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 Zapraszamy do czytania Gazetki Szkolnej w wersji 

elektronicznej na stronie naszej szkoły, bezpośredni adres: 
http://szkolapodstawowa209.edupage.org/text68/? 

Znajdziecie tam również wszystkie poprzednie numery Gazetki. 
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 Wszystkich Świętych - to nazwa święta 
obchodzonego 1 listopada każdego roku przez 
Kościół katolicki. Mówi się też o nim potocznie 
„święto zmarłych”. Jaka jest jego historia, jak się je 
obchodzi i która nazwa jest prawidłowa? 
Historia święta zmarłych. Początkowo, choć 
niektórym może trudno w to uwierzyć, Wszystkich 
Świętych obchodzono 13 maja. Wtedy też chodziło o 
oddawanie czci męczennikom, którzy ginęli w imię 
Chrystusa. Dopiero w 731 roku papież Grzegorz III 
przeniósł uroczystość na 1 listopada, choć powód 
zmiany daty jest podobno dość prozaiczny – w maju ciężko wyżywić było rzesze pielgrzymów. 
Ponad sto lat później, w 837 roku, Grzegorz IV zarządził, że 1 listopada będzie dniem 
poświęconym pamięci wszystkich świętych.  
1 listopada czy 2 listopada – kiedy powinniśmy modlić się za bliskich zmarłych? Najważniejszy 

dla wszystkich uczniów jest fakt, że pierwszy dzień 
listopada każdego roku jest dniem wolnym od pracy.  
Wtedy też licznie odwiedzamy groby naszych bliskich, 
chcąc uczcić ich pamięć - choć tak naprawdę „nieświętym 
zmarłym” poświęcony jest Dzień Zaduszny (potocznie 
Zaduszki), czyli 2 listopada. Ponieważ jednak ten dzień 
nie jest ustawowo wolny od pracy, zwyczajowo już 

1 listopada ozdabiamy nagrobki, wcześniej je myjemy 
i ustawiamy znicze, które mają przypominać o naszej 
pamięci. Nad grobami się modlimy, prosząc o łaskę dla 
zmarłych. 
Wszystkich Świętych czy Święto Zmarłych? Ciekawa 

historia wiąże się natomiast z nazwą tego święta w Polsce. Według Kościoła jest to bowiem 
wspomnienie wszystkich świętych. Skąd więc wzięło się „Święto Zmarłych”? Odpowiedź jest 
dosyć prosta – z czasów PRL-u... Już wtedy 1 listopada był 
dniem wolnym od pracy, choć starano się mu wtedy nadać 
charakter świecki, przez co nazwano go Wszystkich 
Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Nazwa zakorzeniła się 

w pamięci wielu osób i wciąż jest przekazywana młodym 
pokoleniom, które nawet nie zdają sobie sprawy, dlaczego 
mówią o pierwszym listopada tak, a nie inaczej.  
 

  REDAKCJA 
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Skad pochodzi Halloween? 
 

Coraz większą popularnością cieszy się 
w Polsce Halloween. Jedni zaakceptowali zabawę 
odbywającą się w wigilię polskiego Święta 
Zmarłych, innych to oburza. Czy jest powód 
do negowania Halloween? Skąd właściwie 
pochodzi to święto? Co oznacza jego nazwa? 
Skąd nazwa Halloween? Nazwa Halloween jest 
prawdopodobnie skrótem angielskiej nazwy All 
Hallows' Eve, który oznacza wigilię Wszystkich 
Świętych. Tego też dnia, 31 października 

po zapadnięciu zmroku, w krajach anglosaskich, a teraz także w wielu innych, łącznie z Polską, dzieci 
w towarzystwie dorosłych oddają się rozrywkom z „dreszczykiem”. Choć dziś Halloween to raczej zabawa, 
rodowód tego święta jest bliższy naszym Zaduszkom czy  Dziadom.  
Jakie są źródła współczesnego Halloween? Tradycją, która z czasem 
przekształciła się w Halloween, było celtyckie święto Samhain (sam e 
fuin). Obchodzone u schyłku jesieni święto było symbolicznym 
momentem przejścia między ciepłym latem a ponurą zimą. Celtowie 
wierzyli, że w dniu Samhain dusze umarłych (także nienarodzonych) 
wracają na ziemię, poszukując osób, w których ciele mogłyby 
zamieszkać przez następny rok. Dlatego właśnie w czasie Samhain 
wygaszano ogień i światła – by nie wskazywały drogi do domów 
zabłąkanym duszom. Ogniska palono z dala od domów. Błąkającym się 
duszom wystawiano także jedzenie – co upodabnia ten obrzęd 
do słowiańskich Dziadów. Gdy opuszczano dom – przebierano się za żebraków (by zniechęcić duchy 
do zasiedlania ubogiego ciała). Wraz z masową emigracją Irlandczyków do Stanów Zjednoczonych obyczaje 
te trafiły na kontynent amerykański, gdzie przekształciły się w święto zwane 

Halloween. Pozostałości  celtyckich obchodów 
można zauważyć w zwyczaju przebierania się 
czy palenia ognisk. Święto to jest obchodzone 
głównie w krajach anglosaskich – Wielkiej 
Brytanii, USA, Kanadzie oraz  w Irlandii – 
gdzie ma status oficjalnego święta 
państwowego. 
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Halloween? – zrób to sam 
 Udekorowanie domu na Halloween wymaga 

zwrócenia uwagi na szczegóły, to właśnie one robią 

różnicę. Naszym 

celem jest stworzenie 

potwornego domu. 

Kolory jakie 

powinny przeważać 

to: czarny, szary, 

biały i pomarańczowy. Czarownice, 

nietoperze, kościotrupy itp. postaci 

w oknach i na ścianach możemy wyciąć 

z tektury i pomalować na czarno. 

 Latarnie nie tylko z dyni ...  

Chcecie być oryginalni?  Zróbcie latarnię 

z ananasa! Procedura jest taka sama jak 

w przypadku latarni z dyni. 

Ananas sam w sobie jest już 

„potwornym” owocem. 

Z dużych puszek i plastikowych 

pojemników łatwo i tanim kosztem zrobimy lampy-duchy. 

Dodatkowo będziemy tylko potrzebować trochę czarnej farby, 

czarny marker, lampki choinkowe, małe 

znicze i coś do robienia dziur w metalu. 
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Co roku masz ten sam dylemat? 

Wydrążyłeś pestki i farfocle z dyni, zrobiłeś 

piękną ozdobę lub lampion haloweenowy, 

i co teraz z dynią? Wyrzucić?  Nie! 

Dynie, zwłaszcza na surowo, ale także 

w postaci pieczonej czy gotowanej, 

idealnie nadają się do miksowania 

 w koktajlach. Warto, ponieważ 

miąższ z dyni ma niesamowite właściwości 

zdrowotne i jest pełen witamin.  

Dyniowy koktajl pobudzający trawienie 

Składniki: 

1 kawałek dyni  

2 banany 

½ łyżeczki cynamonu 

1 szklanka wody 

Zmiksuj składniki koktajlu do jednolitej konsystencji. Możesz użyć mleka roślinnego zamiast wody. 

Bomba witamin w jednej szklance 

Składniki: 

1 kawałek dyni 

1 mango 

1 gruszka 

1 jabłko 

1 łyżeczka kurkumy 

1 szklanka wody  

Zmiksuj składniki koktajlu do jednolitej konsystencji. 

Koktajl przyspieszający spalanie tłuszczu 

Składniki: 

1 kawałek dyni 

1 kawałek arbuza bez pestek 

1 czerwony grejpfrut  

sok z 1/2 cytryny 

1 łyżeczka chilli (pieprzu cayenne) 

1 łyżeczka cynamonu  

1 szklanka wody 

Zmiksuj składniki do uzyskania konsystencji koktajlu i pij na zdrowie! 
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Pyszne i oryginalne ciasto ze szpinakiem. Ciasto jest zielone od dodatku szpinaku i przełożone 
delikatnym kremem. Krem można zmieniać i zrobić np. z galaretką zamiast z mascarpone. 
Szpinakowe ciasto wzbudza ogromne zainteresowanie na stole. Wygląda bardzo wiosennie, 
no i ten szpinak... Jest on delikatnie wyczuwalny w cieście. Niemniej ciasto jest słodkie i jeśli 
ktoś nie wie, to raczej nie wyczuje z czego zostało zrobione. Warto spróbować! 
Składniki: 
ciasto baza: 
400 g mrożonego szpinaku (musi być rozmrożony i odciśnięty, albo świeży, wystarczy go wtedy 
ok. 250 g) 
4 jajka 
1/2 szklanki cukru (może być ciut więcej) 
1 szklanka oleju 
2 szklanka mąki pszennej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżeczka cukru waniliowego 
skórka suszona lub otarta z całej cytryny  
krem: 
500 ml śmietanki kremówki 30% 
200 g sera mascarpone 
6 łyżek cukru 
opcjonalnie sok z połowy cytryny 
pestki granatu do dekoracji 
 
Jajka (całe) ubijamy razem z cukrem. W trakcie ubijania powoli dodajemy olej. Odmrożony 
szpinak dokładnie odciskamy (można go zmiksować, jeśli nie jest dostatecznie drobny). 

Dodajemy szpinak, proszek do pieczenia, 
skórkę cytrynową, cukier waniliowy  
i miksujemy. Następnie dodajemy mąkę 
i dalej mieszamy. Tortownicę wykładamy 
papierem i przekładamy do niej wyrobione 
ciasto. Pieczemy w nagrzanym do 180° C 

piekarniku przez 45 minut. Wystudzone 
ciasto przecinamy na pół (powstają dwa 
blaty), odcinamy „brzuszek” (z góry ciasta) 
i kruszymy go na dekoracyjny „mech”. 
Śmietankę ubijamy z cukrem. Kiedy 
zesztywnieje, dodajemy mascarpone i trochę 

więcej niż połowę tak powstałego kremu kładziemy na spodni blat. Potem kładziemy drugi 
blat, resztę kremu i „mech”. Wierzch ciasta dekorujemy pestkami granatu. Smacznego! 
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Cz. 7.  

RATEL  
 Drodzy Czytelnicy! To już siódma część 

Ciekawych zwierzątek. Dzisiaj przedstawiamy Wam 

ratela, zwanego też miodożerem. To  drapieżny ssak 

z rodziny łasicowatych, zamieszkujący lasy, zarośla, stepy i sawanny Afryki na zachód, wschód 

i południe od Sahary, oprócz dżungli Afryki Środkowej oraz Azję 

Południową, aż po Nepal. Osiąga długość ciała 60-70 cm, ogona 20-30 cm. 

Długość życia na wolności nie jest znana. Osobniki żyjące w niewoli osiągały 

wiek ok. 24 lat. Charakteryzuje się mocną budową ciała, krótkimi 

i muskularnymi kończynami, krótkim ogonem i długą, sztywną sierścią. 

Grzbiet ma srebrzystobiały, spód i boki ciała brunatnoczarne, na granicy 

obydwu barw białą pręgę, w przednich łapach długie pazury. Skóra na 

grzbiecie gruba i sztywna stanowi swoistą tarczę przed rozmaitymi 

ukąszeniami, np. węży, innych drapieżników, przed ukłuciami pszczół, jest ona niezwykle luźna dzięki 

rozwiniętej podskórnej tkance tłuszczowej, co stanowi 

dodatkowy atut obronny. Ratel prowadzi głównie nocny 

tryb życia, rzadziej bywa aktywny w dzień, żyje 

pojedynczo, czasem parami. Za kryjówki służą mu 

wykopane samodzielnie nory, naturalne zagłębienia terenu 

lub nory innych zwierząt. Posiada niewielu naturalnych 

wrogów. W razie zagrożenia wystrzykuje w stronę intruza 

cuchnącą ciecz wydzielaną przez gruczoły umieszczone 

w okolicy odbytu. Bytuje głównie na ziemi, potrafi jednak 

dobrze wspinać się na drzewa, gdzie wydobywa spod kory 

i zagłębień w pniach jaszczurki i owady, a także plądruje dzikie pszczele gniazda, w których są 

larwy będące jego przysmakiem. W poszukiwaniach gniazd pszczelich, z których z wielkim smakiem 

wyjada także miód, pomaga mu ptak miodowód, który prowadzi go śpiewem i lotem w kierunku celu. 

Jest to rzadka współpraca miedzygatunkowa. Ratel, w zasadzie, jest mięsożerny. Oprócz miodu 

żywi się owadami, ptakami i ich jajami, płazami, gadami, 

atakuje również jadowite węże, drobne ssaki, czasem 

napada na młode niektórych gatunków antylop. Pomimo 

stosunkowo dużej liczebności na zamieszkanym przez 

siebie obszarze ratel jest stosunkowo mało znanym 

gatunkiem, rzadko prezentowanym w ogrodach 

zoologicznych.     

      Redakcja  

Występowanie ratela. 
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Jerry Uelsmann 
Drzewo, jezioro, góry w tle – ot, zwykłe zdjęcie pejzażowe. 

A jednak Jerry Uelsmann umiał tworzyć pejzaże, na które patrzy się całkiem inaczej. 

Po pierwsze i najważniejsze: żadne ze zdjęć Uelsmanna nie jest manipulowane cyfrowo. 

Wszystkie jego fotografie powstały w ciemni. W naszych mocno zdigitalizowanych czasach 

trudno w to uwierzyć, że można robić takie zdjęcia bez użycia komputera. Uelsmann 

tworzył je poprzez wielokrotne naświetlanie tej samej odbitki, z użyciem różnych 

negatywów lub fragmentów negatywów.  

Na początku swojej artystycznej kariery, w latach 60. (wcześniej Uelsmann fotografował 

m.in. śluby) Amerykanin musiał się tłumaczyć ze swoich prac. Wielu zarzucało mu, że takie 

montaże to tandeta, że stoi to w sprzeczności z ideą czystej fotografii. Wtedy Uelsmann 

tłumaczył, że według niego fotografia może więcej, niż tylko mechanicznie rejestrować 

świat, że on sam nie ma nic przeciwko dokumentowi, ale woli używać fotografii jako 

narzędzia do kreowania własnego świata, do tworzenia wizji z własnej wyobraźni, nie ze 

świata rzeczywistego. Niektórych w końcu udało mu się przekonać i w 1967 roku fotograf 

miał wystawę w Museum of Modern Art w Nowym Yorku, co otworzyło mu drzwi do kariery 

artystycznej.            

          Redakcja 

Ciekawostki fotograficzne 
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Angielski pół żartem, pół serio. 

This you can’t avoid. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tego nie unikniesz. 

Zmarnuj swoje życie*, a skończysz tutaj. 

* Jak go nie zmarnujesz, też tu trafisz. 

 

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

to avoid [e‘woid] – unikać, omijać, wystrzegać 

to waste [łeist] – marnować, trwonić, tracić 
to end up [‘end’ap] – skończyć, zakończyć  
here [hiir] – tutaj, tu 
also [‘olsou] – też, także 
if [yf] – jeśli, jeżeli 
your [joo] – twój, wasz 




