
      

 

 

  
 

 

 

 
 

 



 
      

 
 
 

               Święto Zmarłych, Halloween 
           

 

 

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. 

       

Angielski pół żartem, pół serio
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 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość 

Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu 

ze zniczem, z grobem bliskich osób, cmentarzem, dla 

innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą 

i pamięcią o tych, których nie ma już wśród nas. Nie mniej 

jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami 

na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, 

przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając 

kwiaty, zapalając ten „płomyk nadziei”. 

 listopada obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych   

Zmarłych i w tradycji polskiej dzień ten jest 

nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej „zaduszkami”. 

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących 

za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o tych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż 

mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Aby przyjść z pomocą zmarłym 

pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty 

zupełne. 

 
  

 października obchodzony jest Halloween, czyli noc duchów. Związany z maskaradą, pozornie odnosi się 

do święta zmarłych. W Polsce istnieje od końca lat 90. i nazywany bywa także wigilią Wszystkich 
Świętych. Zwyczaj ten przywędrował do nas z Ameryki, ale cieszy się także popularnością w innych krajach, 
np. w Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Symbolem Halloween stały się świecące, puste dynie z wyszczerbionymi 

zębami i inne upiorne znaki. W USA z okazji tego 
święta organizuje się corocznie parady uliczne, 
w których biorą udział miliony ludzi przebranych 

za popularne postaci. Natomiast najmłodsi wędrują od domu 
do domu domagając się słodyczy pod groźbą rzucenia 
„klątwy”.    
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                          (znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) – wieczór wróżb 

                                                                           odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, 

 

patrona Szkocji, Grecji i Rosji. 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. 

Niektóre andrzejkowe wróżby i zabiegi magiczne 
Indywidualne: 

 Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi 

spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża (Kresy Wschodnie). 

 Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej 

przyszły ukochany (powszechne). 

 Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego 

Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż (powszechne). 

Zbiorowe: 

 Cień rzucany przez figurę odlaną z wosku. 

 Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał 

staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan 

zakonny. 

 Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i wróżenie 

z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego 

wielbiciela, akcesoriów związanych z jego zawodem itp. 

 Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych 

panien: ta, której but pierwszy dotarł do progu miała jako pierwsza wyjść 

za mąż. 

 Strona, od której zaszczekał pies miała być tą, z której nadejdzie przyszły małżonek. 

 Dziewczyny rzucały psu kulki z ciasta oznaczające wybranych chłopców i czekały, którą zje jako pierwszą. 

 Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziewczyna do której 

gąsior najpierw podszedł (albo skubnął) – jako pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba znana na Kujawach 

i w Małopolsce). 

 Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa; ta dziewczyna, której placek 

został najpierw zjedzony jako pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba znana na Mazowszu). 

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. 

Potem dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. 

Dziewczyna miała potem 

wyjść za mąż za chłopca 

o imieniu, które przekłuła. 

Chłopcy natomiast 

przekłuwali kartkę 

z imionami dziewczyn 

(wróżba nowoczesna, 

znana w całej Polsce).  

 

Redakcja 
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Pogoda była cudowna. Azor i Klif 

wybrali się do ogrodu na spacer. 

Zastanawiali się co robić z tak 

pięknie rozpoczętym dniem. 

W tajnej bazie w ogrodzie Klif 

zaproponował, aby wybrać się 

na plac zabaw. Azor zgodził się 

na ten pomysł z uśmiechem 

i poszli. Na miejscu Klif zapytał: 

- Co robimy? 

- Czy ja wiem... 

- No, to może na karuzelę  ?  

- Jasne! – ucieszył się Azor. 

Po całym dniu zabawy na placyku przyjaciele 

wrócili do domu na obiad. Azor zjadł lazanię, a Klif 

wypił miskę mleka. Potem zrobili w domu pidżama 

party i świetnie się bawili. Zmęczeni, ale zadowoleni 

poszli spać. Nazajutrz wybrali się na zakupy. 

- Azorze, co wybrać, mleko czy mleko XXL? 

- Kup cały sklep.  

- No, dobrze…

 Ania Cichoń, kl. Ve
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                                                       Redakcja 

 J  czytaj teksty w obcym języku - zacznij od kolorowych 

książeczek dla dzieci z prostym tekstem; potem 

wybieraj coraz poważniejsze pozycje. 

 J tłumacz swoje ulubione 

piosenki - w końcu zrozumiesz 

co słuchasz i śpiewasz; może 

też poprawisz swój akcent. 

 J znajdź cudzoziemca, 

z którym mógłbyś 

korespondować w jego języku; z czasem może on 

będzie pisał do Ciebie 

w Twoim.  

 J wybieraj filmy 

z oryginalną ścieżką 

dźwiękową i z polskimi 

napisami; potem można 

iść na całość i oglądać filmy w wersji bez napisów. 

  Ania Cichoń, kl. Ve 

Celem Konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych jako źródła zdobywania 
wiedzy i inspiracji. Konkurs trwa do 31.12.2017, uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi do 31.01.2018. Uczestnikiem 
może być każdy posiadacz karty bibliotecznej Biblioteki Publicznej im. 
Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany. Czytelnikiem Roku zostanie ta 
osoba, która zbierze najwięcej punktów podczas trwania Konkursu. Punkty 
przyznawane będą za: 
- ilość wypożyczonych książek (w tym audiobooków) - każda pozycja - 1 pkt, 
- napisanie krótkiej recenzji z przeczytanej książki (do 1500 znaków) - 
– od 1 do 5 pkt, 
- w przypadku kategorii dziecięcych -–ilustracja do książki -–od 1 do 5 pkt. 
Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora 
(w przypadku ilustracji również wiekiem). Recenzje mogą być przekazywane 
osobiście w formie drukowanej lub elektronicznie, a ilustracje osobiście do 
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 26, ul. Duracza 19. 

Gorąco zachęcamy do udziału - jeszcze jest czas! 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 
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Arlington Row 

  

 Od 2015 r. w mediach społecznościowych na całym świecie zaczęły się pojawiać 

bardzo negatywne komentarze o małym żółtym samochodzie, który „rujnuje” zdjęcia 

domków Arlington Row. Według BBC News, budynki Arlington Row to jedne z najczęściej 

fotografowanych domów w Wielkiej Brytanii; ich wizerunek znajduje się nawet 

na wewnętrznej stronie okładki brytyjskich paszportów. Przez ten czas samochód został 

całkowicie zdewastowany, począwszy od wgnieceń karoserii, poprzez zadrapania,  

aż do wybicia szyb 

i pojawienia się napisu 

na masce samochodu 

„USUŃ” (co miało 

miejsce w lutym tego 

roku).  

Właścicielem samochodu 

jest 84-letni Peter 

Maddox, który 15 lat 

temu, po śmierci żony, 

zamieszkał w jednym 

z domów.  

Budynki zostały 

wybudowane w 1380 r. 

i były własnością 

klasztoru, mieściły się 

w nich sklepy z wełną. 

W XVII w. zamieszkali 

w nich szwacze wraz 

z rodzinami. 

W związku z opisanymi 

wydarzeniami nasuwa się 

smutny wniosek, że fotografia cyfrowa stała się do tego stopnia popularnym hobby, 

że wśród jej miłośników pojawia się coraz więcej osób, w ręce których aparat 

fotograficzny nie powinien w ogóle trafić.  

Peter Maddox zapowiedział już, że jego kolejny samochód będzie miał kolor limonki – 

może wtedy bardziej spodoba się turystom? 

            

Redakcja 
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Potrzebne będą: 

● trzy szklanki mąki tortowej (przesiać) 

● pół szklanki  cukru 

● trzy łyżeczki proszku do pieczenia 

● torebka cukru waniliowego 

● szczypta soli 

● kostka masła (posiekać nożem) 

● dwie łyżki  gęstej śmietany 

● trzy żółtka 

● łyżeczka cynamonu  

● kisiel cytrynowy w proszku 

 Całość (oprócz kisielu i cynamonu) wymieszaj i zagnieć 

na placek. Przekrój na pół i włóż do dwóch foliowych torebek, a następnie do zamrażarki na dwie godziny. Obierz 2 kg jabłek 

(antonówki albo złota reneta), pokrój w kostkę, włóż do garnka, zalej niewielką ilością wody. Gotuj chwilę, a następnie dodaj 

łyżeczkę cynamonu, szczyptę cukru, ćwierć torebki sypkiego kisielu cytrynowego i wymieszaj. Wyłóż blachę papierem 

do pieczenia, jedną połówkę ciasta zetrzyj na tarce, na grubych oczkach. Na starte ciasto rozłóż masę jabłkową. Zetrzyj na tarce 

drugą część ciasta. Nagrzej piekarnik do 180 stopni i piecz półtorej godziny. Ostrożnie wyjmij je z piekarnika i posyp cukrem 

pudrem.                        

Wersja letnia: Na talerzyk z ciastem połóż dwie wielkie gałki lodów śmietankowych. Mniam, mniam... 

Hania Mrozik, kl. IVd 
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1. Szyjesz nią. 
2. Inaczej materiał  

   na ubrania. 

3. Kanapa inaczej. 

4. To nie mięso, ani 

   warzywo - tylko … 

5. Robisz z niego 

   mizerię. 

6. Tata i … 

7. Masz z niej wełnę. 

8. … mnożenia. 

9. Imię Ala - nie w  

   zdrobnieniu. 

10.Na świeczki.       8 
        
  

 

 

 

 …są na wagę złota. 
 

Alicja Krawczak, kl. IVe 
 

  

 

 
Magiczne Drzewo. Opowieść VIII. Inwazja. 
 

Idalia, Alik, Kuki i inni muszą stawić czoła wielkim 
niebezpieczeństwom. Naprawdę wielkim! 
Olbrzymy ze Świata Ogromnych przybyły do miasta, 
a magiczny przedmiot uśpił mieszkańców… 
Jak walczyć z olbrzymami? Jak ukryć przed ludźmi 
giganta   większego   niż   dom?    Co   robić,   by   ogromne  
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stworzenia zniknęły z ziemskiego świata? Chcecie się dowiedzieć? Czytajcie! 
Polecam również wcześniejsze powieści Andrzeja Maleszki z cyklu „Magiczne drzewo”: 
1. Magiczne drzewo. Czerwone krzesło 
2. Magiczne drzewo. Tajemnica Mostu 
3. Magiczne drzewo. Olbrzym 
4. Magiczne drzewo. Pojedynek 
5. Magiczne drzewo. Gra 
6. Magiczne drzewo. Cień smoka 
7. Magiczne drzewo. Świat Ogromnych 
8. Bohaterowie Magicznego Drzewa. Porwanie 
 

Przygody kapitana Majtasa 
 

George i Harold założyli wydawnictwo „Domek 

na Drzewie”, gdzie stworzyli niezwykły komiks, 

w którym występuje Kapitan Majtas. Ten super 

bohater był szybszy niż strzelająca gumka 

od majtek, silniejszy od bokserek i przeskakiwał 

wieżowce, nie rozdzierając sobie gaci w kroku… 

George i Harold to dwaj zwyczajni przyjaciele. Chodzą do czwartej klasy szkoły 

podstawowej. Są to bardzo dobrzy i mili chłopcy. Odpowiedzialni - kiedy w szkole dzieje 

się coś złego, zazwyczaj to oni ponoszą za to odpowiedzialność. 

 

Alicja Krawczak, kl. IVe 
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Angielski pół żartem, pół serio. 

Forefathers’ Eve  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dziady*
 

- Nie, nie ma tu, na zewnątrz, żadnych dusz w wieczystym 

  nie-ukojeniu. Po prostu słyszysz jak dom osiada, Tomaszu. 
  

 

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
forefather [for’fade] – przodek, praojciec    eternal [i’ternel] – wieczny, wiekuisty 
Eve [iiw] – Ewa, przeddzień, wigilia    unrest [an’rest] – niepokój (wewnętrzny) 
no [noł] – nie, żaden      out [aut] – na zewnątrz 

soul [sołl] – dusza      to settle [setl] – osiadać 

        to hear [hiir] – słyszeć  

*Dziady – przedchrześcijański obrzęd zaduszny, którego istotą było „obcowanie żywych z umarłymi”, 
a konkretnie nawiązywanie kontaktu z duszami przodków (dziadów), okresowo powracającymi do swych 
dawnych siedzib, za czasów swojego życia. Dziady obchodzono wiosną w okolicach 2 maja, jesienią - 
w noc z 31 października na 1 listopada.    
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Angielski pół żartem, pół serio. 
Halloween Haunting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halołinowe nawiedzenie 

 

- I wtedy, tak sobie tam stoję, myśląc, że całą tę wojnę mam już 

z głowy, a tu zziuut! Dokładnie ta strzała, po prostu nadlatuje 

znikąd i zabija mnie. O, właśnie tak. „Fajne” jest to, że nikt jej 

nie wyciągnął, więc muszę tak ją nosić. Nieco zawalisty widok dla 

wnuków. Tak czy siak, lepiej będzie jak wrócę w zaświaty. 
 

to haunt [hont] – nawiedzać, prześladować like [lajk] – tak jak           underworld [‘andełeld] – zaświaty, świat  
very [wery] – bardzo, dokładnie  cool thing [kul fyn] – fajna/świetna rzecz/sprawa        podziemny 
arrow [‘aroł] – strzała    nobody [‘nołbady] – nikt 
to think [fynk] – myśleć, sądzić  to pull out [pul aut] – wyciągać 
all [ol] – cały, wszystko   to keep [kiip] – trzymać    
to be  done  with [bi dan wyf] – skończyć z, mieć z głowy    
war [łoo] – wojna    kinda = kind of [‘kajnda] – nieco, trochę, dosyć               
to sail [sejl] – żeglować, szybować  cool [kul] – fajowy, spoko, zawalisty, odlotowy   
outta = out of [‘auta] – z (czegoś)  grandkid [‘grendkyd] – wnuk  
nowhere [‘nołe] – nigdzie   anyway [‘enyłej] – tak czy siak, w każdym razie    

to kill [kyl] – zabić    better [‘bete] - lepiej  
right [rajt] – właśnie, dokładnie   to get  back [get bek] – wrócić  


