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                      Andrzejki  
To wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię świętego 

Andrzeja. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i 

przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim 

odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Później przybrały formę 

zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, 

zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę 

gromadzącą młodzież. Pochodzenie andrzejkowych wróżb nie jest do 

końca znane –prawdopodobnie jest to starożytna Grecja. Oto kilka 

ciekawych wróżb: 
 Najbardziej rozpowszechnioną wróżbą na andrzejki jest lanie wosku. Symboliczny 

klucz i wosk przelany przez niego otwiera wszystkie sekrety i tajemnice naszego 
życia. 

 Wróżba z jabłek to jedna z najprostszych wróżb andrzejkowych. Wystarczy wybrać 
dla każdego z uczestników gry jabłka jednakowej wielkości. Każdy z uczestników 
obierając jabłko stara się uzyskać jak najdłuższą obierkę.  
Ta osoba, która wygra, będzie najdłużej związku ze swoim ukochanym/ną. 

 Pomyśl sobie życzenie i zapal dwie zapałki. Trzymaj je płonącymi łepkami do góry. Jeżeli zapałki będą palić się “ku 
sobie”, życzenie się spełni w ciągu roku, a jeśli nie –będziesz musiał/a dłużej poczekać na jego realizację.  

OGŁOSZENIA 
 

 

SUPER IMPREZA-OSTATNIA 

W TYM ROKU!!! 

       Samorząd szkolny organizuje 

dyskotekę andrzejkową. Podczas 

imprezy przewidziane są wróżby. 

Dyskoteka odbędzie się 28.11.10r. 

(w czwartek). Młodsze dzieci (klasy 

od 0 do III) bawią się od 16:00 do 

17:30. Starsi uczniowie (klasy IV- 

IIIg.) od 17:30 do 20:(…). Wstęp 

2zł + napiwek dla Dj. 

Zapraszamy wszystkich. Zagra dla 

was dj Bązi i Sebastian W. 

 

Góra Grosza 2010 - 
XI edycja 
Już kolejny rok w naszej szkole jest 
organizowana Akcja Góra Grosza 
pod patronatem honorowym 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
 
Akcja Góra Grosza trwa od 22 
listopada do 3 grudnia br. 
 

Mamy nadzieję, że i w tym roku 
przyłączycie się do akcji. Serdecznie 
zapraszamy i pozdrawiamy. 

  

Kolejna akcja 

charytatywna! 
 

Chcesz pomóc! Nie wiesz jak?! 

Wystarczy, że pijesz herbatę Lipton! 

Zbieraj małe etykietki, umieszczone 

przy każdej saszetce! Przynoś je i 

wrzucaj do oznaczonego pudełka! 

 
 



Zachęcamy do przeczytania książek, 

których bohaterem jest Mikołajek. 

Autorami są Sempe’ i Gościnny. Polecamy 

te książki wszystkim, zarówno młodym, jak 

i dorosłym. Książki są  niezwykłe i nie 

brakuje w nich humoru. Możecie je dostać 

w naszej szkolnej bibliotece!

Dostępne są następujące części: Nowe 

przygody Mikołajka tom I i II oraz 

Nieznane przygody Mikołajka 

Mikołajki 
Mikołajki święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja 

biskupa Miry. 
Zwyczaje 

6 grudnia obdarowuje się dzieci prezentami, często w nocy z 5go na 6go 
podkłada się prezenty pod poduszkę lub umieszcza się je w wełnianej, 
dużej skarpecie. Święto Mikołaja znane jest na całym świecie pod 
nazwami : Santa Clause (USA), Babbo Natale (Włochy), Heilige Nicolaus 
(Niemcy), Mikulas (Czechy), Julemanden (Dania).  
Święty Mikołaj 

Święty Mikołaj urodził się w Licji w Azji Mniejszej około roku 280. Już za 
młodu odznaczał się pobożnością, toteż brat matki Mikołaja- biskup 
Patary, wyświęcił go na prezbitra. Rodzice Mikołaja zmarli ok. roku 300 
podczas zarazy, która w tym czasie nawiedziła Licje. Otrzymany spadek 

Mikołaj przeznaczył na pomoc biednym i potrzebującym. Jak głosi legenda dary podsuwał anonimowo, stąd 
pochodzi tradycja podkładania prezentów pod poduszkę. Mimo wyświęcenia na biskupa Miry pozostał 
człowiekiem niezwykle skromnym a wszystkie posiadane dobra rozdawał biednym. Zmarł 6 grudnia około roku 
345. 
 
Postać i legenda świętego Mikołaja przedstawianego jako grubasek w czerwonym kożuchu z długą białą brodą w 
saniach zaprzęgniętych w renifery powstała prawdopodobnie w latach 20tych XX wieku na zlecenie koncernu  
Coca-Cola. 
 

                                                  TO WARTO PRZECZYTAĆ 

Andrzejki po angielsku: 

wróżby-omens 

lanie wosku-lost wax 

przyszłość-future 

przepowiednie-predictions 

listopad-november 

klucz-key 

buty-shoes 

serce-heart 

jabłko-apple 
 

 

Poziomo:  
3. wróżysz sobie, bo chcesz ją poznać  

    5. zaczyna się wkrótce po Andrzejkach  

    6. sposób przepowiadania przyszłości  

    8. lejemy go przez ucho klucza  

    9. najlepsza pora na andrzejkową zabawę  

    11. miesiąc, w którym obchodzi się Andrzejki  

Pionowo: 
1. wróżą sobie panny i ...  

    2. inaczej wróżba  

    4. rychło chce go wziąć panna  

    7. święto wróżb  

    10. w popularnej wróżbie ustawiamy je kolejno  

            w kierunku drzwi  

 


