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10 listopad - Dzień Jeża ! Z tej okazji przygotowaliśmy 
kilka ciekawostek o tych sympatycznych zwierzętach.
- Pierwsze jeże pojawiły się na ziemi ok. 30 milionów lat temu.
- Jeże nie jedzą i nie noszą na swoich kolcach jabłek. Mają za to tak
ostre zęby, że mogą zagryźć węża! Czasem jedzą też żaby i pisklaki.
- Od 2004 roku jeże znajdują się na liście gatunków ściśle chronionych.
- Jeże mają ogony! U jeża europejskiego ogonek osiąga nawet 5 cm długości
- Jeż pokryty jest ok. 5000 kolców
- Jest aktywny o zmierzchu i w nocy. W ciągu dnia chowa się w kryjówce.
-Kryjówki dzienne jeża znajdują się w stertach liści lub chrustu.

Szkolna Biblioteka Poleca
   Adaś Piekielny ma 10 lat, rudą czuprynę, trzy siostry

 i masę szalonych pomysłów. Uwielbia matematykę i szachowe
rozgrywki. Wszystko można o nim powiedzieć, tylko nie to,
że jest... grzecznym dzieckiem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się:
- Co wyniknie z przeprowadzki do nowego domu?
- Jak poradzić sobie z wścibską sąsiadką?
- Kto boi się nietoperzy?
- Czy domowe żmije mogą być jadowite?
- Jak wytrzymać z zakręconą rodziną...
 Odpowiedzi szukaj w tej książce!



Czary, mary, wosku lanie...
Trochę historii...
Na przełomie jesieni i zimy, kiedy nie było prac polowych, na wsiach
zwyczajowo kojarzono pary. Początkowo miłosne przepowiednie
traktowano śmiertelnie poważnie. Poprzedzano je postem i gorliwą
modlitwą. Uważano, że przed Adwentem duchy błąkają się po ziemi
i to właśnie dzięki nim przepowiednie zyskują wtedy największą moc.
Najstarsze zapiski o listopadowych nocach pełnych miłosnej magii
pochodzą z kronik z XII wieku. Do Polski zwyczaj ten przywędrował
400 lat później. Zgodnie z tradycją andrzejkowe przepowiednie były
przeznaczone wyłącznie dla panien i nie mogły w nich uczestniczyć
mężatki ani mężczyźni. Wieczór kawalerskich wróżb wypadał w wigilię
św. Katarzyny (z 24 na 25 listopada). 
Dawniej oprócz wosku lano ołów, szczególnie ceniony był ten
ze starych okiennic kościelnych. Ołów symbolizował trwały związek,
nierozerwalne połączenie. Wosk też był kiedyś bardziej cenny niż teraz.
Pochodził przecież od pszczół, świętych stworzeń, a świece lane z wosku
uświetniały kościelne i rodzinne uroczystości.

Co będzie potrzebne:
- miska z wodą

- klucz 
- świeczka

Przyda się też
pomoc osoby dorosłej

Ciepły wosk trzeba
ostrożnie przelać przez

dziurkę od klucza
do wody. 

Gdy wosk na wodzie
zastygnie podnosimy

go do światła
i patrzymy na

ścianę, gdzie powstaje cień. 
Z jego kształtu 

wróżmy przyszłość.

 Znaczenie woskowych figur

 Anioł - dobra wiadomość
 Balon - przejściowe kłopoty
 But - zabiegany rok
 Chmurka - przestań bujać w obłokach
 Człowiek - niedługo poznasz swoją miłość
 Domek - poświęć więcej czasu na sprawy domowe
 Drabina - awans
 Dzbanek - poprawa zdrowia 
 Dzwon - niespodziewana wiadomość
 Fontanna - szczęście
 Gęś - nieoczekiwani goście
 Góra - dąż do celu cierpliwie mimo trudności
 Grzebień - fałszywy przyjaciel
 Gwiazda - pieniądze i szczęście
 Jajko - sukces
 Klucz - wejście do nowego domu lub czyjegoś serca
 Koszyczek - praca da satysfakcję
 Kot - zdrada

Kotwica - twoja miłość jest prawdziwa 

Kwiaty - szczęście

Miecz - komplikacje

Mężczyzna na koniu - uczucie do mundurowego

Motyl - oczekuj dużej zmiany

Obrączka - małżeństwo 

Pająk - przebiegły wróg

Pies - przyjaciel może być fałszywy

Pierścień - zaręczyny

Ryba - pieniądze 

Statek - podróż
 Jeśli w misce z wodą oprócz 

dużych figur znajdzie 
się dużo okrągłych kropelek,

 to wróży to pieniądze.
Tak więc ich ich więcej, tym lepiej :)



Legenda o powstaniu Polski
(O LECHU, CZECHU I RUSIE)

Przeszło tysiąc lat temu po gęstych borach środkowoeuropejskich błądzili ze swoimi
plemionami trzej bracia: Lech, Czech i Rus. Kiedy pewnego dnia zagłębili się w dziką
puszczę w celu zdobycia pożywienia, zmęczeni i głodni przystanęli na leśnej polanie.
Wtem ujrzeli majestatycznego orła.  Wielki ptak właśnie lądował w swym gnieździe 
na szczycie wielkiego dębu.  Lech zauroczony tym widokiem
oraz pięknym, czerwonym zachodem słońca, który właśnie miał
miejsce, postanowił właśnie w tym miejscu zbudować dom

 i osiedlić się ze swoim ludem. Czech i Rus postanowili pojechać dalej i szukać miejsc
dla siebie. Lech zbudował gród obronny i nazwał go Gnieznem – od orlego gniazda,
które tam znalazł. W jego godle od tego czasu widniał biały orzeł na czerwonym tle,
który stał się godłem narodu polskiego wywodzącego się od plemienia Lecha. 

     Co w Szkole piszczy   

  Co było:
▶25 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie
odbył się wernisaż wystawy poplenerowej Pleneru artystycznego
 "Ja też potrafię". Podczas wernisażu można było obejrzeć prace naszych
wychowanków - rysunki, malowane poduchy,zabawki, zdjęcia, prace 
z powertexu i gliny. Dodatkowo przygotowane zostały występy
artystyczne. Zespół Taneczny „Iskierki" rozbujał  publiczność tańcząc
do cygańskich melodii. Formacja „G-dur"zaprezentowała własne
interpretacje znanych muzycznych przebojów,a Grupa Teatralna„Świetliki"
rozbawiła do łez spektaklem „Czerwony Kapturek".Najmłodsi goście
wernisażu  opuścili bibliotekę z kolorowymi buziami oraz z balonami. 

▶12 października z okazji XVII  odbyła się uroczysta akademia z okazji
Dnia Papieskiego.Wychowankowie zaprezentowali program artystyczny,
którego tematyka związana była z hasłem tegorocznych obchodów „Idźmy
naprzód z nadzieją”.Słowami wierszy i piosenek uczniowie przybliżyli
zebranym postać Papieża Polaka. Na koniec wspólnie zaśpiewano „Barkę”-
ulubioną pieśń Ojca Świętego, a uczestnicy mogli  skosztować pysznych
kremówek. Akademię przygotowali M.Derkacz, B.Bytof, ks.K.Zawadzki.

 

  ▶W ramach programu „Dziel się 
Uśmiechem” w dniach 24-25 października 
w SP Nr 3 we Włodawie odbyły się 
bezpłatne przeglądy stomatologiczne oraz
warsztaty edukacyjne, w których 
uczestniczyli wychowankowie naszego 
Ośrodka.Wychowankowie otrzymali zestawy 
do higieny jamy ustnej. Natomiast do
Ośrodka,trafiły materiały edukacyjne PCK.
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 STREFA ROZRYWKI
Ref.: Ja nie wypuszczę Cię z rąk,
będziesz przy mnie na wieki
Moje serce już wybrało wiem
Nasza miłość jak cud, 
rozkwitnie tysiącem kwiatów róż
dobrze wiesz, że nie wypuszczę Cię z rąk,
będziesz przy mnie na wieki
Moje serce już wybrało wiem
Nasza miłość jak wiatr, 
roześmiana tańczy pośród drzew
może spełni się ten sen
 

W naszej kawiarence pod Starym Dębem
tak zasłuchana w ptaków śpiew wyszeptałaś
zdanie, kochanie nie możemy dłużej być ze sobą
 

I nagle zginął świat, zniknęło tysiąc barw
a moje serce rozkruszyło się jak lód
ciągle mam nadzieję, że to żart
czy jestem tego wart?
 

Ref.:Ja nie wypuszczę Cię(...)
  

Zagubiony między dniem i nocą
pod Twoim oknem czekam wciąż
liczę na spotkanie, kochanie
jedno słowo Twoje życie zmienia
 

Tak bardzo chciałbym dziś, powrócić do tych dni
gdy Twoje serce tylko dla mnie chciało bić
Ja ciągle mam nadzieję, że to sen
ze przyjdzie nowy dzień
 

Ref.: Ja nie wypuszczę Cię (…)

Kącik Muzyczny - 
Jorrgus-Jorrgus-  Przy mnie na wieki Przy mnie na wieki

znajdź 15 różnic

Wykorzystano materiały ze stron:
www.wlaczpolske.pl  www.vecteezy.com  www.polskatimes.pl
www.przedszkolelipnica.pl  www.team-bhp.com

 Grażyna biegła galopem
na czele wojska.

*** 
Jacek Soplica zalał się

 łzami gdy stał
 nieprzytomny. 

*** 
Ksiądz Robak strzelił do

niedźwiedzia, który 
zwalił się z hukiem

 i nie czekając
na oklaski 

pobiegł do domu.
*** 

Antek nie miał ojca, 
bo był drwalem. 

*** 
Boryna był teściem 

żony syna Antka Hanki.
 *** 

Nowela „Janko Muzykant”
podobała mi się dlatego,

że Janko miał talent
i go zmarnował. 

*** 
Danuśka oblewała go 

zimnym potem
gdy zasłabł. 

*** 
Krzyżacy tak pociągali 

matkę Danusi,
że aż umarła. 

*** 
Podczas potopu Szwedzi

palili chałupy 
i zjadali resztki.

 Kirkor poszukując 
cnotliwej żony,

 załamał się 
na mostku

i poszedł do wdowy. 
*** 

Czytałem sztuki 
Szekspira. Dwie
zapamiętałem:
 Romeo i Julia. 

*** 
Amoniak musi być 
usuwany regularnie

 z organizmu,
ponieważ jest

 dla niego 
niebezpieczny
 tak bardzo,

jak dla samego siebie. 
*** 

Tlen ma kolor
niewidzialny. 

*** 
Chłop pańszczyźniany

musiał znosić
panu jajka. 

*** 
Kapłani egipscy

wywoływali podstępem
zaćmienie słońca. 

*** 
Ludność Italii 
wzrasta szybko 
dzięki odwadze

jej mieszkańców. 

 
Oprócz zabitych 

na polu walki
 leżało wielu 
obrażonych. 

***
W chłopskiej chałupie 

tak zalęgła się
 bieda, że aż się

 ciemno zrobiło. 
***

W czasie potopu
 Tatarzy, żywi i martwi,

 w popłochu, rzucali
się do ucieczki.

 A na polu walki
 zostało więcej 
nieboszczyków
 niż przyszło. 

***
Kryjąc się po 

zaroślach, przyroda 
dodawała mu otuchy. 

***
Na gazetce wiszą:

 plan lekcji, dyżurny
 i gospodarz klasy. 

***
 Orfeusz ubłagał

Hadesa 
swoją piękną

 grą na cebrze. 


