1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
2 listopada – Dzień Zaduszny
4 listopada – Dzień Koni
5 listopada – Dzień Postaci z Bajek
6 listopada – Dzień Serca
9 listopada – Dzień Wynalazcy
10 listopada – Dzień Jeża
11 listopada – Święto Niepodległości
12 listopada – Dzień Drwala
13 listopada – Dzień Placków Ziemniaczanych
16 listopada – Dzień Tolerancji
17 listopada– Dzień Czarnego Kota
18 listopada – Dzień Telewizji
19 listopada – Dzień Życzliwości
20 listopada – Dzień Buraka
23 listopada – Dzień Pluszowego Misia
25 listopada – Dzień Kolejarzy
26 listopada – Dzień Zakupów
27 listopada – Dzień Pocałunku
30 listopada – Dzień Żółwia

Wszystkich Świętych i Zaduszki
"Dla tych, którzy odeszli" – Gellner Danuta
Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry
Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień pierwszy dzień listopada.

Święto Zmarłych" - Bechler H.
Na cmentarzu płomyki złote
i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.
Wspominają drogie imiona,
zasłaniają lampki przed wiatrem,
dla tych bliskich wieńce zielone
i bukiety jesienne pełne kwiatów.

Andrzejki
Andrzejki– wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada.
Najbardziej znanym zwyczajem andrzejkowym jest wróżenie. Kiedyś, w dzień
świętego Andrzeja, wróżyły sobie jedynie niezamężne dziewczęta. Wróżby
traktowano poważnie, wierzono, że jeśli są dobrze wykonane na pewno się
spełnią. Dziś to tylko przyjemny dodatek do andrzejkowej zabawy.

Zwyczaje andrzejkowe
Najbardziej popularnym zwyczajem andrzejkowym jest lanie wosku na
wodę. Jeśli zapomnimy o tej wróżbie, nie możemy uznać andrzejek za ważne.
Gorący wosk koniecznie trzeba przelać przez otwór w kluczu. Od tego co
zobaczymy będzie zależeć nasza przyszłość.
Inną znaną wróżbą andrzejkową, która nie wymaga wielu przygotowań,
jest wróżba z butami. Ustawia się je rzędem, czyj but pierwszy przejdzie przez
próg, ta osoba w następnym roku może spodziewać się ślubu.
Następny zwyczaj andrzejkowy, do którego potrzebna jest para, to
puszczanie na wodę łupin orzecha. Jeżeli łupiny zatoną oznacza, że osób nie
połączy miłość. Jeżeli natomiast łupiny się spotkają, wtedy na pewno zakochani
się pobiorą. Inne wróżby dla dziewcząt:
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!
ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z JABŁKIEM. Skórkę z jabłka rzucamy przez
lewe ramię i z zakrętów próbujemy zgadnąć literę początkową imienia
przyszłego narzeczonego/przyszłej narzeczonej.
ANDRZEJKOWY NIEWIDZIALNY ATRAMENT. Ekscytująca andrzejkowa
wróżba wypisana "niewidzialnym atramentem" pojawi się nad płomieniem
świecy.
CZARODZIEJSKIE KARTECZKI. Przygotowujemy wcześniej kilka karteczek
białych i piszemy na nich imiona (dla dziewczynek imiona chłopców, dla
chłopców imiona dziewczynek) sokiem z cytryny. Następnie wszystkie kartki
wrzucamy do kapelusza i losujemy. Gdy osoba wylosuje kartkę odczytuje napiswróżbę nad płomieniem świecy.
ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z MONETĄ. Każde dziecko dostaje grosik
i ustawia się w kolejce, wymyśla sobie jakieś życzenie. Następnie tę monetę
rzuca z odległości do miski. Jeżeli moneta wpadnie, życzenie się w tym roku
spełni.

Oto kilka ciekawych wróżb na andrzejki, jest ich o wiele więcej, ale te są
najciekawsze.

Katarzynki
Katarzynki, męski odpowiednik Andrzejek, obchodzone są w nocy z 24 na 25
listopada
W dawniejszych czasach funkcjonowały dwa święta - osobno bawiły się
kobiety obchodząc Andrzejki a mężczyźni organizując sobie Katarzynki.
Z czasem tradycja Katarzynek zanikała na rzecz Andrzejek i od wielu już lat
organizuje się wspólne bale dla kobiet oraz mężczyzn pod postacią Andrzejek.

Zwyczaje w Katarzynki
Aby poznać imię swej wybranki, wystarczyło w wigilię św. Katarzyny
pod poduszkę włożyć karteczki z literami i rano wyciągając cztery z kartek
i poznać imię tej właściwej. Jednak aby wróżba się sprawdziła, losując
karteczkę należało wypowiedzieć formułkę „Wskaż proszę wróżbo wybrankę,
żonę i przyszłą kochankę. Wyciągam karteczki cztery, są jej imienia litery."
Odkryte litery powinny znaleźć się w imieniu wybranki.
Przyszłość mogły wskazać również cztery kubki. Do jednego należało
włożyć obrączkę, do drugiego monetę, do trzeciego grudkę ziemi, a czwarty
pozostawić pusty. Następnie należało siedmiokrotnie zamieszać kubkami
i wylosować jeden. Obrączka oznaczała ślub, moneta bogactwo, grudka ziemi
pracę, a pusty albo brak zmiany, albo niechęć losu do ujawnienia przyszłości.
Chcąc poznać cechy przyszłej wybranki, należało włożyć pod poduszkę pióro
i spokojnie zasnąć. Sen podpowiedział przyszły los. Kogut - pozostanie w stanie
wolnym, kura biała - młodą panienkę, kura czarna - wdowę, kura z kurczętami wdowę z dziećmi, paw - kobietę wyniosłą, próżną i dumną, sowa - żonę mądrą,
chociaż nieurodziwą lub niesympatyczną, gołąb - kobietę ładną i miłą, ale
ograniczoną, kaczka - żonę gadułę, kukułka - żonę niedbałą o potomstwo,
a siwy koń zamiast ptaka - starokawalerstwo.

Pierwszeństwo w ożenku w grupie kawalerów mógł wskazać sucharek. W tym
celu każdy z kawalerów przynosił sucharek i ten, który na komendę pierwszy
zjadł sucharek, miał pierwszeństwo w ożenku.
Życzymy wszystkim powodzenia i szczęścia w miłości, niezależnie od tego, jaki
będzie wynik wróżb!

Co nam w duszy gra...
Margaret

Margaret, właściwie Małgorzata Jamroży (ur. 30 czerwca 1991 r. w Stargardzie
Szczecińskim) – polska piosenkarka, autorka piosenek i projektantka mody.
W 2013 roku ukazał się jej debiutancki singel „Thank You Very Much”, który znalazł się
na 2. miejscu listy Air Play, najczęściej granych utworów w polskich rozgłośniach radiowych
oraz zajął 41. miejsce na oficjalnej liście sprzedaży w Niemczech, 38. pozycję w Austrii
i 22. miejsce we Włoszech. Piosenka była także 3. najlepiej sprzedającym się utworem
w Polsce w 2013 roku, za co ZPAV przyznał jej wyróżnienie Cyfrowej Piosenki Roku.
W lipcu 2013 piosenkarka reprezentowała Polskę podczas Bałtyckiego Festiwalu Piosenki,
gdzie zajęła 2. miejsce. W międzyczasie wydała minialbum All I Need, który znalazł się na
50. miejscu listy OLiS, najlepiej sprzedających się płyt w Polsce.

Na początku 2014 roku został wydany jej singel „Wasted”, notowany na 6. miejscu na liście
najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych. Latem wokalistka
stworzyła „Start a Fire”, który był oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn. Singel znalazł się ponadto na 10. miejscu listy AirPlay. Pod koniec sierpnia ukazał
się jej debiutancki album studyjny Add the Blonde. Wydawnictwo uplasowało się
na 8. miejscu na polskiej liście sprzedaży oraz uzyskało status złotej płyty. W 2015 roku jej
kolejny singel – „Heartbeat” – uplasował się na 11. pozycji listy dwudziestu najczęściej
odtwarzanych piosenek w polskich radiostacjach.
Artystka została laureatką takich nagród jak MTV Europe Music Awards, czy SuperJedynki,
Eska Music Awards. Zdobyła również wiele nominacji, w tym m.in. do „Kids' Choice Awards
czy Telekamer.

Linki :
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Margaret_(piosenkarka)
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLm
47qxLPJAhWLXBoKHRYjDY4QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fmuzyka.onet.pl%2Fnewsy%2Fmargaretwydaje-plyte-add-the-blonde%2Fx31lp&psig=AFQjCNFQTzqkYEO_89WuCf6_oruGeCjjQ&ust=1448814424945992

Palcem po mapie...
Norwegia

Obyczaje i tradycje
Norwegowie są bardzo dumni ze swych korzeni i pieczołowicie pielęgnują tradycje
kulturowe, czego najbardziej widocznym elementem są stroje ludowe o różnej kolorystyce,
wzorach i elementach (w zależności od regionu).
Podczas obchodów święta narodowego, 17 maja, w całym kraju odbywają się uroczyste
parady, których uczestnicy ubrani są w stroje ludowe. Norwegowie wkładają je także z okazji
innych świąt, zarówno państwowych, jak i rodzinnych.
W całym kraju są również liczne muzea ludowe, przedstawiające budownictwo oraz kulturę
odrębną dla każdego regionu. Dla obcokrajowca nie ma między nimi wielkiej różnicy i po
obejrzeniu kilku skansenów każdy następny wygląda tak samo.
Miejsca te najlepiej zwiedzać z przewodnikiem oraz w czasie wakacji, kiedy to można
przyglądać się pracy rzemieślników, skosztować tradycyjnych wypieków i kupić coś na
pamiątkę.

Norwegowie dokładnie przestrzegają przepisów, w tym drogowych.
Jeśli nie wolno w jakimś miejscu palić, to nikt tego nie zrobi, a jeżeli ustawiono znak
ograniczenia prędkości - nikt nie pojedzie szybciej. Zakazów jest jednak niewiele i tak nie ma
zakazu deptania trawników czy ogólnego zakazu fotografowania w muzeach, a jeśli już
czegoś robić nie wolno, to naprawdę z istotnych względów.
Większość norweskich zwyczajów nie różni się od ogólnoeuropejskich (w tym także
polskich) zachowań. Chcąc więc odpowiednio się zachować, wystarczy przestrzegać
ogólnych zasad savoir-vivre'u. Jeśli ktoś nie jest czegoś pewny (np. jak i z czym jeść
regionalne danie), wystarczy zapytać, a na pewno znajdzie się osoba, która udzieli
wyczerpujących objaśnień.

Linki :

http://www.norwegia.org/index.php?tyt=16
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=
http%3A%2F%2Fwiadomosci.wp.pl%2Fgid%2C13170297%2Cgpage%2C5%2Cimg%2C13170469%2Cka
t%2C1345%2Ctitle%2CZdjecia-tygodnia
%2Cgaleria.html&psig=AFQjCNH_uJpU6KbI7cv2JjyOj7VR5a87JQ&ust=1448813453666835https://www.google.
pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fpamelaaultm
an.blog.ca%2F2012%2F10%2F15%2Fday615050846%2F&psig=AFQjCNFyq0hDAmBEsNPMKLyul_B9nOz0zg&ust=1448814070245851

