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SLO-gan
nr 38 Andrzejki…

W dniu Św. Andrzeja,
Sprawdź jaka w miłości nadzieja...
Czy ten, o którym marzysz skrycie,

To ten jedyny na całe życie?

W tym numerze:

· Co to są Andrzejki ?
· Wróżby Andrzejkowe.
· Zdrowie, uroda.
· Ostrołęka z listopadem.
·  Rozrywka, humor.
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Andrzejki
 (Jędrzejki lub Jędrzejówki)

Wieczór wróżb odprawianych
w nocy z 29 na 30 listopada,
w wigilię świętego Andrzeja
patrona Szkocji Grecji i Rosji.
Pierwsza polska wzmianka literacka
o nim pojawiła się w 1557 za
sprawą Marcina  Bielskiego. Dzień
ten przypada na końcu lub na
początku roku liturgicznego.
Andrzejki są specjalną okazją do
zorganizowania ostatnich hucznych
zabaw przed rozpoczynającym
się adwentem.

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały
charakter wyłącznie matrymonialny i
przeznaczone były dla niezamężnych
dziewcząt (męskim odpowiednikiem
andrzejek były katarzynki.

Początkowo andrzejki traktowano
bardzo poważnie, a wróżby
odprawiano tylko indywidualnie, w
odosobnieniu; w czasach
późniejszych przybrały formę
zbiorową, organizowaną w grupach
rówieśniczych panien na wydaniu,
zaś współcześnie przekształciły się
w niezobowiązującą zabawę
gromadzącą młodzież obojga płci.
Pochodzenie andrzejkowych wróżb
matrymonialnych nie jest do końca
znane – niektórzy autorzy wskazują
na starożytną Grecję, podkreślając
podobieństwo źródłosłowu imienia
Andrzej (Andress) i greckich
słów aner, andros oznaczających
męża, mężczyznę; inni odwołują się
do kultu starogermańskiego
boga Freyera,  dawcy bogactw,
bóstwa miłości i płodności.

Andrzejkowe wróżby….

1.WYCHODZENIE BUTÓW ZA
PRÓG
Aby dowiedzieć się która z panien, z
grona wróżących sobie osób wyjdzie
pierwsza za mąż, posłużymy się
butami. Ustawiamy buty z lewej nogi
rzędem w kącie pokoju. Ostatni w

kolejce przestawiacie na początek.
Właścicielka buta, który pierwszy
dotknie czubkiem progu, może liczyć
na błyskawiczną zmianę stanu
cywilnego.
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2.WYKORZYSTANIE SYMBOLIKI
CYFR- DATY URODZIN
Podstawą do wyliczeń jest data
urodzenia, ale musi być ona
wyrażona tylko jedną cyfrą(należy
kolejno sumować cyfry tworzące
pełną datę, otrzymana cyfra stanie
się podstawą wróżby)
1- Jedynka jest symbolem Słońca.
Urodzeni pod tą cyfrą są ambitni i
pewni siebie. Są to osoby uparte,
wytrwałe w dążeniu do celu, godne
zaufania, ale lubiące dominować.
Często są to urodzeni wodzowie. Ich
kolory to: żółty, złoty,
pomarańczowy. Szczęśliwy kamień:
bursztyn.
2 - Dwójka jest symbolem Księżyca.
Są to osoby łagodne i wrażliwe,
mają wiele fantazji, są uzdolnione
artystycznie. Ich szczęśliwymi
kolorami są odcienie zieleni i barwy
od jasnożółtej do białej. Pomyślność
przynosi im perła.
3- Trójka jest symbolem Jowisza.
Osoby spod tej cyfry są dynamiczne i
godne zaufania. Są bardzo ambitne i
odpowiedzialne. Ich kolory to: fiolet,
wszystkie odcienie głębokiego
błękitu i czerwieni. Szczęśliwy
kamień to ametyst.
4-  Czwórka jest związana z Uranem.
Urodzeni pod czwórką są uparci i
sentymentalni. Mają duże poczucie
sprawiedliwości. Są godnymi
zaufania i wiernymi przyjaciółmi.
Szczęśliwe kolory: jasny błękit,
odcienie szarości i szaro-
srebrzystości. Kamienie: szafir i
opal.
5 -Piątka jest symbolem Merkurego.
Ludzie spod znaku piątki są pogodni,
impulsywni żywotni, inteligentni,

towarzyscy i wszechstronni. Ich
kolor to biały i wszystkie jasne
odcienie różnych barw. Kamień-
diament.
6- Szóstka jest symbolem planety
Wenus. Są to osoby serdeczne,
spokojne, towarzyskie. Ich
najszczęśliwszymi kamieniami są
turkusy, a kolorami- wszystkie
odcienie niebieskiego, fioletu i
czerwonego.
7- Siódemka jest symbolem Neptuna.
Są to romantyczne, niespokojne
duchy, tęskniące za przygodą.
Szczęśliwe kolory tej cyfry to
wszystkie odcienie zieleni. Kamienie-
opal, agat.
8- Ósemka jest symbolem Saturna.
Ósemki są zamknięte w sobie i przez
to często niedoceniane. Często, gdy
stają przed trudnościami, rezygnują
z działania, ale gdy uda im się
przebrnąć przez nie- dochodzą do
sukcesów i zaszczytów. Kolory to:
ciemnozielony, ciemnoniebieski,
purpurowy, czarny. Szczęśliwy
kamień- granatowy szafir.
9- Dziewiątka jest symbolem Marsa.
Osoby te są niezależne i pełne pasji,
natury wojowniczej, nie bojące się
konfliktów. Szczęśliwe kolory to
wszystkie odcienie czerwieni.
Kamienie: rubin, granat, koral.

3.WRÓŻBA Z WYKORZYSTANIEM
KOŚCI DO GRY
Na podłodze lub stole zakreślamy
białą kredą krąg. Rzucamy trzema
kośćmi do gry lewą ręką na środku
koła. Należy zachować przy tym
milczenie. Sumujemy wyrzucone
oczka, nie biorąc pod uwagę tych
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kości, które wytoczyły się poza
„zaczarowany” krąg.

Jeśli liczba wyrzuconych oczek
wynosi:

2- Możesz liczyć na miłą
niespodziankę. Może wygrasz na
loterii?
3- Dzięki jakiemuś zbiegowi
okoliczności spełni się któreś z
twoich marzeń.
4- Poznasz nową koleżankę lub
kolegę.
5  - Osiągniesz dokładnie to, co
planowałeś.
6-  Już możesz się cieszyć. Szczęście
jest tuż za progiem
7-  Ktoś rozpowszechnia plotki na
twój temat.
8 - Niestety masz pecha, ale los się
jeszcze odwróci.
9- Twój sukces będzie naprawdę
wspaniały
10-  Przez dłuższy czas czekają cię
drobne kłopoty.
11- Czeka cię długa i ciekawa
podróż.
12 - Wkrótce poznasz kogoś, kogo
polubisz.
13- Spotka cię coś przyjemnego.
14- Twoje życzenie ma niewielkie
szanse na spełnienie.
15 - Możesz liczyć na długotrwały
uśmiech losu
16 - Postępuj ostrożnie i rozważnie,
a unikniesz kłopotów.
17 - Uważaj, ktoś ci chce podstawić
nogę.
18-  Już wkrótce czeka cię wielkie
szczęście i mnóstwo pieniędzy.

4.Obierki z jabłek
Należy wybrać tyle jednakowej
wielkości jabłek, ile jest uczestniczek
zabawy. Każda z nich obierając
jabłko stara się uzyskać jak
najdłuższą, nieprzerwaną ostrużynę.
Która wygra, ta będzie najdłużej
chodzić ze swoim chłopakiem. W
drugim etapie każda dziewczyna
bierze swoją ostrużynę w rękę i
rzuca za plecy. Teraz należy uważnie
się przyjrzeć leżącej na podłodze
skórce, czy nie układa się w jakąś
literę alfabetu. Jeśli tak, to może być
pierwsza litera imienia chłopaka, z
którym będzie się w tym roku
spotykać.

5.Karteczki z marzeniami
Potnij czystą kartkę na trzynaście
równych części. Na sześciu z nich
napisz swoje najskrytsze marzenia,
najlepiej wodoodpornym pisakiem .
Teraz wymieszaj dokładnie
karteczki, ale nie składaj ich.
Wszystkie kartki połóż na dnie dużej
szklanej wazy albo miski i powoli
wlewaj wodę wąskim strumieniem.
Obserwuj zapisane kawałki papieru.
Który pierwszy wypłynie na
powierzchnie wody, to marzenie
pierwsze się spełni. Jeśli najpierw
wypłyną czyste karteczki, uzbrój się
w cierpliwość, bo będziesz musiała
trochę poczekać na spełnienie
marzenia.

6.KUBKI PRZYSZŁOŚCI
Do wykonania wróżby potrzebujemy
czterech kubków lub miseczek,
obrączki, krzyżyka i monety. Na stole
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pod kubkami lub miseczkami
kładziemy losowo przygotowane
przedmioty, jeden kubeczek
pozostawiając pusty. Osoba, której
wróżymy, wskazuje wybrany kubek.
Znaczenie przedmiotów jest
następujące:
* Obrączka – małżeństwo w

przyszłości,
* Krzyż – ksiądz, zakonnica, ciągłe
modlitwy,
* Moneta - zostaniesz bardzo
bogata/bogaty,
* Pusty kubek – zostaniesz starą
panną lub starym kawalerem.

Najbardziej rozpowszechnioną
wróżbą jest nadal lanie wosku.
Dawniej lano ołów (szczególnie
ceniony był ten ze starych okiennic
kościelnych), ale wosk jest znacznie
bardziej wygodny w użyciu. Ołów
symbolizował trwały związek,
nierozerwalne połączenie. Wosk był
kiedyś bardziej cenny niż teraz.
Pochodził przecież od pszczół,
świętych stworzeń, a świece lane z
wosku uświetniały
kościelne i rodzinne
uroczystości.

Wróżby z wosku
dotyczyły miłości i
pomyślności w
nadchodzącym roku.
Przelewanie wosku przez ucho od
klucza utrudniało, ale i wzmacniało
wróżebną moc zabawy. Klucz jest w
tej wróżbie symbolem tajemnicy, ale
i płodności - zamyka lub otwiera
wszelkie sekrety i tajemnice. Wyniki
poznawało się, oglądając woskową
płaskorzeźbę lub jej cień na ścianie.
Można dopatrywać się wyglądu

przyszłego partnera, atrybutów jego
zawodu lub kraju. Wystarczy
uruchomić wyobraźnię, a cienie
zaczną same mówić.

Z kształtu lanego wosku można
również odczytać, jaki zawód jest
nam przeznaczony.

Najbardziej znaną od wieków aż po
dzień dzisiejszy andrzejkową wróżbą

jest lanie wosku na wodę. Przygotuj
więc pewną ilość wosku lub świec,
które należy stopić w garnku, miskę z
wodą i klucz, który otwiera i zamyka
wszelkie tajemnice (najlepsze są
stare klucze z dużym uszkiem).W
niektórych regionach Polski, obok
wosku, lano też na wodę roztopiony
ołów, który ma przyciągać szczęście.

Postępujemy następująco: na wodę
lejemy przez dziurkę od klucza
roztopiony wosk lub ołów, który po
zastygnięciu tworzy najrozmaitsze
formy. Po wyjęciu z wody taką formę
należy trzymać(pionowo) między
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zapaloną świecą a jasną ścianą i
powstały na ścianie cień
odpowiednio zinterpretować. Można
też zastosować inny sposób
podświetlenia woskowej formy, np.
lampą naftową, żarówką, latarką.
Przekonasz się, że zastygnięta bryła

wosku daje niekiedy bardzo osobliwy
kształt cienia, którego interpretacja
zależy od wyobraźni, skojarzeń i
poczucia humoru zebranych.

Wróżba z kolorami

Ze szklanego naczynia uczestnicy zabawy
losują jeden z kolorowych kartonów.

- kolor zielony: spełnią się twoje sny,

- kolor szary: smutek,

- kolor fioletowy: kłótnia z bliską osobą,

- kolor żółty: zazdroszczą ci sukcesów,

- kolor biały: szczęście,

- kolor czerwony: pech,

- kolor niebieski: powodzenie.

Sprawdź z kim los cię połączy

Na stoliku z jednej strony leżą karteczki na
odwrocie których znajdują się imiona
chłopców, po drugiej zaś stronie znajdują
się karteczki z imionami dziewcząt.

Uczestnicy zabawy losują karteczkę by
dowiedzieć się jakie imię w przyszłości
będzie nosił ich wybranek.

ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z RUREK. Do miski z wodą delikatnie wrzucajcie rurki.
Właściciele "magicznych" rurek, które się połączą - na zawsze zostaną przyjaciółmi. Ale
pamiętaj, że to tylko andrzejkowa zabawa!
Będziesz potrzebować: patyczków, liczmanów, pomalowanych wcześniej zapałek, słomek lub
po prostu podpisanych markerem rurek do napojów, miski z wodą

http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5319:andrzejkowa-wrozba-z-rurek
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Zdrowie, uroda…

Jak zadbać o zdrowie gdy jest zimno?

Twarz
Gdy wyjdziesz na zimne powietrze, Twoja twarz przeżyje szok termiczny. Zabezpiecz ją
więc ochronnym, półtłustym kremem. Gdy się wchłonie, możesz nanieść na twarz matujący
podkład. Masz tendencję do "pajączków" na buzi? Użyj kremu do cery naczynkowej.

Włosy
Nie lubią zimy... Przetłuszczają się pod czapką, wysuszają na końcach, elektryzują i do tego
często tracą połysk. Popraw im humor: pielęgnuj włosy intensywnie regenerującymi i

nawilżającymi kosmetykami.

Uroda kobiety wymaga nie tylko pielęgnacji
zewnętrznej. Należy pamiętać, że prawdziwe
piękno płynie z wewnątrz. Dlatego też nie
można zapominać o właściwej diecie. Nasze
menu podczas zimy powinno się składać z
dużej ilości warzyw i owoców. Można też
stosować suplementy diety dostarczające
naszemu organizmowi wszystkich
potrzebnych składników

Makijaż na andrzejkowy wieczór.

Drogie czytelniczki, pamiętajcie, że sedno tkwi w prostocie. Młode dziewczyny-
kobiety są naturalnie atrakcyjne i nie potrzebują zbyt dużo make-upu. W ciągu dnia jest on
zbędny.  Zostawmy mocne kolory, kreski, sztuczne rzęsy paniom starszym, które
rzeczywiście już tego potrzebują.

W wieczór andrzejkowy każda z nas chce wyglądać jak najlepiej, jednak pamiętajcie,
złotym środkiem jest umiar. Zbyt rażący makijaż  może okazać się porażką. Najlepiej
zastosować podstawowe kosmetyki, które będą współgrały ze strojem. Jeżeli cera nastolatki
jest problemowa można nałożyć na twarz odrobinę podkładu. Do oczu najlepiej użyć samego
tuszu. Cień do powiek dla młodej nastolatki jest zbyt mocnym kosmetykiem. Usta można
podkreślić lekko połyskującym błyszczykiem. Darujmy sobie kolorowe szminki i
konturówki, sprawiają one, że młoda dziewczyna wygląda nieefektownie.
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Ostrołęka z listopadem.

Andrzejki w ,,Oczku”

30 listopad, godz. 18. WSTĘP WOLNY.

Sztuka według jednoaktówki Jarosława Abramowa-Nererlego,
,,Żelazna Pani”

Sztuka przedstawia relacje między główną bohaterką (starej daty
starszą panią) a służącą Andzią. Obie nie są zwolenniczkami postępu,
funkcjonują trochę jak zabytki klasy zerowej - kiedy ich zabraknie,
nikt nie będzie wiedział, jak wygląda prawdziwa służąca i prawdziwa
starsza pani. Postęp zmienia cały otaczający ich świat, na który obie
wybrzydzają. Zjawia się również ta trzecia .. Kim będzie i co zmieni ?-
zob. opis-,,Klub Oczko”

KINO JANTAR

,,Saga Zmierzch: Przed Świtem cz.I”

Fani ,,Zmierzchu” doczekali się  ostatniej części sagi. Wyjaśni ona wszystkie tajemnice
zagadkowej historii, która zadziwi cały świat. Główni bohaterowie usiłują bronić
swojej córki Renesmee przed rodziną Volturi. Czy uda im się ocalić dziecko przed
czyhającym złem…?

,,Atlas chmur”

Film oparty na książce Davida Mitchella. Ekranizacja jest odzwierciedleniem losów
bohaterów z różnych epok. I zakątków świata. ,,Atlas chmur” przedstawia
bohaterów, którzy występują w filmie w kilku nierozpoznawalnych wcieleniach.

,,Obława”

Film przedstawia czas II wojny światowej. Kapral wydra przedstawiony jest jako
główny bohater. Jest to żołnierz oddziału partyzanckiego specjalizujący się w
wykonywaniu wyroków śmierci na Niemcach i polskich zdrajcach. Wydra staje przed
trudnym zadaniem, musi zabić kolegę ze szkolnej ławki…
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Rozrywka, humor….

Horoskop na wesoło !

 Baran

Urodzeni pod tym znakiem są z natury
rzeczy ociężali umysłowo i z trudem uczą
się najprostszych czynności. Tylko
długotrwałym biciem można Barana skłonić
do przyswojenia minimum wiedzy (tabliczka
mnożenia, wyjątki na "RZ.").

 Bliźnięta
Ludzie spod tego znaku w ogóle nie osiągają
dojrzałości zarówno intelektualnej, jak i
uczuciowej. Jedyne co naprawdę potrafią,
to raz w tygodniu wypełnić kupon Toto-
lotka.

 Lew
Urodzeni pod znakiem Lwa  nie lubią się
uczyć, z trudem kończą szkoły. Lwy czują
się przywódcami, niestety nikt nie słucha
ich rad, dlatego też nikt nie bierze do
serca ich uwag. Gdy lew odczuje, że jest
wyśmiewany, bardzo się złości, więc
uważajcie. Ze względu na to, że nie jest to
mądre stworzenie, obraża się na wszystko,
tym bardziej, że połowy przytyczek nie
rozumie

 Waga

Trzeba mieć prawdziwego pecha, żeby
urodzić się pod znakiem Wagi. To
przesądza właściwie o wszystkim. Wagi
mają krótką pamięć i wzrok, dwie lewe
ręce, tępy słuch i dowcip, ambicje
zawodowe i poczucie humoru w zaniku. Nie
maja  szczęścia do pieniędzy, powodzenia w
miłości, rozumu i zdrowia.

 Strzelec
Osobnik spod tego znaku wykazuje dużo
energii i pomysłowości - urodzony działacz
społeczny. W dzieciństwie zabierał
młodszym dzieciom cukierki, ma skłonności
do obżarstwa. Lubi zmyślać i opowiadać
wyidealizowane historie.

 Wodnik
Ma szalony pociąg do gastronomii, niestety
jego dania są niezjadliwe. Wodnik ma
sklerozę, więc często zapomina o tym, że
dodał już jakiś składnik. Pamiętajcie, jeśli
kiedykolwiek pojawicie się u Wodnika w
domu,  a  ten  zaproponuje  wam  swój  własny
wypiek - nigdy go nie jedzcie.
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 Byk
Wdzięk powiatowego Casanovy. Niczym nie
zmącone przekonanie, że jest pępkiem
świata. Lubi mizdrzyć się zarówno przed
lustrem jak i w pracy. Najbliższą rodzinę
terroryzuje od urodzenia do późnej
starości. Nigdy niczego nie czyta, choć o
wszystkim ma z góry wyrobione zdanie.

 Rak
Szkoda słów... Nie pomoże nawet oddział
zamknięty. Urodzeni pod znakiem Raka
oszukują na każdym kroku, zdradzają,
uwielbiają podłożyć świnie. Rakom nie
można wierzyć nigdy i w niczym. Jeśli np.
Rak mówi, że ceni sobie twoją przyjaźń, to
można być pewnym, że przed godziną
napisał na ciebie donos.

 Panna

Osobiste wiązanie się z ludźmi urodzonymi
pod tym znakiem to rzecz niewskazana.
Osoba ta zbyt dużo mówi, przez co
niejednokrotnie popada w tarapaty.  Panna
jest tak delikatna na otaczającą ją
przyrodę, że ciągle płacze. Jeśli pochwalisz
ją za  piękny  wygląd,  łzy  zaczną płynąc  jej
ze szczęścia.

 Skorpion
Ma  manię prześladowczą.  Nic  nie  jest  w
stanie zmienić jego przekonania, że za
liczne, stałe niepowodzenia Skorpiona
winien jest zawsze ktoś inny, a nie on sam.
Z przyjemnością dręczy zwierzęta i marzy
o posadzie dozorcy w ZOO.

 Koziorożec

Jeśli chcesz mieć obrońcę, nigdy nie wiąż
się z Koziorożcem. Osobnik ten
wszystkiego się boi. Jeśli usłyszy szelest w
trawie, chowa się za najbliżej znajdującą
się osobę, tłumacząc się przy tym, że jest
mu zimno.

 Ryby

Lubią bujać w obłokach. Marzą o wielkich
przygodach. Niestety ich orientacja w
przestrzeni jest tak słaba, że z trudem
znajdują lodówkę we własnym domu. Z tego
powodu ich plany dotyczące wielkich
wypraw często kończą się spacerem do
parku.
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…Koń by się uśmiał…
Nauczycielka pyta Piotrka:
- Zrobiłeś zadanie? - Proszę pani, mamusia zachorowała i musiałem wszystko w domu robić...
- Siadaj, pała! A ty Witku, zrobiłeś zadanie?
- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać w polu...
- Siadaj, pała! A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie?
Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł z więzienia, taka balanga
była, że szkoda gadać!
- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Siadaj, trója!

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła…

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej
pory nie znalazł...

  Szkolna pani psycholog mówi do kobiety na wywiadówce:
- Pani syn ma kompleks Edypa.
- Kompleks, nie kompleks - ważne, żeby mamunię kochał!
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