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Bardzo popularne były

Andrzejkowe Wróżby

przysłowia np.:
"Na św. Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja",
"Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego".

Czary mary, wosku lanie,
co ma stać się, niech się stanie!
Znaczenie cyfr:

Przy okazji wróżb andrzejkowych można poćwiczyć… matematykę! Każde dziecko oblicza swoją urodzeniową
cyfrę i wtedy może dowiedzieć się więcej o swoim charakterze i usposobieniu ( znaczenie cyfr odczytuje pani
w bibliotece szkolnej)
Przykład obliczenia wróżby z daty urodzenia:
29.12.2002: 2+9+1+2+2+0+0+2 = 18 = 1+8 = 9)
Po inne wróżby przyjdźcie do biblioteki szkolnej. Jest ich tam sporo!!!

•

17 listopada w bibliotece szkolnej odbędzie się spotkanie ze szczecińską
pisarką, panią Barbarą Stenką

Na co dzień pisze teksty dla dziecięcej grupy wokalnej „Arfik”, z którą jest związana od 1996r. Jest nie tylko
autorką słów, śpiewanych i mówionych przez dzieci z zespołu „Arfik” ale też instruktorką, autorką
choreografii, i inscenizacji.
Pisze też książki dla młodzieży i dorosłych. Jak mówi, uwielbia pracować z dziećmi, które dają jej inspirację
do tworzenia. Poza tym trochę rysuje, jej pasją są również zwierzęta. W bibliotece szkolnej można
wypożyczyć książki tej autorki.
„Tata, gotuj kisiel”
„Piosenki Stenki”
„Oj Hela!”
„Hela i zajęcia pozaszkolne”
„Masło przygodowe”
„Sekundnik”
Na spotkaniu można będzie, poprosić o autograf, w książce wcześniej zamówionej i zakupionej w bibliotece
szkolnej.

JESIENNE ZGADYWANKI
Wpisz rozwiązanie w miejsce kropek :
Co to za pani, w złocie, w czerwieni, sady pomaluje,
lasy przemieni, a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,
śnieżna zawieja po niej zostaje. …………………..
Kiedy rośnie – to się zieleni.
Kiedy spada – złotem się mieni. ………………….
Co to jest? Odgadnij! Leci tylko w dół. Jest tylko na dworze.
Suchy być nie może. ………………….
Choć przytulne ma mieszkanie, na zimę futro zmienia.
Żaden orzech nie jest dla niej trudny do zgryzienia. ………………….
To miesiąc smutny taki, bo odleciały już ptaki,
i liść ostatni już opadł. Ten miesiąc zwie się. ….…………………..
Mieszkam w zielonej łupinie
Lecz mi się nudzi– więc, brązowe wkładam ubranie,
by spaść na ziemię jesienią bęc . …………………..

Nieuchronnie zbliża się grudzień a wraz z nim mikołajki. Pamiętajcie 6 grudnia odwiedzi was Mikołaj. Już dziś
rozglądajcie się za prezentami dla najbliższych! J

Ale o tym i o innych ciekawostkach grudniowych w następnym numerze!
Redagowali: Kinga Wrzesińska, Julia Klepacka, Roksana Siwiela, Weronika Chomicz, Marta Todorska, Maja
Górska, Oliver Kołacki, Rafał Reda i Pani Dorota.

