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 ROK SZKOLNY 2016/2017                                                         www.sp84.wroclaw.pl        

 
                                 

 
W tym numerze… 

 

1. Wywiad z Panią Beatą Wójcik. 

2. Andrzejkowe ciekawostki.  

3. Szkolny humor. 

4. Proste jesienne przepisy.  

5. Wokół MISIÓW. Jak to   

    zrobić? 

6. Polecamy film dla najmłodszych. 

7. Wieści ze szkoły. 

 

 

 

 

REDAKCJA 
 

1. Katarzyna Emerych – 6a 

2. Łucja Kołaczyk – 6a  

3. Gabriela Kurdziel – 6a  

4. Mateusz Olszewski – 5b 

5. Natalia Skiba – 6a 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Cena: 1,00 zł.  

 

Witajcie!  

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy z entuzjazmem 

w wyremontowanym budynku. 

I pewnie zgodnie powiemy, 

że pięknie nam się uczy w unowocześnionej szkole. 

 

Apelujemy! 
Dbajmy o nasze wspólne dobro! 

Niedawno czytaliśmy na apelu niepodległościowym, 

że do tego nas zobowiązuje współczesny patriotyzm. 

Pamiętajmy o tym. 

 

Cieszą nas ostatnie jesienne liści i słoneczko, 

które od czasu do czasu wyjrzy zza chmurki. 

Niestety, czas szybko ucieka! 

Wielkimi krokami zbliżają się Andrzejki, Mikołajki i Boże Narodzenie. 

A my zapraszamy Was do czytania 

naszych nowych numerów „Kałamarza”! 
 

 

Naszymi opiekunkami są panie Beata Peciak i Gizela Sapa. 

  

http://www.sp84.wroclaw.pl/
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Pani Beaty Wójcik ( nauczycielki matematyki ) 
 

1. Zostałam matematyczką, ponieważ … matematyka jest taka fajna, łatwa do 

zapamiętania, zadania są jak łamigłówki czy szarady, wciągające, zajmujące tak, że nie 

wie się, kiedy mija czas. Polecam na nudę. 

 

2. Najbardziej zaskakuje mnie w mojej pracy … że dzieci nie rozwijają się liniowo. Za 

ich możliwościami intelektualnymi, które można trenować od najmłodszych lat, niczym 

mięśnie – zwykle nie nadążają emocje. Bo te, by dojrzały, potrzebują czasu i bardzo 

wielu osobistych doświadczeń, których nie da się nikomu przekazać w pigułce. 

Trzeba samemu doświadczyć sukcesów i porażek, akceptacji oraz odrzucenia, triumfu  

i załamania, by nauczyć się sobie z nimi radzić. 

 

3. W życiu codziennym ... dzieci często potrzebują najbardziej czegoś, co nazywam 

zdrowym zaniedbaniem. Trzeba je rozwijać i stymulować. Ale zostawmy im też trochę 

czasu na nudę. 

 

4. Moją ulubioną porą roku jest … lato, z ciepłą wodą, przepięknymi widokami, nowymi 

ciekawymi miejscami do zwiedzania, potrawami do spróbowania ... jednym słowem 

pora związana z wakacjami. 

 

5. Marzę o … tym, co wszyscy! A wy? 

 

6. Chciałabym zwiedzić … Nową Zelandię  i Lancerotę. 

 

7. W wolnym chwilach … czytam fantastykę. 

 

8. Interesuję się … tym, co jest mi aktualnie potrzebne. Gdy budowałam dom, wiedziałam 

wszystko o zaprawach, tynkach, gładziach, systemach grzewczych, dociepleniach i tak 

dalej. Teraz zajmę się grą na giełdzie ... 

 

9. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego … chciałabym zorganizować noc w szkole, 

by … rozwiązywać zadania?, czytać książki?, po prostu ze sobą porozmawiać? – tak 

sobie myślę. 

 

10. Gdybym miała jedno życzenie, to … wykończyłaby mnie myśl, co wybrać, ale chyba 

właśnie pokój na świecie! 

 

11. Danie, które uwielbiam przygotowywać … szybkie, dobre, mało przetworzone, 

zasadniczo, to wolę już je zjadać. 

 

12. Komputer jest dla mnie … narzędziem. 

 
 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYWIAD! 
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1. Inna nazwa to Jędrzejki lub Jędrzejówki od imienia św. Andrzeja – apostoła, który jest patronem małżeństw, 

podróżujących, rybaków, rycerzy, wielu państw i miast ( jego święto przypada 30 listopada ). 
 

2. Wróżby andrzejkowe już od XVI wieku bawiły wszystkie panny na wydaniu ( pierwsze 

wzmianki w Polsce na ten temat pochodzą z 1557 roku ). W wigilię św. Andrzeja,  

            tj. 29 listopada, dziewczęta odczytywały swoją przyszłość z różnych znaków. Starały           

            się uchylić rąbka tajemnicy, aby poznać imię przyszłego męża, jego zawód, wygląd,   

            charakter oraz swoje szanse na odwzajemnioną miłość i zgodne małżeństwo.  
 

3. „Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja” – tak mówiło stare, polskie 

przysłowie. Stąd wróżby, ale i gorliwe modlitwy do św. Andrzeja, aby wybranek był silny, piękny, dobry, 

bogaty, kochający, wierny oraz zapobiegliwy. 

 

4. Dziewczęta wróżyły sobie licząc przyniesione do kuchni drewka na opał  czy też szczeble w płocie          

lub drabinie. Jeśli wyszła parzysta liczba, oznaczało to połączenie się w parę i ślub w najbliższym roku. 

 

5. We wróżbach przydatne były także buciki – zdjęte oczywiście z lewej nogi. Jeśli 

właścicielka rzuciła go przez ramię, a ten upadł noskiem w stronę drzwi – to oznaczało to 

szybkie zamążpójście. Dopiero współcześnie przesuwa się buty w kierunku wyjściowych 

drzwi. Właścicielka tego, który pierwszy dotknie progu może spodziewać się szybszego 

wyjścia za mąż, niż jej koleżanki. 
 

6. Puszczano też na wodę igły albo świece w łupinkach orzechów. Jeśli się spotkały, był to dobry znak          

do szybkiego znalezienia męża.  
 

7. Ślepy los kierował również ręką dziewczyny, która wyciągała spod talerzy ukryte pod nim przedmioty. 

Wszystkie marzyły o pierścionku i wstążce z małżeńskiego czepka. Wylosowanie ziemi oznaczało śmierć. 
 

8. Wróżby ze zwierzętami wymagały przygotowania dla nich określonej przynęty. Mogły to być kulki chleba 

ze skwarkami, kawałeczki kiełbasy, słoniny lub mięsa. Dziewczyny kładły je na podłodze pod nogami,     

po czym do izby wpuszczano psa, kota lub koguta. Ważna była kolejność, w jakiej 

zwierzęta chwytały przynętę. Tak wróżono sobie pierwszeństwo wychodzenia za mąż.  
 

9. Najbardziej znaną wróżbą było jednak lanie wosku lub ołowiu na wodę przez klucz. 

Wspólnie później badano kształt lub cień, który rzucała powstała masa. Dopatrywano 

się w nim atrybutów zawodu przyszłego wybranka, np. książka – mąż będzie 

urzędnikiem, uczonym lub nauczycielem, roślina – ogrodnikiem, strzelba – myśliwym 

lub wojskowym. 
 

10. Każda panna chciała w noc przed dniem św. Andrzeja, aby przyśnił jej się narzeczony. W tym celu pod 

prześcieradło kładła męską garderobę, a pod poduszkę karteczki z imionami chłopców. Rano losowała imię 

przyszłego męża. 
 

11. Dzisiaj Andrzejki to okazja do wesołej zabawy dla dziewczyn i chłopców    

przy ciasteczkach, herbacie i wróżbach traktowanych z przymrużeniem oka.                   

 

                                    I tego się trzymajmy! 

 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Małżeństwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podróż
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rycerstwo
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Szkolny humor   
 

               

 
 

        Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i mówi do mamy: 

        - Dostałem 5 w szkole. 

       Mama na to: 

       - Naprawdę? 

       - Tak – odpowiada Jasiu – dwójkę z matematyki,             

          dwójkę z historii i jedynkę z języka polskiego. 

 
2+2+1=5 

          

 

  

 

- Tato, czy to prawda, że prawdziwy mężczyzna zawsze   

   powinien zachować zimną krew? 

- Tak synu, to prawda. 

- To co chcesz najpierw zobaczyć: moje oceny  

  czy rachunek za nowe buty mamy? 

 

                  Pani prosi na lekcji przyrody: 

                 - Wymieńcie pięć drapieżników. 

                  Nagle zgłasza się jeden z uczniów. 

                - Cztery tygrysy i jeden lew. 
 

 

 

  

      - Powtórzymy tabliczkę mnożenia – mówi tata do Jasia.  

     Na pewno wiesz, że dwa razy dwa to cztery. 

     A ile to będzie sześć razy siedem? 

     - Tato, dlaczego ty rezerwujesz sobie łatwiejsze przykłady? 

 

                Pani w szkole do Jasia: 

               - Jasiu, co to jest kąt? 

               - Proszę pani! Kąt to najbrudniejsza część  

                 mojego pokoju. 

 

   Dzieci planują swoje wymarzone zawody. Najwięcej z nich chce  

   zostać aktorami, piosenkarzami, strażakami i policjantami,    

   a tylko Jasiu mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem. 

  - Czy dlatego, Jasiu, że lubisz dawać prezenty? - pyta nauczycielka. 

  - Nie. Dlatego, że pracuje się tylko przez jedną noc w roku. 
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 Placki z dyni   
             SKŁADNIKI   

 0,5 kg dyni  

 100 g mąki pełnoziarnistej  

 1-2 jajka 

 3 cm korzenia imbiru 

 pieprz, sól  

 olej do smażenia 

 jogurt grecki lub naturalny 

 dwa ząbki czosnku 

 łyżeczka majonezu 

  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 

Środek dyni oczyszczamy z pestek za pomocą łyżki. Potem odcinamy skórę. Następnie ścieramy na tarce               

z grubymi oczkami. Dodajemy korzeń imbiru drobno utartego, mąkę, jajko, pieprz i sól. Wszystkie składniki     

dokładnie mieszamy. 

Placki smażymy na oleju lub pieczemy w piekarniku na papierze do pieczenia ( w temp. 180C przez ok.15 min). 

Gotowe placuszki podajemy z jogurtem greckim lub naturalnym. Dodajemy do niego roztarte dwa ząbki czosnku, 

odrobiną soli, pieprzu i łyżeczkę majonezu.  

 

Dżem jabłkowo - pomarańczowy 
 

              SKŁADNIKI 
 2 kg pomarańczy                                

 2 kg jabłek  

 1 łyżeczka imbiru 

 2 szklanki cukru 

 szklanka wody 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 
 
 

Owoce dokładnie myjemy. Pomarańcze obieramy ze skórki. Następnie 

wszystko kroimy w kostkę. Podgrzewamy patelnię. Przekładamy na 

nią pomarańcze oraz jabłka. Następnie zasypujemy cukrem  

i stopniowo dodajemy wody. Podduszamy i trzymamy na ogniu,  

aż wszystko się ładnie połączy. Nie zapominamy o mieszaniu, żeby 

się nie przypaliło. Dżem jest gotowy do spożycia lub do przechowania  

na zimę po przełożeniu do słoików ( gotujemy je na lekkim ogniu  

przez 15 minut ).  

  

ŻYCZYMY  SMACZNEGO!   

 

 

http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158218684/dynia/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158218707/jajko/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158219013/imbir/p
http://gotujmy.pl/pomarancza,skladnik-kulinarny,1451.html
http://gotujmy.pl/jablka,skladnik-kulinarny,1761.html
http://gotujmy.pl/imbir,skladnik-kulinarny,1258.html
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Misiowa torba 

Potrzebne materiały: szara, papierowa torba, kartki    

kolorowego papieru, marker ( czarny i biały ), nożyczki, 

klej. 

Torbę można ozdobić misiową głową tak, jak na zdjęciu 

lub według własnego pomysłu. 

   

 

 

 

 

Maska Misia  

Potrzebne materiały: kartka z bloku technicznego i bibuły ( białe lub  

kolorowe ), kubek po serku, jogurcie lub odcięty dół białej plastikowej bu-

telki, kawałek czarnego materiału/futerka lub włóczki, klej, nożyczki. 

Wykonanie: narysuj głowę misia i zaznacz oczy. Wszystko wytnij     

zgodnie ze wzorem. Następnie wydzieraj bibułę i przyklejaj na maskę tak, 

by Twój Misio był puszysty. Na końcu doklej przygotowany pyszczek 

składający się z kubka po serku, jogurcie lub odciętego dołu białej plast i-

kowej butelki i kawałka czarnego materiału/futerka lub włóczki.                 I 

gotowe! 

 

Misiowe bombki 

Potrzebne materiały: styropianowe kule, kolorowa włóczka, czarne koraliki lub guziki, tasiemki, filc ( na uszy      

i nos ), klej ( Magic ), nożyczki.  

Wykonanie: kule smarujemy klejem i „owijamy” kolorową włóczką. Następnie doklejamy wycięte wcześniej 

uszy, nos, koralikowe oczka i tasiemki – zawieszki. Ciekawa ozdoba nie tylko na choinkę!  
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                  Pod koniec września obecnego roku do kin wszedł film pt. "Sekretne życie zwierzaków domowych".                  

Film pokazuje, co robią nasi czworonożni przyjaciele podczas naszej nieobecności. Głównym bohaterem jest Max-

mały terier, który kocha swoją panią ponad wszystko. Sytuacja komplikuje się, gdy w domu pojawia się nowy pies 

o imieniu Duke. Max za wszelką cenę próbuje pozbyć się nowego lokatora. Konflikt między psami prowadzi do 

tego, że wyruszają na poszukiwanie domu Duka. Podczas całej wyprawy zwierzaki przeżywają wiele przygód, 

m.in.: spotykają grupę zwierząt, które nienawidzą ludzi. W międzyczasie przyjaciele Maxa zaczynają go szukać. 

Ostatecznie wszystko kończy się ... . Film jest świetnym sposobem na rodzinne spędzenie czasu, ponieważ uczy 

różnych życiowych wartości.   ( K.E. )                              

Bohaterowie filmu – do pokolorowania 
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1 września - inauguracja nowego roku szkolnego 2016/17 w odremontowanym budynku 

szkoły przy ulicy Górnickiego 20.Wielka radość i zobowiązanie! 

 

13 października - podziękowanie dla pracowników szkoły    

z okazji święta Edukacji Narodowej 

 

 

 

19 października przyjęliśmy klasy pierwsze w poczet uczniów naszej szkoły.                                                       

Wzruszeniom dzieci i ich krewnym nie było końca.  

20 października odbyła się w szkole dyskoteka. Bawiliśmy się w najlepsze aż dwie 

godziny. Wszystkim bardzo podobały się tańce oraz śpiewy np. „Chocolat” i „Macareny”. 

Można było wybierać piosenki, które DJ puszczał zgodnie z życzeniem. Lista była bardzo 

długa, a czas, niestety, szybko upłynął. Wszyscy czekamy już na następną dyskotekę pełną 

radości.    ( N.S. ) 
 

 

10 listopada odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. Na wcześniejszej lekcji 

zastanawialiśmy się, na czym polega współczesny patriotyzm. Nasze przemyślenia 

zapisywaliśmy na specjalnych elementach, które potem zawiesiliśmy na gałęziach 

patriotycznego drzewka. Każda klasa zaśpiewała wcześniej przygotowaną pieśń.   W 

apelu brały udział klasy 4 - 6. Każdy chłopak miał na sobie czapkę lub kotylion,  a 

dziewczyny kolorowe wianki.( N.S. ) 

 

Ważne sukcesy uczniów SP 84  
 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci ze świetlic szkolnych „Świat wokół nas” 

WYRÓŻNIENIE – Zuzanna Barczewska (2a)   

 Zakwalifikowanie się do drugiego etapu Konkursu Zdolny Ślązaczek  

Katarzyna Emerych ( 6a ) i Paweł Gołębiewski ( 6b ) 

GRATULUJEMY! 

 

Co nas czeka w najbliższym czasie w szkole? 

 

  Andrzejki dla klas 4-6 – 24 listopada ( czwartek ) 

 Mikołajki – tradycyjnie 6 grudnia ( wtorek )                                                                          

 Kiermasz świąteczny – już od 9 grudnia ( piątek ) 
 

 Zebrania i konsultacje z Rodzicami – 14 grudnia (  środa )  
 

 Wymarzona przerwa świąteczna – od 23 grudnia  

            ( piątek ) do 1 stycznia 2017r.  

 

 

 

 

 


