JEDNODNIÓWKA

Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku po 123 latach zaborów niepodległości.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 okupacji hitlerowskiej
oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych, obchodzenie
święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w
roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju

Andrzeju, 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.
Chłopcy gromadzili się na podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny ,24 listopada. Jednak katarzynki były mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu. Obecnie
oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako andrzejki. Jest wtedy okazja, by z przyjaciółmi
poznać andrzejkowe wróżby, przesądy i zaklęcia.

21 LISTOPADA obchodzimy Światowy Dzień
Życzliwości. Wymyślono go w Stanach Zjednoczonych. Od roku 2006 obchodzony jest w Polsce. To dzień, w którym nie można się bić, skarżyć, przezywać, szarpać. Powinniśmy używać
„magicznych słów”: proszę, dziękuję, przepraszam. Życzliwość to też uśmiech. Taki dzień powinien być codziennie.

Nauczyciel do ucznia: - Jasiu co
przedstawia ten wzór? - Mam to na
końcu języka... - To wypluj szybko, bo to kwas solny!
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