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Andrzejkowe wróżby są doskonałym pomy-
słem na to, jak ciekawie spędzić wieczór         
z przyjaciółmi już 30 listopada.   
Andrzejki od wieków odprawiały dziewczęta 
nie tylko w prawie wszystkich regionach Pol-
ski, ale także w Niemczech, niemieckojęzycz-
nych kantonach Szwajcarii, na Słowacji,         
w Czechach, Rosji, Rumunii, na Ukrainie        
i Białorusi oraz w krajach śródziemnomor-
skich, zwłaszcza w Grecji. W zbliżonej do 
dzisiejszej postaci andrzejkowe wróżby poja-
wiły się mniej więcej na przełomie XVI          
i XVII w. Najbardziej popularne było lanie 
wosku, cyny lub ołowiu. 

Najnowsze propozycje książek pole-
cane przez naszych ekspertów znaj-
dziecie na stronie 10 :) 

Kolejna gwiazda do od-
krycia, na stronie 4. 

SPRAWDŹ 
SWOJĄ 
ZNAJO-

MOŚĆ JĘ-
ZYKÓW OB-

CYCH! 
STRONA 7-8. 

UWAGA! UWAGA1 
25 listopada Dzień 
Pluszowego Misia      

w naszej szkole! Moc 
atrakcji w bibliotece  
i świetlicy szkolnej! 
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8 pażdziernika 2011roku odbyły się Powiatowe Zawody w biegach przełajowych w Strzel-
cach Opolskich. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Wiktoria Kainka, Paulina Małota, Mi-
chał Rudner, Oliwia Kałuzny , Jakub Kotucz 
Dziewczyny pokonywały dystans 1000m i zajęły następujące miejsca: 

Wiktoria Kainka 1000m – III miejsce w powiecie 
Małota Paulina 1000m  -    V miejsce w powiecie 
Oliwia Kałużny 1000m-   VII miejsce w powiecie 

Chłopcy pokonywali dystans 1500m i zajęli następujące miejsca: 
      Jakub Kotucz 1500m- II miejsce w Powiecie 
      Michał Rudner 1500m- XVI miejsce w Powiecie 
Wiktoria Kainka, Paulina Małota i Jakub Kotucz awansowali do Wojewódzkich Zawodów        
w Biegach Przełajowych. 
 

W dniu 11 października 2011roku w naszej szkole został 
zorganizowany apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski pod kierun-
kiem pana Marcina Napieracza. Na apelu oprócz przedsta-
wienia uczniowie składali wiele życzeń nauczycielom i pra-
cownikom szkoły oraz wręczyli piękne laurki. Na zakończe-

nie pani Dyrektor Jadwiga 
Pszon-Chwedyna wręczy-
ła nagrody wyróżniają-
cym się pracownikom.  

28 października 2011 uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Haliny Kauch uporządkowali 
miejsca wiecznego spoczynku znajdujące się na terenie naszej miejscowości. Młodsze dzieci 
ze swoimi paniami złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobach żołnierzy, nauczycieli i kapła-
nów.  Święto Zmarłych to również dobry moment na refleksje, także nad własnym życiem, 
nad przeszłością i przyszłością, dlatego cała społeczność szkolna uczestniczyła w wieczernicy 
zatytułowanej „Którędy do Ciebie…”  Uwiecznieniem całości były znicze z modlitwami za 
bliskich zmarłych umieszczone na specjalnie wyznaczonym miejscu.  Nad oprawą muzyczną 
czuwała pani Ewelina Ogaza.  
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Mariusz Pudzianowski, jak twierdzi, w spo-
rcie strongman osiągnął już wszystko, dlate-
go podjął nowe wyzwanie sportowe. Ponie-
waż od kilkunastu lat trenuje amatorsko 
sporty walki, chciał spróbować swych sił      
w oficjalnym poje-
dynku. 11 grudnia 
2009 r. na gali KSW 
XII, na warszawskim 
Torwarze stoczył de-
biutancką walkę w 
formule MMA z pię-
ściarzem Marcinem 
Najmanem. Do walki 
przygotowywał go 
między innymi Miro-
sław Okniński. Pu-
dzianowski zapowia-
dał wykorzystanie 
swojego największego atutu, siły fizycznej      
i pokonanie rywala w parterze. Specjalnie do 
tego starcia zmniejszył masę ciała do około 
125 kg, aby znacznie zwiększyć swą szyb-
kość. Pudzianowski zmusił Najmana do pod-
dania się w 43. sekundzie walki, wykorzystu-
jąc niskie kopnięcia, a następnie uderzania 
pięściami w parterze. 
7 maja 2010 roku, podczas KSW XIII poko-
nał Japończyka Yūsuke Kawaguchi przez 

jednogłośną de-
cyzję sędziów 
p o  2 -
rundowym po-
jedynku. 
21 maja 2010 
roku w Worce-
ster w ramach 
Moosin: God 
of Martial Arts 

w pojedynku z amerykańskim dwukrotnym 
mistrzem UFC Timem Sylvią poddał walkę 
w drugiej rundzie. Cztery miesiące później 
podczas gali KSW XIV pokonał przez pod-
danie ważącego ponad 80 kg więcej boksera 
Erica Escha. 
W 2011 roku podpisał z KSW kontrakt na 
dwie kolejne walki. Pierwszą z nich stoczył 
21 maja 2011 roku w Ergo Arenie, gdy prze-
grał przez poddanie z Brytyjczykiem Jame-
sem Thompsonem.  
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Urodziła się 27.09.1984 r. w Bellevill (Ontario). Kanadyjska piosenkarka pop-rockowa, pro-
jektantka mody i aktorka. Od 5 roku życia mieszkała w Los Angeles. Ma brata Matta i siostrę 
Michelle. Jej ojciec John pracuje w firmie telekomunikacyjnej,  a matka Judy jest gospodynią 
domową. Avril w dzieciństwie interesowała się hokejem, baseballem i jazdą na deskorolce. 
Chciała zostać policjantką. Zaczęła kształcić się muzycznie w wieku 10 lat. Jej ulubionymi 
wykonawcami byli Shania Twain, Alanis Morissette i Metalica. Gdy miała 14 lat wygrała 
konkurs muzyczny, dzięki temu zaśpiewała w stolicy Ottawie w duecie z Shania Twain.        
W wieku 22 lat wyszła za mąż za Derycka Whibleya. Sprzedała na całym świecie ponad 30 
milionów kopii swoich płyt. 13 kwietnia 2007 r. ukazała się jej 3 płyta pt."The Best Damn 
Thing". 18 września 2009 r. małżeństwo oficjalnie ogłosiło separację, a 16 listopada 2010 r. 
rozwiedli się. 
Albumy: 
-Let go 
-Under My Skin 
-The Best Damn Thing 
-Goodbye Lullaby 
 

Quiz 
 
Jak ma na imię siostra Avril ? 
................................. 
Jak ma na imię jej brat ? 
................................. 
Kim byli z zawodu jej rodzice ? 
................................. 
Gdzie się urodziła ? 
................................. 
Jak ma na drugie imię ? 
............................... 
W którym roku wygrała 
konkurs muzyczny ? 
.............................. 
Z kim zaśpiewała w duecie ? 
............................. 
W którym roku wyszła z mąż ? 
............................ 
W którym wieku zaczęła 
kształcić się muzycznie ? 
............................ 
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Andrzejki zawdzięczamy Grekom. 
Wróżby św. Andrzeja powstały w środowisku greckim, gdzie dostrzeżono etymologiczne po-
dobieństwo nazwy aner, andrós - mąż, mężczyzna i Andreas - Andrzej. Św. Andrzej mógł być 
więc rozdawcą mężów... Bo andrzejki to święto panieńskie i czysto matrymonialne. Kawale-
rowie imię przyszłej żony powinni poznawać wcześniej - 24 listopada w wigilię Świętej Ka-
tarzyny.  

Czy się zakocham? 
Czy on mnie pokocha? 

Co mnie czeka? 
Która z nas nie chciałaby tego wiedzieć? 

Wróżby to dobra zabawa. Nie ma w tym nic złego ani wstydliwego, że pragniemy dowie-
dzieć się co nas czeka. Traktujmy jednak przepowiednie z przymrużeniem oka i nie 

bierzmy sobie do serca smutnych wróżb. Życzymy wspaniałej zabawy! 
Wosk, świeca, duże ucho od klucza i startujemy! 

 
Czyj but pierwszy? Do dziś popularne są wróżby z butów. Dziew-
częta ustawiają po kolei swoje buty wzdłuż ściany. Której but 
pierwszy przekroczy próg, ta może być pewna, że wkrótce wyjdzie 
za mąż. Można również rzucać butem przez lewe ramię, jeżeli 
spadnie szpicem w stronę drzwi, oznacza to "wyjście z domu", czy-
li zamążpójście, jeżeli odwrotnie – jeszcze nie pora myśleć o ślubie.  
 
Pod oknem Pożądaną wróżbą mogą być zasłyszane przypadkiem rozmowy. Nale-
żało podkraść się wieczorem pod drzwi lub okno sąsiadów i słuchać. Jeśli pierw-
szym usłyszanym słowem było "tak" - małżeństwo murowane, jeśli "nie" - trzeba 
było czekać przynajmniej rok.  
 
A imię jego… Bardzo istotne jest imię przyszłego męża. Jednym ze sposobów jest 
przerzucanie z zamkniętymi oczami kartek kalendarza i zatrzymanie się w dowol-
nym miejscu. Można również wypisać na białych kartkach atramentem sympa-
tycznym (octem lub rozpuszczonym kwaskiem cytrynowym) imiona. Dziewczyna 
losowała jedną karteczkę, ogrzewała ją nad płonącą świecą i mogła przeczytać 
imię mężczyzny, który był jej pisany. Wycinano też serce z papieru, na którym 
wypisywano imiona chłopców. Panny przekłuwały serce igłą - imię, na które tra-
fiły, należało do przyszłego męża. Jeśli igła przekłuła puste miejsce, na małżeń-
stwo trzeba było jeszcze poczekać.  
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Skąd luby nadejdzie? Jeśli wiecie już, że zamążpójście jest blisko, warto sprawdzić, skąd 
nadejdzie "ten jedyny". Można wyjść przed dom i posłuchać, 
z której strony szczeka pies. Dodatkowo ze sposobu szczeka-
nia możemy dowiedzieć się co nieco o wieku i kondycji przy-
szłego małżonka. Głośne i mocne szczekanie zapowiada mło-
dzieńca, skowyt - że mąż będzie chorowity, szczek chrapliwy 
- że narzeczony będzie stary. Dawniej w wigilię św. Andrzeja 
dziewczęta wymiatały śmieci z izby i obserwowały, w którą 
stronę poniesie je wiatr - z tej strony miał przybyć ukochany. 

Popularna była też kiedyś wróżba z obierzyn z jabłek. Dziewczyny rzucały taką obierkę 
za siebie, a kształt, w jaki się ułożyła, miał wskazać pierwszą literę imienia przyszłego 
małżonka  
 
Klucz do przyszłości Dające najszersze pole interpretacji było lanie 
wosku, cyny lub ołowiu. Panny zebrane w domu lub w karczmie lały 
na wodę roztopioną substancję. Potem oglądało się cień, jaki stężały 
kształt rzucał na ścianę. Żeby wróżba była ważna, konieczny był 
klucz. Przez wieńczące go kółko przelewało się wosk, cynę lub 
ołów. W początkach upowszechniania się wróżby musiał być to 
klucz od poświęconych drzwi - zakrystii albo głównego wejścia do 
kościoła. Klucz pojawia się zresztą w ludowej tradycji zadziwiająco 
często. Symbolizuje przejście między światem żywych i duchów, by-
wa amuletem, ale może też przynosić pecha. Z cieni rzucanych na 
ścianę przez zgęstniały wosk czy ołów można było wiele wyczytać.  
 
Obrączka czy różaniec? Dziewczęta mogą dowiedzieć się, co je czeka w przyszłości, 
dzięki wróżbie z kubkami. Należy je rozłożyć na stoliku i ukryć pod nimi przedmioty 

symbolizujące drogę życiową lub przyszły zawód. I tak: ob-
rączka wróży małżeństwo, pierścionek - zaręczyny, różaniec 
- zakon, kwiatek lub liść - staropanieństwo, chleb lub klucze 
- dobrobyt, cukier - słodkie życie, liść bobkowy - sławę, pie-
niądze - bogactwo, serce przebite strzałą - nieszczęśliwą mi-

łość.  
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      Kilka słów po angielsku...        
 

        Czy wiedziałeś że... 
 
               

 - Anglicy są najbardziej otyłym narodem     
w europie – 22.3% mężczyzn i 23% kobiet 

jest otyłych  
 - 11% powierzchni Wielkiej Brytanii pokry-
wają lasy – Robin Hood ma się jeszcze gdzie 

chować.   
- W Londynie żyje 12 milionów ludzi – jest 

to największe europejskie miasto. 
- Najstarsze publiczne ZOO otwarto w Lon-

dynie w 1828 roku. 
- Szkoły publiczne w Anglii są w rzeczywi-

stości bardzo drogie – kosztują średnio          
13500 funtów za rok. Zwykłe szkoły, które 

są darmowe, nazywane są                                            
szkołami stanowymi.        

- Najwyższą górą w Wielkiej Brytanii jest 
Ben Nevis w Szkocji – ma wysokość           

1343 metrów. 
- Język angielski ma status języka oficjalne-

go w 56 krajach świata. 
- Angielski jest językiem ojczystym około 

500 milionów ludzi. 
- Najwięcej słów w języku angielskim zaczy-

na się na literę s. 
                                                   
                                   
          - 

Johnny, what is your favorite flower?                                 
          - Rose, ma'am.                                                                              

          - Write a word on the blackboard. 
           - I prefer violets, ma'am. 

                       
                       (tłumaczenie)  

             
            - Jasiu, jaki jest Twój ulubiony 

kwiat? 
            - Róża, proszę pani. 

            - Napisz to słowo na tablicy. 
            - To ja wolę fiołki, proszę pani. 
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ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (do 2007 roku Mostostal-Azoty SA Kędzierzyn-Koźle) – męska 
drużyna siatkarska należąca do ZAK Spółka Akcyjna. Jeden z najbardziej zasłużonych klu-
bów w historii polskiej siatkówki. 
W 1994 roku zarejestrowano Klub Sportowy Mostostal-Zabrze w Kędzierzynie-Koźlu. Jesz-
cze w sezonie 1994/95 zajął III miejsce w Pucharze Polski. W 1995 awansował do serii "A". 
 

 

FC BARCELONA 

Der FC Barcelona hat seit seiner Gründung 1899 viele Höhen und Tiefen er-
lebt. Sportliche Erfolge wie der Gewinn der Champions League und der Gewinn von fünf Po-

kalen in einem Jahr sind nur zwei der vielen Höhepunkte, die Erschießung des Präsidenten 
Josep Suñol durch Francos Schergen ist einer der vielen Tiefpunkte in der Vereinsgeschichte 

des Traditionsvereins. 

(tłumaczenie) 

Klub FC Barcelona doświadczył wielu wzlotów i upadków od swojego powstania w 1899 ro-
ku. Takie sukcesy jak wygrana w Lidze Mistrzów i zdobycie pięciu pucharów w jednym roku, 
to tylko dwa z wielu wzlotów. Natomiast zabójstwo Josepa Suñola przez Francosa Schergena 

jest jednym z wielu ciemnych punktów w historii tego klubu. 
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Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmil-
sza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy 
zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bar-
dziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo "czy to jutro, 
czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!"  
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia.  Jest towa-
rzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem
-powiernikiem największych sekretów i tajemnic. 

 
 Garść misiowych faktów 
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania ma-
skotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej. W 1902 roku prezydent 
Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bez-
skutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowa-
dził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwol-
nić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w waszyng-
tońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek… Od tego momentu zaczęto wykorzystywać 
zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku 
angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.  To historia, a jak jest dzisiaj? 
Nasze misie, miśki, misiaczki 
Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu nie siedzi miś. Na 
pewno każdy z Was – małych i dorosłych Czytelników szkolnej gazetki ma 
swojego ulubionego Pluszowego Misia. Może to być zupełnie mały bury 
Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w pudle na strychu, albo piękny     
i kolorowy siedzący na kanapie. Może to być zupełnie malutki Misio, któ-
rego nosimy „na szczęście” przy kluczach lub w portfelu. Czy wreszcie – 
może to być jeden z Wielkich i Sławnych Misiów, o których mówi się 
wszędzie i o których głośno niemal w każdej części świata (Kubuś Puchatek, Miś Paddington 
albo Miś Uszatek). Może to być Miś, który posiada piękne, ważne imię ku czci i pamięci za-
cnych przodków (np. Barnaba), a może to być Miś zupełnie bez imienia. 
W dniu 25 listopda  biblioteka oraz świetlica szkolna  zapraszają wszystkich uczniów do 

wspólnej zabawy z okazji  obchodów                                             
          ŚWIATOWEGO DNIA  PLUSZOWEGO MISIA.  

Przewidziane zajęcia i czytelnicze plastyczne oraz inne atrakcje.  
 

        Szczegółowych informacji udziela biblioteka szkolna.  
        Mile widziana pomoc łączników bibliotecznych.  
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Do szkoły Merston High      
w mieście Salem Melody 
Carver przybywa z Beverly 

Hills, by po operacji plastycznej zacząć tu nowe ży-
cie – bez astmy i bez garbatego nosa. Frankie Stein, 
stworzona piętnaście dni wcześniej przez ojca-
potwora, opuszcza jego tajne laboratorium, by wziąć 
szturmem szkołę, zdobyć zainteresowanie chłopców   
i podbić galerie handlowe. W tej kolejności. Nie wie, 
że by przetrwać w szkole, w normalnym świecie, po-
winna ukrywać swoją przerażającą odmienność. 
Dziewczyny poznają się bliżej, jednak czy Frankie 
może powierzyć swój największy sekret Melody - 
przedstawicielce „normalsów”? I czy to możliwe, że nie jest w tej szkole jedy-
nym potworem ?  

Karol ma 8 lat i jest bardzo niesfornym 
dzieckiem. Lubi 

niszczyć, hałasować i bić młodszego brata, Doskona-
łego Damianka. Jego wybryk kwitowany jest wrza-
skiem jednego z rodziców "KAROLU, JESTEŚ 
KOSZMARNY!" bądź też "Dlaczego nie możesz być 
tak doskonały, jak Damianek?". Inną sprawą są kole-
dzy chłopców. Nazwy typu Wredna Wandzia, Ordy-
narny Olo czy Jędzowata. Karolek ma swój klub        
o nazwie „Purpurowa czaszka”. W sąsiedztwie 
mieszka  Wredna Wandzia, która również ma klub. 
W tej książce rywalizują między sobą o to, kto ma 
lepszy klub, Karolek czy Wandzia ?  

 

POLECAMY NA DŁUGIE JESIENNE WIECZORY! 

„MONSTER HIGH” 

„Koszmarny Karolek i Tajny Klub” 
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Ksiądz na religii pyta dzieci:  
- Czy modlicie się przed jedzeniem?  
Wstaje Jasiu:  
- Ja to nie, ale mój tata tak... 
- A jak się modli twój tata?  
- O Boże, znowu te okropne mielone. 

*** 
Dzwoni uczeń do profesora o 3-iej nad ranem i pyta: 
- Panie profesorze, co pan robi? 
- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada profesor. 
- No, a ja przez Pana się uczę!!! 

*** 
Tato pyta Jasia : 
- Jak ci idzie w szkole ? 
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości ! 
- Czego zazdrości ? 
- Już kilka razy złapał się za głowę i powiedział :"Gdybym ja był twoim ojcem.....". 

ZAGADKI 
U dwóch rąk jest 10 palców. Ile palców jest u 10 rąk?      
 

Odpowiedź:50  
 
Piotrek poszedł na spacer bez parasola, nie włożył czapki nigdzie się nie schronił. Mimo to 
żaden włos na jego głowienie był mokry. Jak to możliwe? 
 

Odpowiedź : Nie padał deszcz 
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Przekaż 1%    
 

   NA NASZĄ SZKOŁĘ  
Zachęcamy  wa-  
szych  Rodziców   
do przekazania   
1%  podatku   
na naszą szkołę. 

Zebrane środki   
finansowe chcemy wykorzy-
stać na zakup pomocy dy-
daktycznych dla naszych 
uczniów. 

Poniżej podajemy wzór jak 
wypełnić druk PIT. 
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Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej o adresie: 
 

spujazd.wodip.opole.pl 
 

Prowadzonej przez Pana Bernarda Kasperczyk 

W tym roku  w szkole realizowane są następujące progra-
my edukacyjne: 
 Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń (p. M. Napieracz, 

M. Bugajska-Molendowicz) 
 5 porcji warzyw , owoców i soków (p. M. Kasperczyk) 
 Owce w Sieci (p. B. Kasperczyk) 
 Ślady Przeszłości (p. D. Ciapa, J. Hermanowicz) 
 Klub Bezpiecznego Puchatka (p. M. Kasperczyk) 
 Szkoła bez Przemocy (p. M. Bugajska-Molendowicz) 
 Dziecko w Sieci (p. J. Pszon-Chwedyna, B. Kasperczyk) 
 Szkoła Bezpiecznego Internetu (p. J. Pszon-Chwedyna, 

B. Kasperczyk) 


