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Andrzejki 

Klasowe zabawy andrzejkowe, 

tradycyjne świętowanie,wróżby

oraz słodki poczęstunek.

Mikołajki

Mikołaj będzie czekać w grocie z prezentami. 

Dzieci przychodzą

w swetrach świątecznych 

z dużym uśmiechem do zdjęć.

Koncert kolęd 

Uczniowie spiewać będą swoje ulubione kolędy 

w sali głównej ze sceną.

Rodziców zapraszamy na kiermasz 

wypieków przed koncertem.

Grudzień Grudzień



11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W nastrój upamiętniający dawne czasy
wprowadzili nas uczniowie klas 9 i 8. Występujący przypomnieli jak wyglądała droga do odzyskania
suwerenności przez nasz kraj. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które

pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Na zakończenie apelu
zaprezentował się także nasz szkolny chór klas 5.

Akademię przygotowały panie Magdalena Speed oraz Anita Gajda, a za oprawę muzyczną odpowiadała
pani Małgorzata Kuźmicz.

Pozostałe klasy również brały udział w obchodach narodowego święta. Uczniowie ubrani byli na
galowo, uczestniczyli w lekcjach dotyczących patriotyzmu oraz wykonywali kotyliony narodowe. 

11 listopada jest lekcją patriotyzmu i historii. Warto pamiętać, że „Polska
to taka kraina, która się w sercu zaczyna (…)”.

Galeria z obchodów święta













W sobotę 13 listopada w Merton Art Space odbył się Koncert Muzyki Polskiej 

zorganizowany przez Polską Szkołę Muzyczną w Londynie. Zaprezentował

się tam także nasz szkolny chór klas 5, który zaśpiewał utwór pt. „Myślimy o Polsce”. 

Uczniowie byli bardzo podekscytowni, ponieważ był to pierwszy występ chóru 

w historii naszej szkoły i pierwsza taka okazja do zaprezentowania swoich talentów szerszemu gronu. 

Chór klas 5 nie mógł marzyć o bardziej udanym debiucie!  Po wielu tygodniach prób, 

nasi uczniowie na scenie zaśpiewali pieśń pewnie, głośno i z przyprawiającą o dreszcze energią. 

Publiczność była zachwycona i nagrodziła dzieci gromkimi brawami, 

a oczy niektórych rodziców zaszkliły się ze wzruszenia... 

Dzieci były z siebie bardzo dumne i z pięknymi uśmiechami na twarzach zeszły ze sceny. 

To był dla nich niezapomniany wieczór, który przyniósł im wiele satysfakcji i radości. 

Wielkie podziękowania należą się Pani Małgorzacie Kuźmicz, która uczy muzyki 

w naszej szkole i przygotowała dzieci do występu, oraz wychowawczyniom i asystentkom klas 5. 

Debiutanckie wystąpienie naszego chóru z pewnością zapisze się wszystkim na długo w pamięci. 

Już nie możemy doczekać się kolejnego występu!

Marta Nowak





Z nimi jesienna chandra
Ci niestraszna!

Tych superbohaterów
wymyślili uczniowie z klas 6.

Być może spotkacie
ich podczas rodzinnych spacerów

w lesie!





Jeśli mimo pomocy naszych superbohaterów doskwierać Ci będzie nuda, 
znaleśliśmy kilka, a właściwie 100 sposobów na dobrą zabawę!





Uczniowie z klasy 9
wzięli udział w klasowym

konkursie na najlepsze
drzewo genealogiczne.

Autorką zwycięskiej pracy
jest Olivia Słonopas, 

gratulujemy!



W nocy z 29 na 30 listopada obchodzić 
będziemy Andrzejki. To święto traktowane 

jest raczej z przymrużeniem oka, jednak kto 
nie lubi „pobawić się we wróżby”? 

Najbardziej znaną wróżbą, bez której nie
może się obyć żadna zabawa andrzejkowa, 
jest oczywiście lanie wosku. Polega ona na

przelaniu roztopionego wosku przez dziurkę
od klucza do naczynia z zimną wodą. Z 

powstałego w ten sposób kształtu
odczytujemy przyszłość. Wosk przelany do 

wody przez klucz symbolizuje poznanie
tajemnic naszego życia i oczyszcza ze złej

energii.

Inna wróżba polega na napisaniu imion na
dużym sercu wyciętym z kartonu lub papieru. 

Po jednej stronie piszemy imiona męskie. Ktoś musi
stanąć naprzeciwko osoby, która sobie wróży

i trzymać kartkę z nie zapisaną stroną skierowaną
do wróżącej osoby. Wróżący nakłuwa szpilką papier, 

a przekłute imię będzie imieniem przyszłego partnera.
Podczas andrzejkowej zabawy pamiętajmy
w stworzeniu klimatu tajemniczości i magii. 

Do tego mogą nam się przydać odpowiednia
muzyka, świece, zasłonięte okna

(koniecznie przygaszone światło), strój wróżki, 
lampiony, różdżka, itp.

Miłej zabawy!

TRADYCJE ANDRZEJKOWE



1. Robisz z niego szarlotkę

2. Oznacza zakon lub staropanieństwo

w spodeczkowych wróżbach

3. Grasz nimi w „Piotrusia” lub wróżysz

z nich

4. Miesiąc, w którym przypadają Andrzejki

5. Zła lub dobra, dzięki niej poznasz

przyszłość, jest ich wiele podczas wieczoru

andrzejkowego

6.Lata na miotle i towarzyszy jej

czarny kot

7. Wróży z ręki. Była nią Esmeralda 

z filmu„Dzwonnik z Notre Dame”

8. Znak zodiaku lub niezamężna

kobieta

9. Lejesz go przez dziurkę od klucza

10. Napisane na karteczkach i
włożone pod poduszkę. Występuje w 
parze z nazwiskiem



Katarzynki. Co to za święto i
jakie są zwyczaje?

„Święta Katarzyna Adwent rozpoczyna”, głosi ludowa
mądrość. Obchodzone 24 listopada Katarzynki to był czas
wróżb dla kawalerów, zaś Andrzejki z 30 listopada służyły

głównie niezamężnym pannom. Oba te dni były kiedyś
(szczególnie w XVIII i XIX wieku) chętnie i hucznie

celebrowane, szczególnie na wsiach, kiedy ustawały wszelkie
prace na polu. Wspólnym mianownikiem obu tradycji stało się

oczywiście zgłębienie intrygującej przyszłości, związanej
z małżeństwem.



Andrzejki St. Andrew’s Day

wróżba prediction

przepowiednia prophecy

wosk wax

dziurka od klucza keyhole

staropanieństwo spinsterhood

małżeństwo marriage

przyszły mąż husband-to-be

przyszła żona wife-to-be

zabawa fun

zawody competition

ciastka confectionery

imię name

pinezka drawing pin

but shoe

Andrzejki po angielsku – słownictwo
Choć w samej Anglii Andrzejki nie utrwaliły się jako wieczór wróżb i przepowiedni, warto znać kilka 

pomocnych słówek.



Opiekun gazetki: 
wychowawczyni klasy 6a

Aleksandra Kowalska

• Masz pomysł jak rozwinąć naszą
gazetkę? 

• Chciałbyś sprawdzić sie w roli
dziennikarza?

• Napisz do nas!   

gazetkaszkolnacopernicus@gmail.com


