
 20 listopada to wyjątkowy 

dzień – rocznica uchwalenia Konwen-

cji o prawach dziecka.  

 Tego dnia przypomnieliśmy, 

jak ważne są te prawa: prawo do życia, 

do nauki, do zabawy o odpoczynku      

i wiele innych. Każde dziecko, nieza-

leżnie od narodowości, płci, wyznania, 

koloru skóry ma prawo do równego 

traktowania.  

 W naszej szkole aktywnie ob-

chodziliśmy ten dzień. Zapoznaliśmy 

się z prezentacją dotyczącą każdego 

prawa, a w klasach przygotowaliśmy 

gazetki stworzone z naszych prac.  

 Pamiętajmy, aby szanować pra-

wa i nie zapominać o swoich. 

 

 21 listopada obchodzony jest 

jako Światowy Dzień Życzliwości         

i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków 

i pozytywnych emocji. Idea tego święta 

wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. 

Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo 

World Day i symbolizuje cel tego dnia, 

czyli mówienie hallo (cześć) do przy-

najmniej dziesięciu osób dziennie. 

 Obecnie Dzień Życzliwości ob-

chodzony jest w ponad 180 krajach. Je-

go celem jest uwrażliwienie ludzi na 

wzajemną życzliwość, wzbudzenie       

w nich pozytywnych emocji. Jest to apel 

przeciwko problemom i często smutnej 

rzeczywistości. Przesłanie akcji jest pro-

ste bądźmy życzliwi codziennie, a nie 

tylko od święta.  

 Pamiętajmy, że pozytywna 

energia, którą przekazujemy w świat do 

ludzi, wraca do nas z nawiązką. 

 

            Oliwka Jankowska 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA  
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 29 listopada będziemy odchodzić 191. rocz-

nicę wybuchu Powstania Listopadowego. W tym ar-

tykule przyjrzymy się, dlaczego powstanie wybuchło, 

jak przebiegało i jakie były jego skutki.  

 Nastroje przeciwko Carowi narastały przez 

wiele lat. Łamano konstytucję Królestwa Polskiego, 

wprowadzono cenzurę, prześladowano organizacje 

patriotyczne. Głównym jednak zapalnikiem była de-

cyzja o mobilizacji Armii Carskiej, która miała ru-

szyć, aby tłumić powstanie narodowe w Belgii. Pol-

scy spiskowcy uważali, że w ten sposób, przechodząc 

przez ziemie Królestwa, włączą je do Rosji.  

 I tak 29 listopada wymaszerowały oddziały 

ze Szkoły Podchorążych w Warszawie, które rozpo-

częły powstanie i miały aresztować Księcia Konstan-

tego, ale ten zbiegł.  

   

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE 
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 Na początku powstania nie prowadzono walk, 

tylko starano się porozumieć z Carem, aby prawa Kró-

lestwa były respektowane. Dopiero w lutym 1831 roku 

wojska rosyjskie przypuściły atak na Warszawę, który 

został odparty. Następnie ze zmiennym szczęściem pro-

wadzono walki z zaborcą, lecz w maju 1831 roku po 

przegranej bitwie pod Ostrołęką, dowódcy powstania 

już ostatecznie stracili wiarę w zwycięstwo, która od 

początku wśród jego dowódców nie była wysoka.  

 Ostatnim tchnieniem powstania była kapitula-

cja twierdz w Modlinie i Zamościu. Powstanie osta-

tecznie upadło 21 października 1831 roku. 
 

          Materiał opracował Mikołaj Jacyna 

Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO  

Z KASIĄ 

Dziś proponuję Wam słownictwo związane z prezentami i świątecznym nastrojem.  

W nawiasach podaję wymowę. Miłej nauki!  

 

Лялька - [lial'ka] lalka 

Ялинка - [jalynka] choinka 

Подарунки - [podarunki] prezenty 

Ковзани - [kowzany] łyżwy 

Санки - [sanki] sanki 

Сніг - [snig] śnieg 

Зима - [zyma] zima 

Мандарини - [mandaryny] mandarynki 

Ковзанка - [kowzanka] lodowisko 

Святкова гірлянда - [swiatkowa girlianda]  

   lampki świąteczne 

Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego 



ANDRZEJKI 
 

 Andrzejki to pospolicie wieczór wróżb odpra-

wianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię święte-

go Andrzeja. Dzień ten przypada na końcu lub na po-

czątku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją 

do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed roz-

poczynającym się adwentem.  
 

 Pochodzenie wróżb andrzejkowych nie jest do 

końca znane, jednak część badaczy jest zdania, że miały 

one swój początek już w starożytnej Grecji. Z kolei w 

Polsce pierwsza wzmianka literacka o świętym Andrzeju 

pojawiła się w 1557 roku za sprawą Marcina Bielskiego. 

Początkowo Andrzejki traktowano bardzo poważnie       

i miały charakter tylko i wyłącznie matrymonialny - 

wróżby wykonywano indywidualnie, w odosobnieniu     

i były przeznaczone jedynie dla niezamężnych dziew-

czyn. W późniejszym czasie natomiast Andrzejki zaczę-

to organizować wspólnie w grupach rówieśniczych pa-

nien na wydaniu. 

 Współcześnie Andrzejki to niezobowiązująca 

zabawa, głównie dla młodzieży i dorosłych zarówno dla 

kobiet, jak i dla mężczyzn. Najpopularniejsza wróżba 

andrzejkowa to oczywiście lanie wosku przez dziurkę od 

klucza. Ponadto znane są także takie wróżby jak m.in. 

przestawianie butów, rzucanie karteczkami, łódki na 

wodzie czy obierki z jabłek.  

 

źródło: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Andrzejki-2021-kiedy-

obchodzimy-wieczor-wrozb-w-Polsce-i-na-swiecie-DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKOŁAJKI  

 

 

 Mikołajki to wyczekiwane przez dzieci 

święto. 6 grudnia pojawia się przedsmak świątecz-

nej gorączki – pisanie listów do Mikołaja, myślenie 

o prezentach. Tego dnia święty Mikołaj odwiedza 

grzeczne dzieci. Zwyczajowo tego dnia dzieci otrzy-

mują od Mikołaja prezenty - najczęściej jakieś dro-

biazgi.  

 Święto obchodzi się na cześć św. Mikołaja  

z Miry, katolickiego biskupa i świętego, którego 

wizerunek w innych religiach, regionach i kulturach 

przybiera też miano Dziadka Mroza i Gwiazdora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Co ciekawe, postać ta ma niewiele wspólnego z wi-

zerunkiem Mikołaja, którego znamy i rozpowszech-

niamy.  

 Już teraz możemy spisywać listy upomin-

ków i zostawić dla Mikołaja. 

 

    Oliwka Jankowska 

Przełom listopada i grudnia obfituje w wiele ciekawych wydarzeń  

i uroczystości. 20 i 21 listopada obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka  

i Dzień Życzliwości, a niebawem czekają Nas andrzejki i mikołajki, 

a potem Święta Bożego Narodzenia.  

Zatem kilka słów o tym, co będzie. 
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Ty kochałeś tańczyć,  

Ja nie znałam kroków  

Byłeś optymistą,  

A ja żyłam w mroku.  

 

Ty kochałeś śpiewać  

A ja słów nie znałam  

Ty wciąż miałeś więcej,  

A ja nic nie miałam.  

 

Ty lubiłeś chodzić  

Na długie spacery  

Ja wolałam zostać w domu  

W bawełnianej mej pościeli  

 

Ty kochałeś pisać wiersze  

Ja słowami nie chwaliłam  

Ty wciąż żyłeś dla każdego,  

Ja dla Ciebie tylko żyłam. 

    Oliwka Jankowska 

  NASZ PATRON -        

PROROK LEM 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 
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Fake newsy i postprawda 
 

 "Okazuje się jednak, że wolność słowa by-

wa dla myśli środkiem bardziej zabójczym: zakaza-

ne myśli mogą krążyć potajemnie, ale co zrobić tam, 

gdzie doniosły fakt ginie w powodzi falsyfikatów,  

a głos prawdy zagłuszony zostaje niesamowitą 

wrzawą i chociaż swobodnie się rozlega, nie może 

być dosłyszany, albowiem techniki informacyjne 

doprowadziły , jak dotąd, jedynie do sytuacji, w któ-

rej najlepiej odbierać można tego, kto ryczy najgło-

śniej, choćby i najnieprawdziwiej?" 
 

    Głos Pana (1968) 
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Jak Stanisław Lem wyobrażał sobie przy-

szłość? Dziś o jednym z kolejnych Lemowskich 

cudów.   

Wszystko z Kwartalnika „Przekrój” nr 4/2021. 

 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszo-

wego Misia. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego 

dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto 

nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 

2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne uro-

dziny. Pluszowy miś to nie tylko maskotka, lecz też przed-

miot, który poprawia nam humor, jest naszym wiernym przy-

jacielem i towarzyszem.  

Miś to wyjątkowa zabawka, która nie boi się nawet potwo-

rów znajdujących się pod łóżkiem i podczas gdy my śpimy, to właśnie pluszowe misie nas bronią.  

 Dlatego nie zapomnijcie przynieść 25 listopada swojego kompana do szkoły, bo zapewni Wam nie-

pytanie przez cały dzień i zwolnienie z niezapowiedzianych kartkówek. 

            Kasia Demkiv 

KĄCIK 

WIERSZOKLETÓW 


