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Święty Mikołaj urodził się w 

Patras w Grecji ok. 270 r.  

Mikołaj był jedynym dziec-

kiem zamożnych rodziców, 

uproszonym ich gorącymi mo-

dłami. Od młodości wyróżniał 

się nie tylko pobożnością, ale 

także uczuleniem na niedolę 

bliźnich. Po śmierci rodziców, 

swoim znacznym majątkiem, 

Mikołaj chętnie dzielił się z 

potrzebującymi. Tak np. uła-

twił zamążpójście trzem cór-

kom zubożałego szlachcica, podrzucając im skry-

cie pieniądze. Święty Mikołaj został wybrany na 

biskupa miasta Miry podbił sobie serca wiernych  

nie tylko gorliwością pa-

sterską, ale także troskli-

wością o ich potrzeby ma-

terialne.  

Cuda, które czynił Święty 

Mikołaj, przysparzały mu 

większej jeszcze chwały. 

Kiedy cesarz Konstantyn I 

Wielki skazał trzech mło-

dzieńców Miry na karę 

śmierci za jakieś wykrocze-

nie, nieproporcjonalne do 

aż tak surowego wyroku, 

Święty Mikołaj udał się osobiście do 

Konstantynopola, by uprosić dla swo-

ich wiernych ułaskawienie. 

Święty Mikołaj 

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem. 11 listopada 

1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.  

We  wtorek 13 listopada odbyła się w naszej szkole akademia z tej okazji. Wzięli w niej 

udział uczniowie naszej szkoły. Akademię prowadziła klasa 6b, natomiast członkowie chó-

ru  przygotowali piękne pieśni patriotyczne. Myślę, że wszyscy uczniowie, a zwłaszcza 

najmłodsi zapamiętali, jak ważne jest to święto. 

 

TRUSKAFFKA 

   Święto Niepodległości - 11 listopada 
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Mikołajki 

Mikołajki święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry. 

Zwyczaje — 6 grudnia obdarowuje się dzieci prezentami, często w nocy z 5- go na 6- go pod-

kłada się prezenty pod poduszkę lub umieszcza się je w wełnianej, dużej skarpecie. Święto 

Mikołaja znane jest na całym świecie pod nazwami : Santa Clause (USA), Babbo Natale 

(Włochy), Heilige Nicolaus (Niemcy), Mikulas (Czechy), Julemanden (Dania) . 

Święty Mikołaj urodził się w Licji w Azji Mniejszej około roku 280. Już za młodu odznaczał się 

pobożnością toteż brat matki mikołaja biskup Patary wyświęcił go na prezbitra. Rodzice Miko-

łaja zmarli ok. roku 300 podczas zarazy, która w tym czasie nawiedziła Licje. Otrzymany spa-

dek Mikołaj przeznaczył na pomoc biednym i potrzebującym. Jak głosi legenda dary podsuwał 

anonimowo stąd pochodzi tradycja podkładania prezentów pod poduszkę. 

Mimo wyświęcenia na biskupa Miry pozostał człowiekiem niezwykle skromnym wszystkie posia-

dane dobra rozdawał biednym. Zmarł 6 grudnia około roku 345. 

 

Postać i legenda świętego Mikołaja przedstawianego jako grubasek w czerwonym kożuchu z 

długą białą brodą w saniach zaprzęgniętych w renifery powstała prawdopodobnie w latach 20 - 

tych naszego wieku na zlecenie koncernu Coca-Cola.  

 

 

 

 

                         

                                                       

 

 

 

                                                                        

szczególnie tych w różowych sukien-

kach! Zaczęłyśmy podejrzewać, że to 

ona go porwała! To da się w jasny 

sposób wyjaśnić. Już wcześniej coś o 

niej wspominał, jego siostra pewnie 

skłamała na prośbę Olka. Czyli, że 

ona też jest w tą tajemniczą sprawę 

wplątana.  Około  trzech dni później 

podpytałyśmy się Olka dlaczego go 

nie było, odpowiedział: 

-Nie było mnie bo… 

  Nie dokończył bo Asia mu przerwa-

ła: 

-Bo porwała cie „wróżka  zębuszka  w 

różowej sukience”!!! 

-Tak, w sumie to tak… 

Powiedział tak bo nie chciało mu się 

już wszystkiego tłumaczyć. A potem 

ok. tygodnia nabijaliśmy się z tego. 

  Fisiel 

Pewien chłopiec o imieniu Aleksander, 

przeżył niesamowitą przygodę . Jego 

koledzy, nazywali go po prostu Olek. 

Ostatnio nie było go w szkole więc z 

kumplami zaczęłyśmy podejrzewać, 

że coś się z nim dzieje. Zapytałyśmy 

więc jego siostry a ona odpowiedzia-

ła, że właśnie dzisiaj ma być u leka-

rza i jeżeli ma grypę to nie będzie go 

w szkole przez kilka dni. Ostatnio 

wspominał nam, że boi się wróżki . A  

Zaginiony 

cząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były 

katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano 

bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko 

indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach póź-

niejszych przybrały formę zbiorową, organizo-

waną w grupach rówieśniczych panien na wyda-

niu, zaś współcześnie przekształciły się w niezo-

bowiązującą zabawę gromadzącą młodzież oboj-

ga płci. 

Słoneczko 

Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub 

Jędrzejówki) – wieczór wróżb odprawia-

nych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigi-

lię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, 

Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka 

literacka o nim pojawiła się w 1557 za 

sprawą Marcina Bielskiego. 

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały cha-

rakter wyłącznie matrymonialny i prze-

znaczone były dla niezamężnych dziew-

Andrzejki 
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Po zdobyciu tytułu Mistrza Marek w koszykówce byłyśmy dobrej myśli. 

Finału Rejonu rozegrałyśmy z Radzyminem i również wygrałyśmy. Potem 

pojechaliśmy do Wołomina na Finał Powiatu  i zajęłyśmy tam IV miejsce. 

Teraz czekają nas emocje w piłce ręcznej.  

               Nasze sportowe sukcesy. 

Co nowego w kinach? 

Rozdział I 

„Na straganie” 

Na straganie dużym, wielkim były 

dwa koszyki jeden z bananami a dru-

gi z pomidorami. Osoba, która to 

sprzedawała była inna, miała na sobie 

czarny kapelusz, brązową suknie i 

skurzane czarne kozaki. Nie rozsta-

wała się z patykiem, który cały czas 

trzymała w ręce miała też miotłę i 

czarnego kota. Podszedł do jej mały 

chłopiec, który porosił o banana i po-

midora. Sprzedawczyni zgodziła się i 

dała  mu je za darmo i powiedziała 

żeby ich nie jadł bo warzywa też ma-

ją ….. Powiedział, że tego nie zrobi i 

pobiegł do domu.   

-mamo, mamo patrz co dostałem 

-co synku  

- banana i pomidora za darmo. 

I TAK ZACZĘŁA SIĘ 

     HISTORIA.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleczekpl i N 

„Przygody Alana Banana i Olka Pomidorka”.  

   MNM obudził się wcześnie rano. Przeciągnął się leniwie i usiadł na 

łóżku. „dziś te durne ” - . Miał bowiem 1 kłopot. Jego dziewczyna 

zaprosiła go na zabawę andrzejkową. Jednym  słowem  impre w mie-

ście… 

   Godzina 22- zaczyna się imprezka. Wszyscy tańczą, wróżą, leją 

wosk, a MNM stoi pod ścianą i się nudzi. O 2 nad ranem wyszedł,  

zabawa miała trwać do rana.. „Nigdy nie zrozumiem tych andrzejek” 

- mrukną i poszedł spać. Przyśniło mu się, że z wosku wywróżył sobie 

swoją dziewczynę… Gdy ponownie się obudził znowu poszedł do swo-

jej dziewczyny na impre i wywróżył ją sobie naprawdę…      

 

pizza & truskaffka 

Przygody MNM 
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się ludzkim głosem: 

- Wacku! Wacku!!! Wypuść mnie, a spełnię twoje trzy 

życzenia! 

Wieczorem po pewnej kawalerce rozszedł się apetyczny 

zapach... Wacek z lubością wciągnął go w płuca. Zadzi-

wiające jak mu się ten węch wyostrzył odkąd ogłuchł 10 

lat temu. 

 

Słoneczko 

To był zimny listopadowy poranek. 

Wacek z chęcią  poszedłby już do domu. Ręce mu zgrabia-

ły i ogólnie było mu już zimno. Nieduża renta skończyła się 

już jakieś cztery dni temu o czym przypominało mu do-

skwierające ssanie w żołądku. Zimny wiatr zmarszczył 

wodę niedaleko nieruchomego spławika wędki... 

- Chyba dzisiaj już raczej nic nie złapię - pomyślał Wacek 

i już miał zwijać tak zwany mandźur, gdy spławik zniknął 

pod wodą. Wacek zaciął i już po chwili miał na haczyku 

sporych rozmiarów złotą rybkę... 

- Ozdobna jakaś... - pomyślał Wacek gdy rybka odezwała 

Kawały ;D 

Cool zwierzaczki ;P 

Zwierzęta widzą więcej niż ludzie – ta oczywista prawda znajduje 

potwierdzenie w tysiącach przypadków na całym świecie. W Archi-

wum FN mamy dziesiątki spisanych przez świadków opowieści o 

tym, jak to nagle bez powodu pies zaczął wyć i zachowywać się bar-

dzo niespokojnie, a w tym samym czasie jego właściciel uczestni-

czył w wypadku drogowym lub innym zdarzeniu, które bardzo czę-

sto kończyło się jego śmiercią. Okazuje się, że psy czy koty potra-

fią „wodzić wzrokiem” za czymś niewidzialnym, wyraźnie dając do 

zrozumienia, że oni jednak „coś widzą”. Zdarzało się, że domownicy, 

zaintrygowani dziwnych zachowaniem zwierząt wykonywali zdjęcie, 

na którym okazywało się, że na linii wzroku psa jest „coś”.   

Pizza 

Przeczuwanie trzęsień 

ziemi lub katastrof, 

ale także umiejętność 

odróżniania ludzi do-

brych od złych to nie 

jedyne możliwości 

czworonogów. Kolejne 

to, między innymi, 

ostrzeganie przed atakiem padaczki lub hipo-

glikemią u cukrzyków, a także... widzenie du-

chów... 

 W czasie ferii zrobiłem dwa karmniki dla ptaków i jeden dla sióstr urszulanek. 

 Zostawiam to na los pastwy. 

 Na obrazie Chełmońskiego widać chłopca jedzącego zupę i bociana. 

 Było ich tysiące, a nawet setki. 

 A do kotletów była sałata, która mamusia przyprawiła potem. 

 Bandyci wpadli do sklepu i wymordowali samoobsługę. 

 Całymi dniami pił po nocach. 

 Gospodarz kupił kozę razem ze swoją żoną, która dawała bardzo dużo mleka. 

 Jego trzyletni przyjaciel po ukończeniu studiów popełnił małżeństwo. 

 Jesienią dni stają się coraz krótsze, a podwieczorki coraz chłodniejsze. 

 Jurek miał śliczną detonację głosu. 

 Ludność Italii wzrasta szybko dzięki odwadze jej mieszkańców. 

 Ludzie powinni być życzliwi, a gdy jeden człowiek upadnie, to drugi powinien się przejąć. 

 Pot spływał po nim od stóp do głów. 

 Turcy sądzili, że w obozie nie pozostała już ani jedna żywa noga. 

 Usuwano stare gruzy, a na ich miejsce budowano nowe. 

 Niektóre obrazy Picassa można nawet oglądać, ale nie wszystkie. 

 Linijka 20 centymetrowa ma ponad 20 centymetrów. 

Humor z zeszytu 


