JEDNODNIÓWKA
Święto Niepodległości - dlaczego tak ważne dla Polaków?
Święto Niepodległości w naszym kraju obchodzimy co roku 11 listopada. Jest to wielki dzień dla Polski i Polaków. 11 listopada 1918 roku
nasz naród odzyskał niepodległość. Przez ponad wiek Polski nie było na
mapie - zmieniło to się po 123 latach. Zastanawiając się głębiej nad tym
dniem, warto przypomnieć sobie znaczenie słowa "niepodległość".
Niepodległość definiuje się jako niezależność państwa od formalnego
wpływu innych jednostek politycznych.
Czym jest ona dla młodzieży? Od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r z pewnością znaczenie tego słowa nieco osłabło, straciło
emocjonalne zabarwienie. Dzisiaj wydaje nam się, że wolna ojczyzna,
posługiwanie się językiem polskim, polskie miasta, szkoły, zabytki to
sprawa oczywista

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła.
KONKURS
Konkurs na własnoręcznie wykonany lampion metodą dowolną. Pracę należy dostarczyć do 29.11.2015 do Pani Justyny Pokorskiej- Kawa albo Pani Marii Chodorowskiej.

Pamiętajmy, że
jesteśmy rodakami,
mamy własny kraj,
piękną kulturę i historię
i to powoduje,
że
czujemy się tu
bezpiecznie. Polska
to
nasz dom. Dom,
jako
najważniejsze
miejsce na świecie, ale też jako rodzina, tak w sensie dosłownym jak i przenośnym. Polacy to nasi współlokatorzy, a turyści to nasi goście. W tym
dniu mamy większą szansę na dostrzeżenie tego. Chociaż często zdarza
nam się narzekać, tylko tu czujemy się dobrze. Patriotyzm powinien
trwać wśród młodych ludzi, być przekazywany z pokolenia na pokolenia. Bo bycie dumnym ze swojej ojczyzny jest jedną z największych
wartości, a widok młodzieży z biało-czerwonymi kotylionami jest
wręcz wzruszający.

Czas na wróżby

Andrzju, Andrzeju,
nasz dobrodzieju dobrą wróżbę daj!
Wigilia świętego Andrzeja, przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Tego wieczora
wróżby orzekały o losie, nie o zwykłym losie ale
tym związanym z zamążpójściem.
Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione w całej chrześcijańskiej Europie. Święty Andrzej uznany jest za patrona panien chcących szybko zmienić
stan cywilny. Miał on pomóc
dziewczętom w odkrywaniu
przyszłości. Chciały dowiedzieć się, kiedy wyjdą
za mąż; poznać imię i charakter przyszłego małżonka.

Przez lata zwyczaje się zmieniły, teraz
bawimy się wspólnie, wróżąc sobie nawzajem, łącząc te wróżby z konkursami
i wesołą zabawą.

LANIE WOSKU i odgadywanie kształtów jego cieni to najpopularniejsza wróżba andrzejkowa. Będziesz potrzebował:
zwykłych świeczek, papierowego (tekturowego), samodzielnie wykonanego klucza, miski z wodą, dobrego humoru.
Wosk należy roztopić w rondelku na małym ogniu. Uwaga
rondelek pewnie do niczego innego nie będzie się już nadawał!
Ciepły wosk ostrożnie przez dziurkę od klucza lejemy do wody. Gdy wosk na wodzie zastygnie podnosimy go do światła i
oglądamy powstały na ścianie cień. Z jego kształtu wróżymy
naszą przyszłość.
ANDRZEJKOWE SERCE. Aby wykonać tę wróżbę należy
wyciąć serce z papieru i napisać na nim imiona chłopców i
dziewczynek. Następnie trzeba serce odwrócić zapisaną stroną do dołu i przekłuć je igłą. Imię na które natrafimy należy
do naszego przyszłego ukochanego/ukochanej.
ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z
RUREK. Do miski z wodą delikatnie wrzucajcie rurki. Właściciele
"magicznych" rurek, które się połączą - na zawsze zostaną przyjaciółmi. Ale pamiętaj, że to tylko andrzejkowa zabawa!
Będziesz potrzebować: patyczków, liczmanów, pomalowanych wcześniej zapałek, słomek lub po prostu podpisanych
markerem rurek do napojów, miski z wodą.

