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Drodzy	Czytelnicy,		

oddajemy	w	Wasze	ręce	kolejny	numer	naszej	gazetki.		Jak	widzicie	–	na	razie	działamy	prężnie!	Szukamy	
tematów,	które	mogą	Was	zainteresować.	

Serdecznie	dziękujemy	czytelnikom,	którzy	zgłosili	propozycje	tytułów	dla	naszego	miesięcznika.	Oto	one:	

• Słowacki	News	(propozycja	Franka	C.	kl.2c)	
• Galoopia	(propozycja	Laury	N.	kl.3b)	
• Juliusz	267	
• Głos	Słowackiego	
• Słowek	News	
• Co	u	Julka?	
• Gatka	

Jak	pisaliśmy	w	poprzednim	numerze,	wśród	Waszych	propozycji	wybierzemy	jeden,	który	będzie	oficjalnym	
tytułem	naszego	pisma.	Niedługo	poprosimy	Was	o	wskazanie	najciekawszego	tytułu.	

Przypominamy	też,	że	każdy	może	przysłać	nam	swój	tekst	(wiersz,	opowiadanie,	tekst	piosenki,	artykuł,	
rysunek),	a	my	opublikujemy	go	w	kolejnym	numerze.		

Jeśli	ktoś	z	Was	chciałby	dołączyć	do	naszego	zespołu	–	również	serdecznie	zapraszamy.	Napiszcie	do	nas,	a	
my	Was	odnajdziemy	J	

                                                                                                 Życzymy Wam przyjemnego czytania! 

                                                                                               Zespół redakcyjny 

 

 

 

Zmiany klimatu, czyli nie bądź obojętny 

     Zabójcze upały, powodzie zalewające wybrzeża, huragany, które zmiatają z powierzchni ziemi całe miasta - to 

nie wizja przyszłości,  to dzisiejsza rzeczywistość. Skrajne zjawiska pogodowe są coraz częstsze. Dzisiejsza pogoda to 

nie zjawisko naturalne, lecz następstwo działania człowieka. To my, ludzie, zmieniliśmy klimat. W wyniku spalania 

węgla w naszych piecach oraz rozwoju motoryzacji doprowadziliśmy do zanieczyszczenia powietrza przez CO2, czyli 

dwutlenek węgla. W ten sposób podgrzaliśmy naszą planetę już o 1 stopień Celsjusza. Uratować klimat może tylko 

zaprzestanie emisji CO2. Oczywiście nie da się tego osiągnąć z dnia na dzień. Nasza szkoła ma specjalną sekcję ECO, 

więc jeśli chcecie pomóc zmienić klimat na lepsze, dołączcie do nas.  

                                                                                                                                          Marysia Gutowska  

 



 
KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

grudzień 
 
Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Ndz. 

  
 
 

    1 
Światowy 
Dzień 
Puszczania 
Bąków 

2 
 

3 
Dzień 
Majsterkowicz 

 

4 5 
Dzień Ninja 

6 
Dzień Anioła 

7 8 

9 10 
Światowy 
Dzień Futbolu 

11 
Międzynarodowy 
Dzień Tanga 

12 
Dzień Guzika 

13 
Dzień Telewizji 
dla Dzieci 
 

14 
Dzień Małpy 

15 

16 
Dzień 
Pokrywania 
Wszystkiego 
Czekoladą 

17 
Dzień bez 
Przekleństw 

18 19 
Dzień 
Wiecznie 
Zielonych 
Roślin 

20 
Dzień Ryby 

21 
Światowy 
Dzień 
Pozdrawiania 
Brunetek 

22 

23 24 
Dzień Raju 

25 
Dzień Ciasta 
Dyniowego 
 

26 
Dzień 
Rzucania 
Owsem w 
Wieśniaków 

27 
Dzień 
Odpoczynku po 
Świętach 

28 
Międzynarodo
wy Dzień 
Pocałunku ale 
także Dzień 
Gry w Karty 

29 

30 
Dzień Serka 
Wiejskiego 

31 
Dzień bez 
Bielizny 

     

                                                                        

                      10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka ogłoszony dla 
upamiętnienia podpisanej w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W tym 
dokumencie Narody Zjednoczone proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i 
pomocy. 
    Wiemy, że świat nie jest idealny, my też nie, ale pamiętajmy, że 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 
A szczególnie do robienia czegoś złego! 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić! 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać 
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać! 
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabronić spotykać się z nimi! 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania! 
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania! 

Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa, 
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa! 

( opracowany na podstawie Konwencji Praw Dziecka ) 
 
                                                                                                                    Patrycja Jost



 

 

 

 

 

 

HISTORIA	SŁOWA	PANI	POLSZCZYZNY	

Drodzy Czytelnicy, Drogie Czytelniczki, 

bardzo mi miło prowadzić dla Was rubrykę, 

w której będę opisywała pochodzenie wyrazów 

w języku polskim oraz ich dawne znaczenia, czyli 

będziemy się tu zajmowali etymologią.  

30 listopada przypada święto lubiane nie 

tylko przez solenizantów, czyli wszystkich 

Andrzejów, lecz także tych, którzy miło spędzają 

czas na zabawach andrzejkowych, których 

nieodłącznym elementem są wróżby. I właśnie 

słowo ‘wróżba’ będzie nas dziś interesowało. 

W tekstach pisanych po polsku można je było 

spotkać już w XVI wieku, a pochodzi od słowa 

‘wróg’. Co ma wspólnego wróg z wróżbami? – 

zapytacie. Spieszę z wyjaśnieniem. Jeszcze w 

XVII wieku wróg oznaczał zły los. A zatem nasi 

przodkowie wróżyli po to, by dowiedzieć się, czy 

czeka ich w przyszłości coś złego. Aby to zrobić, 

rzucano losami, czyli wróżą. Aleksander 

Brückner w „Słowniku etymologicznym” z 1927 

roku pisze: „Rzucanie losu, wróży, było 

najpospolitszym środkiem wieszczbienia”. 

Wróżenie i wróg miało ze sobą jeszcze to wspólne 

znaczenie, że wiązało się z działaniem 

nieczystych mocy, wrogiem nazywano diabła, a 

wróżenie oznaczało czarowanie, uprawianie 

magii, przepowiadanie przyszłego nieszczęścia, 

więc także kojarzyło się ze złem, lichem, diabłem 

– sprawcą wszystkich ludzkich nieszczęść.  

Wróżby andrzejkowe miały jednak inny 

cel niż poznanie złych zdarzeń, przed którymi 

chciano się ustrzec. W wigilię świętego Andrzeja 

wróżono przede wszystkim po to, 

aby dowiedzieć się czegoś o przyszłym mężu.  

Inna nazwa andrzejek to jędrzejki, a to 

stąd, że w polszczyźnie mamy dwa warianty 

imienia Andreios: Andrzej i Jędrzej.   

Życzę Wam udanej zabawy andrzejkowej, 

a wszystkim Andrzejom – spełnienia marzeń.  

A w grudniu czekam na Was z nową 

dawką informacji ze świata etymologii. 

Pani Polszczyzna  

 

 

	

Jak to było z andrzejkami? 
               
              Po zmroku 29 listopada obchodzimy andrzejki.  Pierwsza polska wzmianka literacka na ten 
temat ukazała się w drugiej połowie XVI w. Andrzejki najczęściej wypadają na końcu roku 
liturgicznego, są one ostatnią okazją do zabawy przed adwentem. 
             Początkowo wróżby miał charakter wyłącznie matrymonialny. Brały w nich udział tylko panny 
szukające męża. Męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki. Pierwotnie andrzejki  traktowane 
były bardzo poważnie, wróżby były odprawiane indywidualnie, w odosobnieniu , zaś współcześnie 
przekształciły się w  zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. 
           Obecnie wieczór imienin Andrzeja jest okazją do spotkań w gronie znajomych i dobrej zabawy. 
Nikt już nie wierzy, że kształt wosku z świecy odkryje przed nami naszą przyszłość czy wskaże 
rozwiązanie trudnego problemu. Najważniejsze to mieć dystans do siebie i otaczającej rzeczywistości. 



Warto pamiętać też słowa lisa, bohatera utworu pt. ”Mały Książę”: „Dobrze widzi się tylko sercem, 
najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. 

Jadwiga Tryc 
 
 
 

Ciekawostki	ze	świata	sztuki	

Yayoi Kusama - artystka zajmująca się 
malarstwem, rzeźbiarstwem i pisarstwem. Urodziła 
się  22 marca w 1929 roku w Matsumoto. Obecnie jej 
miejsce zamieszkania znajduje się w Tokio. Tworzy 
swoje dzieła od 20 roku życia, nazywa je "sztuką 
obsesyjną", ponieważ Kusama ma zaburzenia 
psychiczne, w pewien sposób czuje lęk do kropek. Jej 
obrazy są bardzo charakterystyczne, ponieważ są 
stworzone z między innymi kropek i rzucających się 
w oczy kolorów. Artystka uważa, że malowanie to 
pewien sposób terapii i leczenia. W 2006 roku 
dostała nagrodę najważniejszego artysty w Japonii.  

* ciekawostka- jej najdroższy obraz został 
sprzedany za ponad 5 milionów dolarów. 

  
                                                                                       

Tadeusz Marczyński 

Strefa	rozrywki	

    Film pt.”Misfit” miał swoją premierę 8 listopada. Z 
tej okazji w Westfield Arkadia odbyło się spotkanie z 
aktorami: Sylwią Lipką, Adrianną Kępką, Mateuszem 
Gawłowskim, Filipem Zabielskim, zespołem Felivers, 
My3, Tomaszem Karolakiem i Marcinem Wójcikiem. 

     To komedia muzyczna. Obraz opowiada historię 
Julii Morskiej, nastolatki mieszkającej w USA. Życie 
dziewczyny zmienia się, gdy wraz z rodzicami wraca do 
Polski.  

      Walorem filmu jest warstwa muzyczna, gdyż 
bohaterowie występują w szkolnym „Mam Talent”, 
który może zmienić losy wielu z nich. 

      Czy warto obejrzeć tę produkcję? Sami oceńcie.  

                                                                                                                                                                     
Zuzanna Surmak, Martyna Zaim 

	

	

																	

	

Sentencja	na	najbliższy	czas:	

																															Kto	nie	czyta,	przeżyje	tylko	swoje	życie,				
																															kto	czyta,	przeżyje	znacznie	więcej.	
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