dowiedzieć, kiedy i za kogo wyjdą za mąż.
Obecnie w zabawach biorą udział i chłopcy i
dziewczęta. A oto kilka najpopularniejszych wróżb
andrzejkowych
LANIE WOSKU
Lejemy rozgrzany wosk na zimną wodę przed ucho
od klucza. Kształt zastygłego wosku lub jego cień ma
ukazać, jak będzie wyglądał lub kim będzie przyszły
narzeczony.
BUTY
Dziewczyny ustawiają i przesuwają po kolei swoje
lewe buty od ściany w kierunku drzwi. Której but
pierwszy przejdzie przez próg, ta pierwsza wyjdzie za
mąż.

.

 JABŁKO
Należy obrać jabłko tak, aby otrzymać jak najdłuższą
skórkę. A następnie rzucić nią przez lewe ramię.
Litera, w jaką się ułoży skórka, oznacza pierwszą
literę imienia ukochanego.

RZUCANIE MONETĄ
Każdy uczestnik wybiera sobie monetę o dowolnym
nominale. Następnie musi pomyśleć życzenie i trafić
monetą do naczynia napełnionego wodą
umieszczonego w odpowiedniej odległości (nie może
stać ono ani za blisko, ani za daleko). Kto trafi do
miski z wodą, tego marzenie na pewno się spełni.

CZTERY FILIŻANKI
Pod trzy z czterech filiżanek wkładamy: obrączkę,
listek i monetę. Pod czwartą nie umieszczamy nic.
Zamieniamy miejscami filiżanki, a następnie
wybieramy jedną z nich. Listek oznacza szczęście,
moneta- bogactwo, obrączka - znalezienie osoby
bliskiej naszemu sercu. Jeśli wybierzemy puste
naczynie, możemy sobie pomyśleć marzenie, które na
pewno się spełni.

SERCE Z IMONAMI
Do tej wróżby potrzebujemy dwa duże serca z
papieru. Na jednym z nich wypisujemy popularne
imiona żeńskie, na drugim – męskie. Jedna osoba
przytrzymuje serce, a uczestnicy przekłuwają
(oczywiście z drugiej strony, tak, aby nie widzieć
imion) papier. Imię, w które uczestnik trafi szpilką,
będzie imieniem jego przyszłej żony lub męża.
Pamiętajmy jednak, że to wszystko tylko zabawa:)      

                                           Paweł Kopernok kl.5a

Magiczny czas rozpoczął się już 30 listopada.
W Andrzejki poznasz swoją przyszłość.

M.
Stolarska
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Czy lubi pani święta? 
Tak, bardzo lubię. Zwłaszcza, gdy mogę je spędzić w
domku w górach.

Czy wierzy pani w  świętego Mikołaja, a jeśli tak, to
o co go pani w tym roku poprosiła?
Oczywiście, że wierzę.  W tym roku poprosiłam go, by
wszyscy moi uczniowie nauczyli się tabliczki
mnożenia. Mam ogromną nadzieję, że właśnie to
życzenie się spełni. 

Gdzie zazwyczaj spędza pani święta?
Święta co roku spędzam w Beskidzie Małym, w domu
moich rodziców.

Jaka jest pani ulubiona potrawa wigilijna?
Barszcz czerwony  z uszkami. Tej potrawy nigdy nie
może zabraknąć na wigilijnym stole.

Czy ma pani w domu jakieś zwierzęta. Jeśli tak to
jakie i ile?
W domu mam królika i gekona orzęsionego a u
rodziców dwa pieski.

Czy wierzy Pani ,że w wigilię zwierzęta mówią
ludzkim głosem?
Mam nadzieję, że nie, bo gdyby moje psy mówiły tyle,
ile szczekają, to byłoby to nie do wytrzymania.

Skąd wzięła się u pani pasja muzyczna?
Moja mama uczy w szkole muzycznej, babcia grała na
fortepianie. Gdy chodziłam do przedszkola, mama
zapisała mnie na lekcje gry na skrzypcach. Później
zaczęłam się uczyć w szkole muzycznej.

Na którym instrumencie  lubi pani grać
najbardziej?
Najczęściej gram na gitarze i ukulele, ale ostatnio
wróciłam również  do fortepianu. Każdy z tych
instrumentów ma swoją duszę i wydobywa przepiękne
dźwięki.

Czy praca nauczyciela matematyki jest trudna?
Tak. Zdecydowanie jest to bardzo trudny zawód.
Matematyka jest pięknym przedmiotem, ale nie jest
łatwo jej uczyć.

Skąd  miłość do tego przedmiotu?
Moi dziadkowie byli inżynierami, wujek fizykiem.
Wydaje mi się, że miłość do przedmiotów ścisłych
mam we krwi podobnie jak muzykę. W końcu
powstawanie dźwięków w instrumentach to czysta
fizyka.

Dziękujemy pięknie za poświęcony nam czas i
życzymy cudownych Świąt Bożego Narodzenia.
                                Redakcja Korczynka

Z ukochaną gitarą

"Na świątecznym stole nie może zabraknąć czerwonego barszczu 
z uszkami" - wywiad z panią Agatą Łozińską

Z cudowną 5b

Archiwum prywatne

Archiwum prywatne
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 Jak to ze świętami było, czyli trochę historii.

Święty Mikołaj w szkolnej bibliotece

Święto Bożego narodzenia obchodzimy 25 grudnia,
czyli wedle tradycji chrześcijańskiej w dniu narodzin
Jezusa.
Jest to zaraz po Wielkiej Nocy  najważniejsze święto
dla większości Polaków.
Data ta jest jednak umowna , gdyż tak naprawdę nie
wiadomo kiedy urodził się Zbawiciel.  Dzień jego
urodzin „ustalono” w IV wieku w Rzymie. Wcześniej, w
kościołach obrządku wschodniego) obchodzono to
święto 6 stycznia.
25 grudnia ustanowiono dniem świątecznym jako
przeciwwagę do pogańskiego święta słońca, Sol
Invictus. W tym dniu, w przyrodzie światło wygrywa z
mrokiem, czyli następuje przesilenie zimowe.
W XVII wieku zaczęła się kształtować tradycja, jaką
znamy do dziś. Zwyczaj związany z choinką  przybył
do nas z protestanckich Niemiec, gdzie
przyozdabiano drzewka ozdobami z papieru i
jabłkami.
Historia udowadnia, że korzenie Bożego Narodzenia
wiążą się z Jezusem tylko pośrednio, a wersja
przedstawiona przez kościół jest umowna. Warto
pamiętać, że na chrześcijaństwo złożył się dorobek
różnych filozofii i religii. 

Święta to  cudowny czas. Powinniśmy się wówczas
 radować, świętować, spędzać czas z rodziną oraz
bliskimi.
Mimo całego zgiełku, gonitwy i  materializmu, nie
zapomnijmy zadbać o tradycję i odpowiednią
atmosferę świąteczną. Bez niej nawet najdroższe
prezenty pod choinką będą niewiele warte. 

                                    Bartosz Wolny kl. 5a

Świątecznie radosna 5a

W ostatnie dni nauki stacjonarnej to właśnie miejsce
w szkole przeżywało prawdziwe oblężenie.
Czyżby uczniowie zapałali taką pasją do czytania
lektur? Pojawiło się tam po prostu mnóstwo
nowiutkich, pachnących, prosto z księgarskich półek
książek  dla dzieci i młodzieży. Skąd nagle tyle
zakupów? Biblioteka otrzymała pokaźne
dofinansowanie w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Mikołaj
zdążył z zamówieniem przed świętami i dzięki temu
każdy uczeń będzie mógł w czasie wolnym od nauki
przenosić się w fantastyczne krainy i przezywać
niesamowite przygody wraz z bohaterami książek.

"Książka to mędrzec łagodny i
pełen słodyczy, który puste

życie napełnia światłem, a puste
serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

p.E. Tybur
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Boże Narodzenie w różnych stronach świata

Jak mówi przysłowie „Co kraj to obyczaj” . W
przypadku  Świąt Bozego Narodzenia sprawdza się
ono idealnie.  W każdym kraju obchodzone są one
inaczej.
Gdzie jest najciekawiej?

SZWECJA
W Szwecji tradycyjną potrawą spożywaną w Wigilię
jest słodki chleb maczany w wodzie, w której
przedtem gotowano mięso. Prezenty Szwedom
przynoszą  krasnoludki.

AUSTRALIA
Na tym odległym  kontynencie okres świąt przypada w
środku lata.
Jest tam wówczas ok. 30 stopni ciepła. Z
podarunkami zjawia się, podobnie jak u nas, Święty
Mikołaj, tyle że występuje on  w stroju nurka. Święta
obchodzone są na plaży, przy grillu. Cudownie,
prawda?

 CHINY
Boże Narodzenie w Chinach to komercyjne święto
pozbawione często sfery duchowej. Jest to po prostu
czas zabawy. W dniu Wigilii rodziny spotykają się w
restauracjach, a po wspólnym posiłku udają się do
klubów, aby się pobawić. Chińczycy ozdabiają swoje
domy kolorowymi dekoracjami, ubierają choinki oraz
wręczają drogie prezenty. Tradycją
bożonarodzeniową jest obdarowywanie się jabłkami.
Wzorem państw europejskich organizowane są tu
kolorowe bożonarodzeniowe jarmarki.

.

ETIOPIA
Mieszkańcy tego afrykańskiego kraju rozpoczynają 
 Boże Narodzenie  7 stycznia.  Jedzą  wówczas 
pikantny gulasz z mięsa drobiowego. Ich święta 
poprzedza 43-dniowy post. Bożonarodzeniową
tradycją jest genna, czyli gra zespołowa
przypominająca hokej na trawie. 

MEKSYK
Tam  tradycją jest Las Posadas, czyli nocne
spotkania trwające od 16 do 24 grudnia. Każdego
wieczora procesja wędruje ulicami miasta ze
świecami, niosąc figury Jezusa, Maryi oraz śpiewając
kolędy. Las Posadas symbolizuje wędrówkę świętej
rodziny od domu do domu w poszukiwaniu miejsca na
spędzenie zimnej nocy.

Las Posadas

CHILE
Wigilia w Chile znana jest jako pascha. Odbywa się
wtedy kolacja, po której otrzymuje się prezenty od
Starego Paschy, przybywającego na saniach
ciągniętych przez lamy. W czasie wieczerzy podaje
się indyka, chleb z bakaliami i suszonymi owocami
oraz małpi ogon – napój alkoholowy ze
skondensowanym mlekiem, kawą, rodzynkami i
cynamonem. 
FRANCJA
Pierwszego dnia świąt odbywa się uroczysty obiad, w
trakcie którego podaje się owoce morza, wątróbkę ze
specjalnie tuczonych gęsi, łososia, indyczki
nadziewane jadalnymi kasztanami. 

grafika.google

grafika.google
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Bożonarodzeniowym ciastem jest rolada w formie
kawałka drewna. Prezenty Francuzi otrzymują 25
grudnia. 26 grudnia jest już zwykłym dniem pracy.
ARGENTYNA
W tym kraju  kolacja wigilijna rozpoczyna się bardzo
późno, bo po godzinie 22. Argentyńczycy często 
spożywają ją przy grillu w ogrodzie. Na wigilijnym
stole można znaleźć:: steki, indyka, sałatki,
faszerowane pomidory, świąteczny chleb. O północy
w trakcie przerwy w świętowaniu  puszczane są
fajerwerki, sztuczne ognie i papierowe lampiony.
ROSJA
Prezenty w Rosji roznosi Dziadek Mróz.
Boże Narodzenie obchodzi się tam  w stylu
słowiańskim. Wyznawcy prawosławia obchodzą
święta według kalendarza juliańskiego, czyli 13
później niż katolicy.
Bardzo popularne są w Rosji racuchy, bliny oraz
bożonarodzeniowe kołacze (czyli pieczywo
obrzędowe). 

Jada się też faszerowane mięsa świni, kaczki albo
gęsi. Kiedy w Polsce katolicy dzielą się opłatkiem,
prawosławni w Rosji dzielą się z najbliższymi tzw.
prosforą, czyli święconym chlebem.
HISZPANIA
Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w
roku w wielu krajach. W Hiszpanii również obchodzi 
 

się je hucznie. 
Tamtejsze dekoracje świąteczne oraz zwyczaje
noworoczne mogą być nieco zaskakujące.
Oto  najdziwniejsze i najbardziej zaskakujące
zwyczaje podczas Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku w Hiszpanii.

1.  Brak św. Mikołaja:( Prezenty 6 stycznia przynoszą 
     Królowie
2.  Rusza bardzo popularna Loteria El gordo
3.  W Nowy Rok wszyscy zajadają                                 
   winogrona
4. Caga Tio, czyli kolorowy pieniek, który ma               
   przynieść szczęście.
5. 28 grudnia w Hiszpanii obchodzony jest
Dzień            Świętych Niewiniątek w Polsce
znany jako Dzień        Świętych Młodzianków.
jest on odpowiednikiem          naszego Prima
Aprilis, czyli dniem żartów i                  psikusów.
6. Baskijski Święty Mikołaj - zgodnie ze zwyczajem,   
    24 grudnia dzieci noszą jego kukłę na ulicach,         
  jednocześnie zbierając słodycze i śpiewając               
kolędy.

Mimo, że Boże Narodzenie w każdym kraju
obchodzone jest inaczej, inne są tradycje, inne
potrawy, to zawsze jest świętem związanym z
radością i życzliwością. Jest to czas, który spędza się
rodziną i bliskimi.
Właśnie dlatego tak naprawdę co roku czekamy na te
dni. Są one magiczne i nieważne są wszelakie
podziały i spory. Życzmy sobie, aby tak było nie tylko
od święta.

                    Krzysztof Dziedzic i Mikołaj Rolak kl. 4a

Od jaskiniowca do elfa
Jeden z pierwszych opisów pojawił się w wierszu “A
visit from St. Nicholas” Clementa Moore’a z 1823 r.
Mikołaj przedstawiony był w nim jako elf na saniach
ciągniętych przez małe renifery. Autor wiersza
wykazał się dużą fantazją, biorąc pod uwagę fakt, iż
Święty Mikołaj pochodził z upalnej Miry gdzie renifery i
śnieg nie występują. Do tego czasu wyobrażano sobie
Świętego Mikołaja jak typowego jaskiniowca. 
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 Świąteczne pierniki
babuni

 Uśmiechnij się
świątecznie

SKŁADNIKI:

500g mąki
300g miodu
1 jajko
100g cukru pudru
120g masła
2 łyżki soku z cytryny
1 łyżeczka imbiru
1 łyżeczka kardamonu
1 łyżeczka gałki muszkatołowej
2 łyżeczki cynamonu
50g przyprawy do piernika
1 łyżeczka kakao
2 łyżeczki sody oczyszczonej

PRZYGOTOWANIE:
Miód podgrzej i wymieszaj z mąką, przyprawami,
masłem, cukrem, jajkiem i ugniataj, aż do uzyskania
gładkiego ( bez grudek ) ciasta.
Odłóż ciasto na 1 godz. do lodówki. Po jednej
godzinie ciasto możesz rozwałkować ( podsypując
mąką ) i wycinać różne wzory. Gotowe wzory ułóż na
blaszce z papierem do pieczenia i włóż do piekarnika
nagrzanego na 180’C przez 12min.

                              Józek Czubała kl. 5a

Robotnicy wnoszą fortepian na ósme piętro. Na
szóstym piętrze jeden mówi:
– Mam dobrą i złą nowinę…
– Zaczynaj od dobrej.
– Zostały nam jeszcze dwa piętra.
– A zła? – Chyba pomyliłem bloki.
 
Jasio wraca ze spaceru.
– Dlaczego masz takie brudne ręce? – pyta mama.
– Bawiłem się w piaskownicy.
– Ale przecież palce masz czyste?
– Bo gwizdałem na psa.

Wchodzi żółw na Mount Everest i śpiewa:
– Za rok, za dzień, za chwilę!
Mĳa go żółw schodzący ze szczytu:
– Czterdzieści lat minęło…

Przychodzi Indianin do wodza Apaczów:
– Dlaczego Amerykanie mają takie ładne imiona, a my
takie brzydkie?
– Brzydkie? Czy nie podoba ci się moje imię Orle
Pióro?
– Podoba.
– A imię twojego brata: Wielki Niedźwiedź?
– Podoba.
– To dlaczego zawracasz mi głowę, Śmierdzący
Mokasynie?

Numer stworzyli:

Krzysztof Dziedzic kl. 4a
Mikołaj Rolak kl. 4a
Bartosz Wolny kl. 5a
Paweł Kopernok kl. 5a.
Julia Skowrońska kl. 5a
Iga Bołdys kl. 4a
Ada Wojciechowska kl. 4a
Maksymilian Moens kl. 5a
Józef Czubała kl. 5a

Skąd się wzięły świąteczne pierniczki?

Nazwa „piernik” pochodzi od przyprawy piernej,
składające się między innymi z drogocennego
niegdyś pieprzu. Jak powstały te popularne wypieki?
Jedna z legend opowiada o Katarzynce, córce
młynarza, która miała przygotować ucztę na przyjazd
króla do Torunia. Pszczoły podpowiedziały jej, by
dodała miodu do chleba i wypieków. Ciasta
smakowały wybornie, a król chwalił odtąd toruńskie
pierniki w całej Europie. Tak powstały katarzynki, do
dziś najbardziej znane, toruńskie pierniki (Święta
Katarzyna jest zresztą patronką piekarzy). Ich kształt
tworzy sześć połączonych ze sobą medalionów.
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