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Listopad 

 

Jedenastym miesiącem w roku jest listopad. Ma on 30 dni i jest to miesiąc jesienny. W listopadzie z 

drzew opadają liście, właśnie od tego zjawiska pochodzi nazwa miesiąca. Jesień w listopadzie nie 

jest już łagodna, temperatury w dzień są niskie, w nocy często występują przymrozki. 

Święta listopadowe 

1 Listopad: Wszystkich Świętych 

2 Listopad: Zaduszki, Dziady 

11 Listopad: Święto Niepodległości 

25 Listopad: Światowy Dzień Pluszowego Misia 

29 Listopad: Andrzejki 

Przysłowia i powiedzenia 

W listopadzie jak na autostradzie.  

W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach stawiają.  

Słońce listopada mrozy zapowiada.  

Gdy na Wszystkich Świętych leje deszcz, to zimą trzeba będzie w piec wleźć.  

Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada.  

Sławni urodzeni w listopadzie 

polska chemik Maria Curie-Skłodowska (1867), ojciec Luteranizmu Marcin Luter (1483), rosyjski 

pisarz Fiodor Dostojewski (1821), aktorka Demi Moore (1962), aktor Leonardo DiCaprio (1974), 

pianista i kompozytor oraz premier Polski Ignacy Jan Paderewski (1860), polska pisarka Maria 

Pawlikowska-Jasnorzewska (1891), piosenkarka Tina Turner (1939), mistrz sztuk walki Bruce Lee 

(1940), król Polski Kazimierz Jagiellończyk (1427)  

Listopad na zdjęciach 

          

Źródło: Miesiące.pl 

Opracowanie: Monika Jakubska 
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Horoskop – co mówi o Tobie  
Twój znak zodiaku  

 

ZNAKI ZODIAKU 

 

Baran (21 marca – 19 kwietnia)  - osoba urodzona w tym czasie, charakteryzuje się pewnością 

siebie i wrodzoną odwagą. Baran lubi nowe wyzwania, dlatego często lubi zmieniać otoczenie. 

Świetnie sprawdzi się w roli przywódcy. 

 

 

Byk  (20kwietnia - 20maja) - Byk lubi brać od życia to, co najlepsze. W swoim życiu ceni 

niezależność oraz lojalność. Dzięki temu przyjaźń z Bykiem jest trwała i przynosi wiele radości. 

 

 

Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca) - osoba urodzona spod tego potrafi dokonywać rzeczy 

niemożliwych. Dzięki swojemu uporowi sprawi, że zadania, które dla innych są nie wykonalne,      

z pewnością będą dla niej jak bułka z masłem  Bliźnięta są bardzo towarzyskie oraz pewne siebie, 

co skutkuje szybkim nawiązywaniem nowych kontaktów. 

 

 

Rak (21 czerwca – 22 lipca) - Raki są bardzo zmienne. Raz możemy je zobaczyć wesołe, a za kilka 

minut smutne lub rozgniewane. Osoby spod tego znaku zodiaku trudno zrozumieć innym. Raki są 

bardzo opiekuńcze i współczujące. 

 

 

Skorpion (23 października – 21 listopada) - Skorpion dysponuje wielkimi pokładami energii, 

dlatego świetnie sprawdzi się w zawodach. Dobrym miejscem dla Skorpiona okaże się praca 

biurowa np. jako asystent. 

 

 

Koziorożec (22 grudnia-  19 stycznia) - Koziorożec bardzo lubi się bawić, jednak impreza musi 

odbywać się w gronie jego znajomych. Wyróżnia się silną osobowością, dzięki czemu łatwo 

poradzi sobie, gdy pojawią się jakieś przeciwności losu. 

 

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego) - ten znak zodiaku lubi poczucie wolności, nie znosi  

ograniczeń w żadnej dziedzinie. Byki często bywają uparte oraz niecierpliwe. 

 

 

Opracowanie: Julia Bukowiecka  
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Kącik naszych talentów 

 

„Możesz tańczyć wszędzie, 

jeżeli tańczysz sercem” 

Autor: anonim 

TANIEC – MOJĄ PASJĄ 
 

 

 W wieku 6 lat odkryłam, że moją pasją jest taniec. Moja historia z tańcem zaczęła się 

jeszcze w „zerówce”. Do dziś nic się nie zmieniło. Dla jednych jest on tylko zwykłym wysiłkiem 

fizycznym, ale dla mnie jednak to sztuka, w której każdy ruch się liczy. Tu wszyscy patrzą bardzo 

uważnie na szczegóły. Taniec dla niektórych z pozoru wydaje się banalny i bez sensu, jest to jednak 

coś więcej niż hobby. Taniec dla każdego prawdziwego tancerza powoli staje się całym życiem. 

  Kiedyś bałam się wyjść na scenę i przedstawiać coś publiczności. Gdy zaczęłam regularnie 

uczęszczać na zajęcia małymi krokami zwalczałam swój strach. Chodziłam  na różne zajęcia i 

próbowałam różnych rodzajów tańca ale przemówił do mnie HIP HOP. Przez kilka tych lat 

poznałam wielu fantastycznych ludzi. Uczestniczyłam w wielu turniejach, zawodach i jest to 

naprawdę z jednej strony niesamowite uczucie a z  drugiej niepewność czy na pewno się uda. 

 Wsparcie w tańcu jest ważne dla wielu ludzi, którzy wychodzą na scenę i tańczą. Gdy 

wyjdziesz na scenę, staniesz w świetle reflektorów i zobaczysz swoich najbliższych na miejscach 

publiczności, to daje taką pewność, że się uda.  Podsumowując mogę podkreślić, że taniec to 

cząstka mnie, taki mój mały świat. 

                           Opracowanie: Oliwia Rakoczy 
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Dział Sportowy  

 
FENOMEN POLSKIEJ TENISISTKI! 

 

 W ostatnim czasie, do grona naszych najlepszych sportowców dołączyła 

tenisistka Iga Świątek. Iga Świątek, polska 19-letnia tenisistka, ostatnio wygrała w 

grze indywidualnej jeden z turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema Open French 

2020. W tenisie jest to odniesienie zwycięstw przez zawodnika lub zawodniczkę we 

wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych. Należą do nich następujące 

turnieje: Międzynarodowe Mistrzostwa Australii, Francji, Anglii i Stanów 

Zjednoczonych. Wygrana Igi Świątek podbiła serce wiele fanów. Zawodniczka  

pokazała swoje prawdziwe umiejętności w finale pokonując Sofię Kenin 6:4, 6:1. To 

jest pierwszy turniej wygrany przez jakiegokolwiek Polaka z 4 turniejów zaliczanych 

do Wielkiego Szlema w grze zawodowej. Polka już od młodych lat wykazywała 

niebywały talent. Już w juniorskich rozgrywkach wygrała Wimbledon oraz Roland 

Garros. 

 

              

Opracowanie: Stanisław Iwanek 
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Kartka z kalendarza 

 
Miesiąc LISTOPAD  

 „Słońce listopada mrozy zapowiada” 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nied 
      1Wszystkich  Świętych 

2 Dzień 

Zaduszny 

3 Święto 

Myśliwych

 

4 Dzień 

Taniego 

Wina

 

5 Dzień 

Postaci z 

Bajek

 

6 Dzień 

Saksofonu  

7 Dzień 

Kotleta 

Schabowego

 

8ŚwiatowyDzień 

Radiologii 

 

9Światowy

Dzień 
Sierot 

 

10Dzień  

Młodzieży

 

11 

Japoński 

Dzień 

Singli 

12 

Światowy 

Dzień 

Drwala

 

13 

Międzynarodowy 
Dzień 

Niewidomych

 

14 

Dzień  
Cukrzycy

 

15 
Dzień 
UwięzionegoPisarza

 

16Dzień 

Toleracji 

17Dzień  
Studenta

 

18Dzień  

Myszki 

Miki

 

19Dzień 

Toalet

 

20 

Międzynarodowy 

Dzień 

Praw 

Dziecka 

21 

Światowy Dzień 

Telewizji

 
 

22  Dzień Kredki 

 

 

23Święto 

Wojskowej  
Służby 

Prawnej 

24 
Katarzynki 

25Dzień 

Pluszowego 

Misia

 

26Dzień 

ciasta

 

27Dzień  
Nitkowania 

 

28Dzień 

Pocałunku

 

29Dzień 
Podchorążego 

30Dzień  

Białych 

Skarpetek

 

      

 Opracowanie: Kornelia Goraus 
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Dzień Chleba 

 

 

 Zgodnie z planem Samorządu Uczniowskiego 16 października 2020 r. 

uczniowie z klas IV – VIII przygotowali audycję o Dniu Chleba.  

 Chleb ma różne formy i wiele różnorodnych smaków - wybór jest olbrzymi. 

Wypiek  doczekał się nawet własnego święta. Światowy Dzień chleba został 

ogłoszony 16 października 1997 roku. Chleb posiada bogatą historię za sobą, dlatego 

to idealna okazja na poznanie jej.   

 Zakwas wynaleziono w Egipcie ok. 2000 roku p.n.e. - następnie sztuka 

wypieków dotarła do Grecji. Chleb jest obecny nie tylko w kulturze słowiańskiej, ale 

także w kulturach innych narodów. Około  9 tysięcy lat temu w Mezopotamii po raz 

pierwszy rozpoczęto systematyczną uprawę jęczmienia oraz pszenicy do wypieku 

chleba. Mikołaj Kopernik wydał dzieło zatytułowane "Panis coquendi ratio" - czyli 

"Obrachunek wypieku chleba".  Zawarł tam przepis pieczenia chleba wraz z 

tablicami, które umożliwiały wyliczenie cen chleba biorąc pod uwagę nakłady pracy 

jak i zużyte surowce. Chleb znany był także w starożytnym Rzymie oraz Grecji. 

Wzmianki o nim można spotkać już w dziełach Homera (VIII w. p.n.e). Ówcześnie 

spożywano go wraz z każdym z trzech posiłków głównych w ciągu dnia.  
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 Do produkcji pieczywa nie trzeba za wiele, do stworzenia go wystarczą 

zaledwie woda, mąka - z której powstaje zakwas oraz sól. Kiedyś chleb traktowano z 

niesamowitym szacunkiem.    

           W dawnej tradycji przyjęło się, że pierwszego bochenka wyjętego z pieca nie 

można było kroić nożem, tylko łamać, gdyż w przeciwnym razie chleb mógł się nie 

udać przez kolejne siedem razy. Chleb łamano, a nie krojono, również na powitanie 

gości, natomiast w stosunku do wrogów, był symbolem pojednania. Uważano także, 

że położenie chleba spodnią stroną do góry grozi kłótniami w rodzinie. Co więcej, nie 

można było go wyrzucać, a jeżeli nie nadawał się do jedzenia zarówno przez ludzi, 

jak i przez zwierzęta, taki chleb należało spalić.  

 Pieczywo jest niezbędne i spożywamy je w ogromnych ilościach - do szkoły, 

pracy, na śniadanie, na kolacje i obiad, co równa się z ogromnymi stratami. Ponad 

50% chleba jest wyrzucane do kosza. To, co kupujemy i w jakich ilościach ma spore 

znaczenie na otaczające nas środowisko i klimat. Może powinniśmy wprowadzić 

jakieś zmiany?” 

 

 

 
 

Opracowanie: Alicja Wiewióra 
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Znane przesądy na świecie 
 

1. Piątek 13 jest uznawany za dzień pechowy w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych 

i portugalskojęzycznych. 

 

2. Nie dwóch luster naprzeciwko siebie- w Meksyku istnieje przesąd, że ustawiając lustra na 

przeciwko siebie otwierają się drzwi dla diabła. 

 

3. Nie kładź butów na stole- w Wielkiej Brytanii uważa się to za pech, ponieważ symbolizuje 

to śmierć bliskiej osoby. 

 

4. Nie chodź do fryzjera we wtorki- w Indiach strzyżenie się we wtorek przynosi nieszczęście. 

 

5. Nie przechodź pod drabiną- drabina oparta o ścianę tworzy trójkąt-znak Trójcy Świętej i 

przechodząc pod nią jest okazanie braku szacunku co przynosi nieszczęście. 

 

6. Zbite lustro przynosi 7 lat pecha-lustra są uznawane za silnie magiczne narzędzie (od lat 

używano je do magii i czarów). Stłuczenie lustra ma przynosić 7 lat pecha. 

 

7. Nie przekraczaj progu lewą nogą-w Hiszpanii wejście do pokoju lewą stopą przyniesie Ci 

pecha. 

 

8. Nie witaj się przez próg- witanie si przez próg przynosi pecha. Próg oddziela bezpieczne 

wnętrze domu od złego świata zewnętrznego. 

 

9. Ślub tylko w miesiącu z literką R-Jeśli bierzesz ślub to tylko w miesiącu z literą „R", która 

symbolizuje rodzinę i ma zapewnić szczęście w małżeństwie. 

 

10. Podkowa przynosi szczęście-podkowa uznawana jest za amulet przynoszący domom, nad 

których drzwiami wisi, szczęście i powodzenie. Ponadto ma chronić przed złymi wpływami 

diabła i wszelkich sił nieczystych. 

 

  

 
 

 

Opracowanie: Julia Bukowiecka 
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Przepisy dla każdego  
 

W tym numerze, jak na termin listopadowy przystało, podajemy przepis na ciasteczka z wróżbą. 

Przepis ten wiąże się z tym, iż w listopadzie obchodzimy tzw. Andrzejki. Corocznie wieczór wróżb 

przypada w tym samym terminie. To nieoficjalne święto przypada w nocy z 29 na 30 listopada, 

czyli w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji.  

Andrzejki organizowane są przed rozpoczęciem adwentu, dlatego jest to doskonała okazja do 

ostatnich hucznych zabaw. Co ciekawe, w Szkocji dzień świętego Andrzeja, który obchodzony jest 

rokrocznie 30 listopada, jest świętem narodowym. 

Ciasteczka z wróżbą 

 

Składniki: 

 2 szklanki - mąki 

 mąka do podsypania 

 ½ szklanki - cukru pudru 

 1 łyżeczka - cukru waniliowego 

 2 - jajka 

 1 łyżka - wody 

 1 łyżka - oleju 

Wykonanie: 

Mąkę przesiać na stolnicę. Dodać cukier puder i cukier waniliowy. Zrobić dołeczek, wybić jajka. 

Wlać wodę i olej. Wymieszać nożem, po czym rękoma wyrobić ciasto. Przykryć i zostawić na 

chwilę, by odpoczęło. W tym czasie przygotować niewielki paseczki z wróżbą (najlepiej, aby 

różniły się od siebie). 

Ciasto podsypać mąką i rozwałkować na grubość ok. 3 mm. Wyciąć krążki (pierścieniem lub 

literatką). Na każdym położyć złożoną karteczkę z wróżbą i zlepić tak, jak pierogi (można lekko 

wygiąć, by powstały rogaliki – wówczas warto umieścić je na brzegu miski i naciągnąć rogi). 

Piec przez 20 minut w temp. 180 st. C. 

      
 

Opracowanie: Monika Jakubska 


