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Witamy listopadowo, zimowo, 
świątecznie 

 I oto kończy się listopad, a w naszym Kleksie tym razem: 
-listopadowe święta 
-100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
-andrzejki, katarzynki, czyli jak poznać przyszłość 
-święta Bożego Narodzenia, czyli najpiękniejszy czas w roku 
-przepisy kulinarne, czyli jak spędzić święta smacznie 
-noworoczne ciekawostki, czyli jak spędzamy sylwestra w Polsce i na świecie 
-inne artykuły, czyli nasza twórczość radosna 

Kolorowe liście za oknem, szumiący wiatr, czasem deszcz to oznaki nadchodzącej późnej jesieni,            
a wraz z nią święta Wszystkich Świętych. To właśnie z tej okazji zastęp harcerzy organizuje wyjazd              
na groby poległych żołnierzy. Każda dziewczyna z zastępu myśli o kupnie wiązanki. Asia nawet ogłosiła 
konkurs na najładniejszy bukiet. Pobiegłam do domu, szepnęłam tacie, żeby się ubierał, bo idziemy po 
kwiaty. Niestety, spotkało mnie rozczarowanie. 
-Jak to nie mamy pieniędzy? –zapytałam. Ja muszę mieć na jutro najpiękniejsze kwiaty, bo inaczej nie 
wygram!! 
Tata dziwnie się na mnie spojrzał i zapytał: 
-Chodzi ci o konkurs? Ja myślę, że w te święto jest ważniejsze co innego. 
-Ale tato! Asia jest zawsze ode mnie lepsza, a wszystko przez to, że nie mamy pieniędzy. 
-Przykro mi, że jesteś nieszczęśliwa, ale niektórzy nie mają domu, rodziny, pomyśl o tym… 
-Ty mnie nie rozumiesz!!- krzyknęłam i wybiegłam z pokoju. 
Spojrzałam w okno, liście opadają na ziemię, a koło drzewa stoi smutna dziewczyna. To Asia. 
Bez zastanowienia wybiegłam z domu. 
-Cześć- powiedziałam. –Co jest? – zapytałam bez cienia współczucia, przecież jej nie lubię. Ukryła twarz 
w dłoniach. 
-Moja mama…jest bardzo smutna. 
-O, wielkie rzeczy- pomyślałam- każdy czasem się smuci. 
-Wczoraj dowiedziałam się, że moja babcia jest bardzo chora i jedziemy do niej…może ostatni raz…- po-
wiedziała ze smutkiem Asia. Zrobiło mi się jej bardzo żal, to bardzo przykre, gdy kochana babcia odcho-
dzi. 
-Nie zdążę kupić wiązanki- westchnęła. 
-To tak jak ja, tylko, że ja nie mam pieniędzy. Myślałyśmy, co zrobić. Nagle mnie olśniło!! Już wiem, zro-
bimy wiązankę z kwiatów rosnących przy szosie, dopniemy trochę liści i gotowe. 
-Ale nie będzie taka ładna jak dziewczyn. 
-Asiu -przypomniałam sobie słowa taty -to nie jest najważniejsze. 
Nazajutrz spotkaliśmy się na cmentarzu. Zrozumiałam, że dzień Wszystkich Świętych to wspominanie 
zmarłych. Magia tego święta pozwoliła mi poznać Asię od lepszej strony. A z czasem stałyśmy się przyja-
ciółkami. 

Listopadowe święta 

 Czy tylko dziewczęta w 
andrzejkowy wieczór mogą po-
znać, jaki będzie ich przyszły 
ukochany? Czy chłopcy też mo-
gą wywróżyć sobie żonę? 
 Święta Katarzyna to pa-
tronka cnotliwych kawalerów, 
którzy pragną poznać pannę i w 
przyszłości wejść w szczęśliwy 
związek małżeński. Zatem kata-
rzynki to męski odpowiednik 
andrzejek. W nocy z 24 na 25 
listopada odbywają się wróżby 
młodzieńców dotyczące poszuki-
wania partnerki i przyszłego 
ożenku. Najpewniejszym sposo-
bem na poznanie swojej przy-
szłej żony był sen 
w nocy z 24 na 25 listopada. 

Aby zobaczyć swoją wybrankę 
należało przed snem umyć się 
i wytrzeć dziewczęcą chustecz-
ką, a pod poduszkę wsunąć 
jakąś część damskiej odzieży. 
Na wszelki wypadek, należało 
również przygotować kartecz-
ki z imionami dziewcząt i tak-
że wsunąć je pod poduszkę. 
Gdyby zawiodły marzenia sen-
ne, rano wystarczyło wycią-
gnąć jedną karteczkę i przy-
najmniej było wtedy znane 
imię przyszłej wybranki. Ist-
niały też ciekawe sposoby po-
znania charakteru oraz stanu 
majątkowego przyszłej żony. 
W tym celu należało wsunąć 
przed snem pod poduszkę 

piórko i czekać na pojawienie się we 
śnie ptaka, który określi pannę mło-
dą. Jeżeli przyśnił się kogut, ozna-
czało to, że małżeńskie plany trzeba 
na jakiś czas odłożyć, gdyż wróżył on 
pozostanie w stanie wolnym. Wyśnie-
nie białej kury oznaczało, że można 
było liczyć na ślub z młoda panną, 
zaś kury czarnej, że będzie to ślub z 
wdową. Pojawienie się we śnie kury 
z kurczętami oznaczało natomiast 
wdowę z dziećmi. Paw symbolizował 
osobę dumną i znającą się na modzie. 
Sowa wróżyła mądrą żonę, choć nie-
sympatyczną. Gołąb natomiast zapo-
wiadał żonę miłą i ładną, ale niestety 
głupią 

  

Katarzynki 

 Andrzejkowa noc z 29 
na 30 listopada w wigilię 
Świętego Andrzeja ma we-
dług dawnych wierzeń ma-
giczną moc, uchylającą wrota 
do nieznanej przyszłości. Nie 
ma pewności, dlaczego tę noc 
uznano za najlepszą. Może 
dlatego, że jesienią rozpoczy-
nała się na wsi pora kojarze-
nia małżeństw, a młodzi nie-
pewni swojej przyszłości ra-
dzi byli ją poznać? Może dni 
wolne od prac polowych, dłu-
gie jesienne i zimowe wieczo-
ry sprzyjały wróżbom, na 
które w innych porach roku 
nie było czasu. Nie wykluczo-
ne, że mogło tak być. Dziś 
andrzejki to wieczór wróżb 
dotyczących miłości i przy-
szłości. Traktowane są one 
raczej z przymrużeniem oka, 
ale czyż każdy z nas nie  

 Andrzejki 

wodę. Jeśli łódki podpłyną do 
siebie oznacza to dozgonną mi-
łość wybranej osoby, jeśli się 
oddalą-osób nie połączy uczu-
cie. 
 
  
 

chciałby poznać tajemnic przyszłości? 
 Najpopularniejszą wróżbą jest 
lanie wosku przez klucz i odgadywanie 
z powstałego kształtu sekretów przy-
szłych dni. Symbole, które można od-
czytać to: anioł- oznacza prowadzenie 
i opiekę. Zdarzenia, w ciągu najbliż-
szego roku, pozwolą poczuć tę anielską 
opiekę, a ludzie spotkani na drodze 
okażą się życzliwi i przyjacielscy. Gó-
ra- piętrzące się trudności. Tylko cier-
pliwość i wytrwałość pozwolą pokonać 
przeciwności losu. Klucz- może wróżyć 
zmianę miejsca zamieszkania lub 
zmierzenia się z jakąś tajemnicą –
rozwiązanie ludzkiego problemu. 
Inne wróżby to: rzucanie bucikiem- 
bucik zdjęty z lewej (koniecznie!!) nogi 
należy rzucić za siebie przez ramię. 
Jeśli upada noskiem w stronę drzwi, 
wróży właścicielce szybkie zamążpój-
ście. Łódeczki na wodzie- dwie łu-
pinki tego samego orzecha puszcza się 
na  

Liczbowa wróżba 
Dodaj dzień urodzenia do miesiąca i do roku. Dodawaj cyfry po kolei tak, aby pozostała tylko jedna np.: 08.10.1997 
( 0+8+1+0+1+9+9+7=35,  3+5=8) To jest cyfra Twojego życia, zobacz opis tej cyfry: 
1- Czas na zmiany! Koniecznie popracuj nad nerwami, zdaj się czasem na intuicję. 
2- Zacznie Ci się układać, poczujesz się wyjątkowo i zawrzesz nowe znajomości. 
3- Wszystko się może jeszcze zmieni! Nie załamuj się, trudności wkrótce miną. 
4- Lepiej być nie może, bądź wytrwały, a będzie jeszcze lepiej. 
5- To jest cyfra miłości! Zdaj się na przypadek, a znajdziesz swoją sympatię. 
6- Bądź bardziej rozważny, a nadejdą lepsze dni. 
7- Ktoś ciepło o Tobie myśl! Nie rób sobie wrogów. 
8- Nie tylko oceny się liczą, a co z Twoimi przyjaciółmi? 
9- Obok jest bratnia dusza, nie wstydź się z nią zaprzyjaźnić.     



Humor i rozrywka 

  dowcip geograficzny     dowcip rolniczy 
  Na lekcji geografii nauczyciel pyta ucznia:   Jedzie rolnik z węglem, objechał wieś i krzyczy: 
 -Która rzeka jest dłuższa Ren czy Missisipi?  -Węgiel przywiozłem.    
 -Missisipi, oczywiście- odpowiada pewny siebie uczeń. A koń się odwraca i mówi: 
 -A mniej więcej o ile?     -Tak, ty przywiozłeś… 
 -O sześć liter! 
 
  dowcip komputerowy     dowcip arystokratyczny 
 Wchodzi mężczyzna do kawiarenki internetowej:  Hrabia mówi do Jana: 
 -Czy są wolne komputery?    -Janie, idź, podlej ogródek. 
 -Nie, mamy same szybkie.    -Ale przecież deszcz pada… 
        -Weź parasol 
 

Dowcip prehistoryczny 
O północy jaskiniowiec wszedł do jaskini, zdjął skórę i położył się obok śpiącej żony. Odwrócił się i na dobranoc pocało-
wał ją w policzek. Nad ranem jaskiniowca budzi energiczne szturchanie w łokieć. Odwraca się i z trwoga stwierdza, że 

leży koło tygrysa. 
-Słuchaj stary! -Mówi Tygrys- jesteś o wiele sympatyczniejszy od twojej żony, którą wczoraj zjadłem. Gdybyś mnie w 

nocy nie pocałował w policzek, z pewnością zjadłbym i ciebie. 
 

 
 
 

  Co to jest autosugestia? 
To jest sugerowanie sobie, że się ma auto.  

  Co to jest: nie je, nie pije a rośnie?  
Cena 

  Co to jest opera? 
To jest takie coś, co się zaczyna o siódmej, a jak po trzech godzinach popatrzysz na zegarek, jest siódma dwa-
dzieścia.  

  Kto to jest rekonwalescent? 
Jest to pacjent, który mimo wysiłków lekarzy jeszcze żyje.  

  Kto to jest dyplomata?  
To ktoś, kto potrafi powiedzieć "spadaj" w taki sposób, że poczujesz emocje w związku ze zbliżającą się wypra-
wą.  

  Wyspa na jedną literę? 
SamoA. 

  Jaki jest najlepszy środek na łysienie? 
Środek głowy.  

  Czym różni się flet od mąki? 
Dmuchnij w to drugie, a zobaczysz. 

  Ma cztery łapy i rękę ? 
Zadowolony bulterier.  

  Co to jest zielone i mówi 'hau' 'miau' i 
  'kra'??? 
 Żaba na kursie języków obcych!  

 

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 

 

 Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.                 
W  tym roku jest ono szczególne- obchodzimy 100 rocznicę tego wydarzenia. Po 123 latach zaborów- nie-
woli pełnej walki, cierpienia i ofiary wielu Polek i Polaków- nasz kraj stał się znów suwerenny. Czcimy 
więc pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych 
zniszczeń I wojny światowej.  Konsekwencją działań zaborców z lat 1772, 1793 i 1795 było zniknięcie 
Rzeczpospolitej z mapy Europy. Jednak dla Narodu Polskiego suwerenne państwo było wartością najwyż-
szą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i była okupiona ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleoń-
skich, w zrywach niepodległościowych, w powstaniach oraz na frontach I wojny światowej. Wraz z klęską 
wszystkich zaborców i zakończeniem I wojny światowej, Polska odzyskała niepodległość. A dzień 11 listo-
pada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o 
Święcie Niepodległości.  

 W naszej szkole Święto Niepodległości obchodziliśmy bardzo uroczyście, galowe stroje, przypięte 
biało-czerwone kotyliony wprowadzały nas już w podniosły nastrój. 9 listopada o 11.11 we wszystkich sa-
lach szkolnych zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Śpiewaliśmy, oddając cześć i hołd wszystkim, którzy 
walczyli o naszą wolność. 

 Obejrzeliśmy również występ uczniów przygotowany specjalnie na tę okazję. Chór zaśpiewał pieśni 
patriotyczne przy akompaniamencie pani Aliny Idzikowskiej i pani Sylwii Wronkiewicz. Uczniowie poka-
zali lekcję historii, która opowiadała o niewoli Polski i odzyskaniu niepodległości. Każdy już wie, że Świę-
to Niepodległości jest najważniejszym dniem naszej historii. Dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy 
wspólnie przygotowali ten piękny apel.  

  

Kalendarz różnych świąt 
 

Grudzień 
03.12. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ONZ) 
04.12. Dzień Górnika i Naftowca 
04.12. Barbórka 
05.12. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
06.12. Mikołajki - Świętego Mikołaja 
07.12. Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 
10.12. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 
13.12. Dzień Księgarza 
13.12. Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci 
17.12. Polski Dzień bez Przekleństw 
20.12. Dzień Ryby 
24.12. Wigilia Bożego Narodzenia 
25.12. Boże Narodzenie 
31.12. Sylwester - Noc sylwestrowa 


