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                                                ANDRZEJKI    
  

 Niedługo andrzejki, z tej okazji wydajemy gazetkę o tej tematyce. W naszej 

gazecie znajdują się opisy i propozycje wielu tradycji andrzejkowych, style i stroje 

wielu osób które wykazały się kreatywnością, a także wiele kącików i wywiadów z 

nauczycielami. 

 Andrzejki czyli wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w 

wigilię świętego Andrzeja. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 

1557 za sprawą Marcina Bielskiego. Dzień ten przypada na końcu lub na początku 

roku liturgicznego. 

  Historycy po dziś dzień nie ustalili dokładnie rodowodu andrzejek. 

Przypuszcza się, że andrzejkowe wróżby narodziły się w starożytnej Grecji. Na 

greckie korzenie andrzejek może wskazywać etymologia imienia patrona wróżb, 

bowiem po grecku Andrzej to Andress. 

 Noc z 29 na 30 listopada to wigilia dnia św. Andrzeja, od którego zresztą 

wzięła się nazwa tego wieczoru. Według dawnych wierzeń nocy tej zawsze 

towarzyszyła tajemnicza aura, a wróżby, szczególnie te dotyczące miłości miały moc. 

          

Bartek Buchwald 6D 



ABY  ŚWIĘTOWANIE  BYO JAK  NAJMILSZE, ZAPRASZAMY  DO   

NASZEGO  KĄCIKA  KULINARNEGO  MATEUSZA  CIEŚLI :  

 

W tym miesiącu mam pomysł na pyszne Muffinki i na szybki przysmak. 

 

MUFFINY MARCHEWKOWE Z ORZECHAMI 

 

SKŁADNIKI 

12 SZTUK 

• 3 średnie marchewki 

• 1/2 szklanki (125 ml) oleju roślinnego 

• 1 szklanka (250 ml) mleka 

• 1 jajko 

• 2 łyżki masła orzechowego (opcjonalnie) 

• 2 szklanki (320 g) mąki 

• 2/3 szklanki (160 g) cukru trzcinowego lub białego 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

• 2 łyżeczki przyprawy do szarlotki (lub 1 łyżeczka cynamonu + 1 łyżka cukru 

wanilinowego) 

• 100 g orzechów włoskich lub pekan 

PRZYGOTOWANIE 

• Piekarnik nagrzać do 180 stopni C (góra i dół). Formę na muffiny wyłożyć 12 

papilotkami. 

• Marchewki obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Włożyć do miski. 

• Dodać olej roślinny, mleko, jajko oraz masło orzechowe i wszystko wymieszać 

rózgą. 

• Do drugiej miski wsypać mąkę, dodać cukier, proszek do pieczenia, sodę oraz 

przyprawę. 

• Dodać posiekane orzechy (zachowując ok. 1/3 ilości do posypania na wierzch). Teraz 

wszystko dokładnie wymieszać łyżką. 

• Wymieszane sypkie składniki wsypać do miski z mokrymi składnikami i delikatnie 

oraz krótko wymieszać łyżką, tylko do pierwszego połączenia się składników 

(zaprzestać mieszania jak tylko zniknie sypka mąka). 

• Ciastem napełnić papilotki, posypać odłożonymi orzechami i piec przez ok. 25 

minut. Wyjąć z piekarnika i przestudzić. 



 

 

Przekąska na szybko. 

 

Składniki: 

-chleb, najlepiej żytni, 

-serek topiony albo Almette, 

-szyneczka albo pokrojony łosoś (łosoś będzie lepszy ;) 

 

Na andrzejki dobre są różne przysmaki typu mini kanapeczki z dodatkami. 

-Wygląda to tak, bierze się chleb najlepszy będzie słonecznikowy albo chleb żytni. 

Następnie kroi się ten chlebek na małe kwadraciki, wyciągasz serek albo Almette z lodówki 

i smarujesz kwadracik chlebka. Następnie kroisz łososia albo szyneczkę i kładziesz na 

chlebek z Almette . Gotowe, pyszna i łatwa przekąska gotowa. 

 

Mateusz Cieśla 6d 

 

 

A  PO  OBFITYM POSIŁKU  CZAS  NA DOBRĄ  ZABAWĘ  Z  POMYSŁAMI  

WYSZUKANYMI  PRZEZ  MIACHAŁ  JÓZEFOWICZA:  

 

1.Lanie wosku i odgadywanie kształtu ich cieni jest najpopularniejszą zabawą 

andrzejkową. Wosk należy roztopić i przelewać przez dziurkę od klucza. Gdy wosk 

ostygnie, podnosimy go w stronę światła lub świecy. Kształt powstającego w ten sposób 

cienia, ukazuje naszą przyszłość. 

 

2.Andrzejkowe serca z imionami miłości 

Wycinamy z papieru duże serce, na którym zapisujemy imiona Chłopaka lub Dziewczyny. 

Kartkę kładziemy napisami do dołu. Każdy po kolei wbija w serce igłę, miejsce w które 

trafi dana osoba jest imieniem jej przyszłego miłości. 

 

 



3.Obieranie Jabłek 

Wróżba z jabłkami to jedna z najstarszym zabaw andrzejkowych. Każda osoba obiera jedno 

jabłko, a obierki rzuca za siebie. Z leżących obierek zgadujemy kształt pierwszej litery 

imienia naszego przyszłego ukochanego. 

 

4.Wyścig butów 

Każdy z uczestników zabawy musi zdjąć jednego buta. Znajdujemy miejsce, które znajduje 

się najdalej od drzwi wejściowych i tam ustawiamy kolejno wszystkie buty. Każdy 

przekłada swojego buta końca na początek kolejki. Osoba, której but pierwszy przekroczy 

próg drzwi, pierwsza weźmie ślub. 

 

5.Twoja przyszłość 

Do dużego worka wkładamy przedmioty kojarzące się z różnymi zawodami. Można 

wykorzystać takie rzeczy jak: młotek, termometr, figurkę zwierząt, zabawkowy 

samochodzik, książka, pędzel czy mikrofon. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia. Każde 

dziecko losuje jeden przedmiot, który przedstawia jego przyszły zawód. 

 

6.Balony z wróżbą 

Balony z wróżba to alternatywa dla popularnych ciastek z wróżbą. Balony pompujemy, w 

każdym z nich ukrywamy jakąś wróżbę. Przepowiednie powinny mieć pozytywny 

charakter. Każde dziecko ma za zadanie przebić balona i przeczytać wróżbę dotyczącą 

swojej przyszłości 

 

7.Andrzejkowe kubeczki 

Ustawiamy pięć kubeczków górą do dołu. Pod każdym z nich ukrywamy przedmiot, który 

symbolizuje jakieś zdarzenie z przyszłości. Przykładowe przedmioty: 

samolocik - daleka podróż, 

pierścionek - miłość, 

pieniążek - bogactwo, 

klucz - piękny dom lub mieszkanie, 

cukierek - szczęśliwe życie, 

długopis - kariera naukowa. 

 

8.Moneta marzeń 

Do tej wróżby będzie nam potrzebna miska z wodą i moneta. Dzieci stają po kolei tyłem do 

miski i starają się wycelować do niej monetą. Jeśli trafią spełni się ich największe marzenie. 

W czasie rzucania powinny intensywnie myśleć, o tym czego najbardziej pragną. 

 

9.Andrzejkowa niespodzianka 

Dzieci siedzą w kole i w rytm muzyki przekazują sobie zawiniętą paczkę. Gdy muzyka 

przestaje grać, dziecko, które trzyma paczkę, rozpakowuje ją i wyjmuje to, co jest na 

wierzchu. Następnie muzyka włącza się ponownie i dzieci dalej przekazują sobie paczkę. W 



kolejnej przerwie muzycznej, dziecko trzymające paczkę rozpakowuje ją i zabiera 

upominek. Zabawę kontynuujemy do chwili, kiedy wszystkie dzieci mają coś w ręku. 

Upominkami mogą być czekoladowe monety symbolizujące bogactwo, gumki do 

ścierania/cukierki w kształcie serca symbolizujące miłość czy naklejki 

koniczynki/podkówki symbolizujące szczęście. 

 

10.W(Y)Rzuć Marzenie 

Dzieci piszą lub rysują na kartkach swoje największe marzenie. Następnie składają lub 

zgniatają kartkę i próbują trafić nią do szczęśliwego kapelusza. Komu się uda, tego życzenie 

spełni się w najbliższej przyszłości. Każdy z uczestników ma trzy szanse. Ta zabawa nada 

się też świetnie na konkursy dla dzieci na andrzejki. Możemy policzyć, komu ile marzeń się 

spełni i przyznać dodatkową nagrodę dziecku, które trafi najwięcej razy. 

 

Miłej zabawy życzy Michał Józefowicz 6d 

 

 

ABY SIĘ DOBRZE BAWIĆ MOŻNA  FAJNIE  UDEKOROWAĆ  NASZ  

POKÓJ  LUB  CAŁE  MIESZKANIE : 

 

 Dekoracje andrzejkowe  

 

Proste dekoracje na andrzejki są najlepsze!  

 

Dekoracje andrzejkowe z papieru 

Andrzejki – wieczór wróżb i dobrej zabawy. Niezwykły klimat wieczoru podkreślą 

odpowiednie dekoracje andrzejkowe. Przede wszystkim zadbaj o ozdoby, które wprowadzą 

do wnętrza nastrój tajemniczości i magii tak jak np. sztuczna pajęczyna, girlanda z papieru 

w kształcie czaszek. Wystarczy kawałek papieru, nożyczki i  trochę farb (najlepiej czarna, 

złota i srebrna), a będziecie mogli wyczarować prawdziwe cuda. Wiszące gwiazdki z 

papieru, kot leniwie przechadzający się pod ścianą, czarownica na miotle czy nietoperz. W 

sieci możecie znaleźć mnóstwo szablonów, które ułatwią Wam wycinanie. 

 

Modne ozdoby andrzejkowe -oświetlenie 

Jeśli nie chcesz rozstawiać zbyt wielu świec, bo boisz się, że ogień mógłby wymknąć się 

spod kontroli, postaw na klimatyczne, rozwieszone na ścianach girlandy świetlne. Możesz 

również wykorzystać lampki choinkowe! 

 

                                                                                    Dominika  Guzikowska 6d 

 

 

 

 



W  KĄCIKU  MODY  DZIAŁAJĄ NASZE  REDAKTORKI : Dominika 

Guzikowska, Wiktoria Jankowiak i Maria Kiersk.  Oto ich PROPOZYCJE  

IMPREZOWE: 

 

Najmodniejsze sukienki na andrzejki 

Wielkimi krokami zbliża się magiczny wieczór roku - andrzejki. To idealny czas na imprezę 

z przyjaciółmi, wróżby i tańce. Na pewno przyda się nowa kreacja. 

 

Błyszczące sukienki na andrzejki 

Połyskujące materiały to hit kolekcji jesienno-zimowych. Warto je wykorzystać w 

stylizacjach andrzejkowych - cekiny czy lśniąca satyna pięknie wyglądają.  

Jaki kolor sukienki na andrzejki wybrać? W przypadku bardzo błyszczących tkanin najlepiej 

sprawdzą się odcienie metali szlachetnych (srebro, złoto, miedź), ale też czerwień, granat 

czy szmaragd. 

 

Tiulowe sukienki andrzejkowe 

Nie wiesz, jak się ubrać na andrzejki? Kolejna propozycja to andrzejkowa sukienka tiulowa, 

w której poczujesz się jak księżniczka! Ten wyjątkowy materiał dodaje sylwetce lekkości, a 

lookowi - romantycznego charakteru. 

 

Koronkowe sukienki na imprezę andrzejkową 

Kolejnym pomysłem  na andrzejkową stylizację będzie  koronkowa sukienka . Najbardziej 

subtelny efekt osiągniesz, wybierając kreację w jasnym kolorze, na przykład kremowym lub 

pudroworóżowym. 

 

Projektanci proponują przeróżne sukienki na Andrzejki, dlatego często stając przed lustrem, 

same nie wiemy w czym czujemy się lepiej lub wyglądamy dobrze. Nic w tym dziwnego od 

natłoku tych wszystkich modeli idzie po prostu zwariować! 

A więc co zrobić by nie dać się zwariować? To proste - trzeba postawić na klasykę!  Ale, 

która kreacja zalicza się do tego działu? Otóż faworytką w tej dziedzinie jest sukienka 

ołówkowa. Może być krótka, długa, do kolan -  długość nie ma znaczenia! Liczy się to jak 

się w niej czujesz! 

Dominika 

 

PROPOZYCJE  MARII I  WIKTORII: 

 

DLA CHŁOPAKÓW: 

Biała koszula, jeansy jasne. 

lub  



biała koszula, jeansy, marynarka 

lub  

po prostu garnitur dla lubiących tradycyjną elegancję. 

Alternatywna propozycja to koszulka, kurtka jeansowa i jasnoniebieskie jeansy. 

 

DLA DZIEWCZYN: 

Sukienki czarne, białe lub złote 

lub 

Bluzeczki, koszulki i spódniczki, ale błyszczące lub czarne. 

Ważne by czuć się swobodnie, ale też elegancko i odświętnie. 

Miłej zabawy  Maria i Wiktoria. 

 

CI,  KTÓRZY  NIE  MAJĄ OCHOTY  NA WRÓŻBY  I  ZABAWY  MOGĄ 

ZASIĄŚĆ  W FOTELU  I  POCZYTAĆ  CIEKAWOSTKI 

MOTORYZACYJNE:  

 

Witam wszystkich czytelników szkolnej gazety. Wiem że większość osób które czytają ten 

artykuł wie co nieco na temat samochodów ale są też takie które swoją przygodę z 

motoryzacją dopiero zaczęły. Dlatego pierwszy artykuł poświęcę na ważne elementy w 

historii samochodu 

 

1886 - Carl Benz opatentowuje trójkołowy samochód, a Gottlieb Daimler prezentuje 

 czterokołowy samochód własnej konstrukcji, 

1887 - samochód z napędem elektrycznym osiąga szybkość 30 km/h, 

1887 - Levasseur we Francji konstruuje samochód z silnikiem spalinowym, 

1888 - weterynarz angielski Dunlop wynajduje ogumienie  

1889 - James Packard buduje swój pierwszy samochód, 

1891 - Emil Levasseur wprowadza napęd na przednie koła, 

1891 - pierwszy samochód z napędem elektrycznym zbudowany w Stanach Zjednoczonych. 

 Do 1915 r. wyprodukowano ich w Stanach Zjednoczonych 35 000 sztuk,, 

1896 - Henry Ford buduje swój pierwszy samochód, 

1897 – w zakładach MAN w Augsburgu Rudolf Diesel buduje pierwszy udany silnik  

1899 - założenie fabryki samochodów FIAT 

1903 - Henry Ford zakłada przedsiębiorstwo Ford Motor Company, 



1908 – Henry Ford uruchomił w Detroit taśmową  produkcję samochodu Forda Model T, 

1910 - po raz pierwszy wytwórnie samochodów wprowadzają do samochodów produkcji 

 seryjnej hamulce na wszystkie koła, 

1913 - uruchomienie pierwszej w świecie produkcji masowej samochodów w zakładach 

 Forda, 

1919 - Jules Salomon konstruuje dla fabryki Citroen samochód z elektrycznym 

 oświetleniem. Samochody te produkowano w liczbie około 100 sztuk dziennie, 

1928 - w Warszawie Centralne Warsztaty Samochodowe (CWS) wyprodukowały wg 

 różnych źródeł do 300 do 800 sztuk samochodów osobowych model CWS T - 1 

 konstruktorem był Tadeusz Tański przy współpracy Stanisława Panczakiewicza, 

1951 - Fabryka Samochodów Osobowych FSO w Warszawie podjęła produkcję licencyjną 

 samochodu Warszawa, a w 1957 ukazała się własna konstrukcja samochodu Syrena, 

1963 - we Włoszech Ferruccio Lamborgini podjął produkcję w krótkich seriach wozów 

 sportowych.  

 

Dziękuje za uwagę i do zobaczenia w następnych artykułach ☺ 

 

              Mateusz  Matczak 6d 
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