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Zapraszamy do lektury naszej szkolnej gazetki.  
W numerze: 

Co wiem o tradycji andrzejkowej? 

Wróżka Zelda potrzebuje Twojej pomocy! 

 
Czas Adwentu. Skąd się wziął pomysł na 

wieniec adwentowy? 
 

Wieloznaczne 

Mikołajki ?! – co to 

znaczy? 

 
Szczypta humoru, 

chwila rozrywki. 
Zajrzyj do środka !!! 

 

Informujemy, że … 

 
Nagrody w konkursie z poprzedniego numeru Szkolandii wylosowali: 

Aleksandra Gitner kl. I gimnazjum, Dominik Wielosz kl. VI, 

 Karolina Żukiewicz kl. VI oraz Anna Skop kl. V.  

 

Napisz list do Świętego Mikołaja. Nie zapomnij o swoich bliskich. 
 

  

Nabróż-Kolonia, 30.11.2012 r. 
 

Kochany Święty Mikołaju! 

 

 Sprawiasz dzieciom tyle radości! Nawet gdy już w Ciebie nie 

wierzymy, to i tak wierzymy, że dostaniemy prezenty. To nieważne, 

czy znajdziemy je pod poduszką, czy wręczy nam je postać               

w czerwonym płaszczu i butach taty. Najważniejsze, że jesteś. 

Czekanie na Ciebie zaczyna się już w listopadzie i w miarę upływu 

czasu niecierpliwimy się coraz bardziej. Zanim poproszę Cię o 

prezenty, chcę Ci złożyć życzenia imieninowe. Życzę Ci żebyś był 

zawsze i nigdy nie zawiódł dzieci. Życzę śnieżnych zim, rączych 

reniferów, wygodnych, ciepłych sań. I dużo zdrowia. 

A teraz najważniejsze, czyli prośba o prezenty. Mamie 

przynieś perfumy „Diun” Diora, bo marzy o nich od lat, ale są za 

drogie. Tacie przydałby się porządny portfel (najlepiej wypchany 

pieniędzmi). Stary jest bardzo zniszczony. Moja młodsza siostra 

prosi Cię o ładnego misia i kosmetyki dla Barbie, a ja rower górski. 

I dużo, dużo słodyczy.  

 

Z nadzieją  

Ola 
 

 

 
 

 
 
 



 
„Czary – mary, wosku lanie, co ma stać się, niech się stanie”. 

 
WRÓŻBY ANDRZEJKOWE 

 
Zapytaliśmy uczniów naszej szkoły,  

co wiedzą o polskiej tradycji, ile wiedzą na temat ANDRZEJEK.  
 

1. Czy wiesz jaka tradycja zwiazana jest 
z polskimi andrzejkami ? 

       - Wróżby – Patryk Pryciuk 
        - Tañce – Wiktoria Gawęda 
2. Jakie znasz andrzejkowe  

wróżby ? 

       - „Kocha nie kocha” –  

              Mateusz Pieczkowski  
             - Wylewanie wosku przez 
klucz – Ania Skop  
           - Obieranie jabłka – Dawid Mielniczuk  
 

3. Jak myślicie skąd nazwa tego święta?  

      - W listopadzie są imieniny Andrzeja – Bartłomiej Przybysz  

4. Wróżby andrzejkowe przepowiadają przyszłość 

 O czym mogą mówić, co mogą 

zapowiadać ? 

- „Może być chłopak z dziewczyną”- 
Bartłomiej Przybysz 
- Co będziemy mieć w przyszłości, np. 
dzieci  – Patryk Pryciuk 
- O życiu – Adrian Mikitiuk  
 
 
 
 

 

Uwaga !!! 
Ważne ogłoszenie! 

 
Wróżka Zelda z Krainy Magii 
przyleciała na Ziemię z prośbą o 
pomoc do Was drogie dzieci: 

 „Mam problem z księgą magii. 

Jest  stara, powypadały 

wszystkie kartki. Drogie 

dzieci, proszę Was o 

stworzenie pięknych stron do 

mojej księgi. Na tych stronach 

musi się znaleźć opis wróżby 

andrzejkowej lub jej rysunek. 

Gwarantuję nagrody dla wszystkich, którzy mi pomogą.  

Z góry dziękuję”.  

 

Hokus pokus, czary mary stwórzcie księgę nie do wiary.  
 

Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) – wieczór 
wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego 
Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka 
literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego. 

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie 

matrymonialny i przeznaczone były 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. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/29_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/30_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Aposto%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Aposto%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Aposto%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1557
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzynki


ADWENT 
Adwent jest to czas radosnego oczekiwania na narodzenie się Syna 

Bożego - Jezusa. Adwent trwa cztery niedziele. Postaciami adwentowymi 

są Maryja, Jan Chrzciciel i Prorok Izajasz. Okres ten symbolizują: 

Roratka - symbol Matki Bożej, Wieniec adwentowy, w którym znajdują 

się cztery świece, zapalane w kolejne cztery niedziele adwentu. 

Wieniec adwentowy: Świece oczekiwania 

Pomysł pastora Wicherka 
 

12 września 1833 roku ewangelicki teolog i działacz społeczny z 

Hamburga, pastor Johann Hinrich Wichern (1808-1881) otworzył w 

swym rodzinnym mieście szkołę-przytułek dla sierot i nazwał ją Das 

Rauhe Haus. Było to pierwsze z jego dzieł charytatywnych. Potem 

Wichern zasłynął bowiem      z organizowania tzw. misji wewnętrznej 

w Kościele ewangelickim i stworzył wiele podobnych 

instytucji. 

  

Pastor bardzo troszczył się o wychowanie swych 

podopiecznych. Chciał, by dzieci czuły się jak w 

rodzinie. W Adwencie 1839 roku wpadł na pomysł, 

jak zmienić wystrój świetlicy, by wprowadzić nastrój 

sprzyjający modlitwie. Sporządził szczególny 

wieniec. Na obrzeżu koła o średnicy 2 metrów 

umieścił 24 małe świeczki. Każda miała być 

zapalana w kolejny zwyczajny dzień Adwentu. 

Wokół tego wieńca podopieczni pastora gromadzili 

się codziennie na wspólne spotkania    i śpiewy. 

Początkowo ozdabiano zielenią tylko ściany sali. Potem zamiast ścian 

przystrajano wieniec. 

Szkoła Wicherna (nazwana obecnie jego imieniem) istnieje do dziś, 

rozrosła się zresztą znacznie. Nie jest już przytułkiem lecz zespołem 

szkół ewangelickich. Pastor natomiast swój pomysł przenosił do 

innych niemieckich miast. W Adwencie zapraszał ludzi na coniedzielne 

rozważania. Dlatego zmienił trochę wygląd wieńca. Zamiast 24 świec 

umieszczał tylko cztery, oznaczające cztery niedziele Adwentu. 

Zwyczaj sporządzania wieńca adwentowego (niem. Adventkranz) 

rozprzestrzenił się bardzo szybko w całych Niemczech, również           

w części katolickiej, a wkrótce potem na całym świecie. 

 

Korzenie pogańskie czy żydowskie? 
 

Zwyczaj sporządzania wieńca adwentowego jest więc stosunkowo 

nowy, choć jego korzenie tkwią prawdopodobnie w starogermańskich 

obrzędach pogańskich. W środku zimy na okręgu z zielonych gałęzi, 

symbolizującym słońce, zapalano ogień na znak nadziei, że przyjdzie 

wiosna i słońce znów zaświeci mocniej. Nie wiadomo jednak, czy dla 

ks. Wicherna inspiracją był ten stary zwyczaj, czy też judaistyczne, 

trwające osiem dni święto Chanuka. Każdego dnia tego święta zapala 

się kolejną świecę na ośmioramiennym świeczniku. Podobna zasada, 

zapalania kolejno o jedną świecę więcej, obowiązuje w wieńcu 

adwentowym... 

 

Symbolika wieńca 

Wieniec adwentowy ma dość 

rozbudowaną symbolikę. W wielu 

krajach przestrzega się zasady, by trzy 

świece były fioletowe, a jedna (trzecia 

niedziela Adwentu) różowa, co 

odpowiada barwom liturgicznym tego 

okresu. Świece ustawione są na kole. 

Kształt ten oznacza, że Bóg jest 

wieczny, nie ma początku ani końca.  
Koło sporządzone jest z gałęzi roślin 

wiecznie zielonych, czyli przeważnie z drzew iglastych – sosny czy 

świerku. Ma to oznaczać życie wieczne, jakie daje nam Chrystus. 

 

I wreszcie samo zapalanie świeczek wiąże się z tym, że Zbawiciel sam 

nazywał siebie "światłością świata". Mówi o tym Ewangelia wg św. 

Jana: 

 

„Jam jest światłość świata, kto idzie za mną, nie 

chodzi w ciemnościach, ale będzie miał światłość 
żywota” 

(J. 8,12) 
 
 

 
 

 
 

 



 

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć pani wychowawczyni. 

- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta. 

- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?! 

- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem. 

 

Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi, kto to był Mickiewicz, Słowacki i Norwid? 

- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Siwy, Kapiszon i Długi? 

- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. 

- To co mnie pani swoja bandą straszy? 

 

Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel poleca uczniom 

ćwiczyć „rowerek". Jeden z chłopców nie rusza nogami. 

- Dlaczego nie ćwiczysz ? – pyta nauczyciel 

- Bo ja teraz jadę z górki... 

 

A teraz rusz głową. Poprawne rozwiązania rebusów przenieś na kupon i 
wrzuć do pudełeczka znajdującego się bibliotece szkolnej. 

Masz szansę na wygraną.  

 

 
 

 

 

 

Czy święty Mikołaj istnieje? Bez wątpienia istnieje, 

 z całą pewnością w naszych sercach. 

 

To niesamowite, ale imię świętego Mikołaja jest nazwą 

wieloznaczną, spójrzcie tyko na nasze zestawienie: 

   
 Mikołajki: Grudniowy dzień prezentów 

 Mikołajki: Miasto nad jeziorem Tałty 

 Mikołajki: Miasto w województwie 

warmińsko-mazurskim 

nad Jeziorem  

Mikołajskim 

 Mikołajki: Ośrodek wypoczynkowy 

w pobliżu Śniardwy 

 Mikołajki: Szczególnie dla dzieci 

ważny dzień szóstego 

grudnia 

 Mikołajki: W grudniu i na Mazurach 

 Mikołajki: W skarpetce, w dzień św. Mikołaja 

 Mikołajki: Wieś w województwie podlaskim, w gminie Łomża. 

 Mikołajki: Zwyczaj obdarowywania się drobnymi prezentami 

 Mikołajki: Zwyczaj wręczania prezentów szóstego grudnia w dzień           

św. Mikołaja 

 Mikołajki: bohater powieści J.J. Sempe „Przygody Mikołajka”  
 
 
 
 
 

 

http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381941/grudniowy-dzien-prezentow
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381942/miasto-nad-jez-talty
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381943/miasto-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-nad-jeziorem-mikolajskim
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381943/miasto-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-nad-jeziorem-mikolajskim
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381943/miasto-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-nad-jeziorem-mikolajskim
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381943/miasto-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-nad-jeziorem-mikolajskim
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381943/miasto-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-nad-jeziorem-mikolajskim
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381944/osrodek-wypoczynkowy-w-poblizu-sniardwy
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381944/osrodek-wypoczynkowy-w-poblizu-sniardwy
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381944/osrodek-wypoczynkowy-w-poblizu-sniardwy
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381945/szczegolnie-dla-dzieci-wazny-dzien-szostego-grudnia
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381945/szczegolnie-dla-dzieci-wazny-dzien-szostego-grudnia
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381945/szczegolnie-dla-dzieci-wazny-dzien-szostego-grudnia
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381945/szczegolnie-dla-dzieci-wazny-dzien-szostego-grudnia
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381947/w-grudniu-i-na-mazurach
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381948/w-skarpetce-w-dzien-sw-mikolaja
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/266341/wies-w-wojewodztwie-podlaskim-w-gminie-lomza
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381949/zwyczaj-obdarowywania-sie-drobnymi-prezentami
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381951/zwyczaj-wreczania-prezentow-szostego-grudnia-w-dzien-sw-mikolaja
http://krzyzowka.net/definicja-do-krzyzowki/381951/zwyczaj-wreczania-prezentow-szostego-grudnia-w-dzien-sw-mikolaja

