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Katarzynki, andrzejki
Według tradycji Katarzyna
i Andrzej otwierają adwent.
KATARZYNKI to żeński odpowiednik
Andrzejek, czyli wieczór wróżb.
W nocy z 24 na 25 listopada,
w wigilię świętej Katarzyny
Aleksandryjskiej kawalerowie
za pomocą zabaw dowiedzieć się
mogą, kiedy znajdą wybrankę
swojego serca i jak przyszła
partnerka będzie miała na imię. Męskie "święto" zostało
zapomniane na rzecz spopularyzowanego święta panien –
zwanego ANDRZEJKAMI.
Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione w całej
chrześcijańskiej Europie. Święty Andrzej uznany jest
za patrona panien chcących
szybko zmienić stan cywilny.
Miał on pomóc dziewczętom
w odkrywaniu przyszłości.
Chciały dowiedzieć się,
kiedy wyjdą za mąż; poznać imię
i charakter przyszłego małżonka.
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Piękno jesieni uchwyciła na zdjęciach Majka Dukat, klasa IVa
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"Czarownica piętro niżej"
Marcin Szczygielski
Książka nagrodzona Zieloną Gąską 2013r w konkursie
literackim Fundacji Zielona Gęś im. K.I.Gałczyńskiego.
Ilustracje wykonała Magda Wosik.
Maja ma 9 lat i szczęśliwą rodzinę. Mieszka w Warszawie, lubi oglądać
telewizję i cytować dialogi z ukochanych filmów.
Mama Mai spodziewa się dziecka i musi przebywać w szpitalu, a tata pracuje
i nie ma czasu dla córki. Podejmują decyzję o wysłaniu Majki do cioci
mieszkającej w Szczecinie. Stara kamienica, czarno-biały telewizor
i tajemniczy strych.
Miały być piękne wakacje, a jest nuda. A może jednak horror?
Duchy, Zdradliwe lilie, Dziwaczna wiewiórka i długowieczna Ciabcia.
Czytając książkę, wiele razy się śmiałem - dialogi są bardzo zabawne,
a czasem trochę złośliwe.
Książka pomogła mi zrozumieć, że nie warto bać się zmian. A przyjaźń
ze starsza osobą może być tak samo ciekawa, jak z rówieśnikami.
Jednak nie mam pewności, czy to wszystko wydarzyło się naprawdę!
Zachęcam do czytania.
Jan Hoffmann, klasa IVa

Fascynujący świat przyrody
Megalodon
Był on rekinem, który na naszej planecie żył 1,5
mln lat. 18 lat temu znaleziono jego ząb, który
miał 16,8 cm długości, w następnych latach
odkryto jego jeszcze większe zęby, co pozwoliło
na oszacowanie długości Megalodona na ponad 18
metrów!
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Niedźwiedź krótkopyski
Niedźwiedź polarny jest obecnie
największym misiem na ziemi, potrafi
stojąc na tylnych łapach osiągnąć wysokość
2,4 m. Jest on bliskim krewnym właśnie
tego niedźwiedzia, lecz nie dorównuje mu
wielkością. Ssak, który wymarł około 11
400 lat temu żył w plejstocenie na terenie
Ameryki Północnej. Jego średnia waga to
770 kg, jednak wiele osobników ważyło
ponad tonę. Niedźwiedź krótkopyski był
wyspecjalizowanym drapieżnikiem, a jego
wysokość to mniej więcej 3,5 m.

Największy pies świata
Z przykrością zawiadamiamy,
że rekordzista w kategorii „największy pies
świata” odszedł już do świata wiecznych
łowów. Po śmierci Gigantycznego Georga
i Zeusa, nowy rekord nie został jeszcze
przyznany, a Rekordy Guinnessa
niecierpliwie czekają na zgłoszenie się
godnego następcy. Historię oraz opis drogi
po rekord Guinnessa zarówno Zeusa jak
i Georga możecie przeczytać poniżej.
Zeus był największym psem na świecie!
Górując nad poprzednim rekordzistą w tej samej kategorii (Gigantycznym Georgem)
o całe 2,5 cm, ten 5-letni dog niemiecki z Otsego w stanie Michigan mierzył tyle,
ile przeciętny osioł. Kiedy 5 lat temu właściciele Zeusa sprowadzili go do domu, był
zaledwie niewielką kulką czarnej sierści. Wraz z dorastaniem psa, rosły także
nadzieje na pobicie rekordu. Zeus mierzył 111,8 cm w kłębie, spoglądając z góry
nie tylko na inne psy ale także na swoich właścicieli – gdy stał na tylnych łapach
osiągał 2,26 cm wysokości, czyli niewiele mniej od najwyższego człowieka
na świecie.
Jak na swój gigantyczny wzrost, dog niemiecki wcale nie ważył dużo. 70,3 kg
to prawie nic w porównaniu z Gigantycznym Georgem, który w chwili przyznania
rekordu ważył 111 kg!
To cudowny pies i wszyscy bardzo go kochaliśmy!
„Jedyna niedogodność, z jaką musieliśmy się zmierzyć to znacznie większe koszty
związane z jego utrzymaniem: jedzenie, opieka lekarska i transport. Musieliśmy
kupić specjalnego minivana, aby Zeus mógł się do niego zmieścić. W ciągu dnia
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zjadał 12 misek jedzenia, czyli ponad 13 kg na dwa tygodnie! Musieliśmy też
uważać na swoje nogi, bo kiedy przypadkowo kogoś nadepnął, od razu wyskakiwały
siniaki”, dodaje były właściciel psa.
W tygodniu Zeus pracował jako psi terapeuta w lokalnym szpitalu. „Kolejną zaletą
jego wzrostu był fakt, że pacjenci nie musieli się specjalnie pochylać,
gdy podchodził do nich pies. Jego
głowa była wtedy na równi z ich
głowami”.
Zanim odszedł, właściciele tak
komentowali jego zachowanie:
Zeus jest przekomiczny! Pomimo tak
znacznego wzrostu, wciąż chowa się
za moimi nogami, gdy mniejsze psy go
obszczekują. Boi się, bo zwyczajnie
nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki
jest wielki!
Joasia Piotrowska, klasa IVa

Tarta owocowa
SKŁADNIKI:
Owoce np. banan, jabłko, borówki
200 g mąki pszennej
100 g cukru
100 g miękkiego masła
POTRZEBNE RZECZY:
Worek do pieczenia kurczaka
WYKONANIE:
Dno okrągłej formy wykładamy workiem. Na worek układamy owoce.
Do miski wkładamy masło i cukier. Dodajemy mąkę i wszystko razem
mieszamy. Owoce posypujemy kruszonką. Formę wkładamy do piekarnika
nagrzanego do 160 stopni Celsjusza na 15min.
Majka i Julka, klasa IVa

Gazetkę redagują Julka Czerwińska, Majka Dukat i Joasia Piotrowska z klasy VIa
oraz przyjaciele.
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