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Witamy! 

          Miło nam widzieć Was ponownie. Tym razem mamy dość 

magiczny numer… Spotkacie w nim magiczne zaklęcia, duchy, czarne 

koty a może nawet jakieś przyjazne wróżki. Podobno ma się pojawić też 

znany czarodziej Harry Potter. Czy wiecie dlaczego się tu pojawiły? 

Chyba za sprawą Halloween wyszły z kryjówek… Zapraszamy do 

czytania wszystkich magicznych czytelników. Różdżki w dłoń! 

Redakcja 

 

 

Czwórka 

z plusem 
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Uroczystość Święta Zmarłych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy 

oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa, a o których nie było mowy w martyrologiach, ani w 

kanonie Mszy Św. Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja. Papież Grzegorz III w 731 

przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie 

trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę. W 837 

roku Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie 

tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Współcześnie Święto 

Zmarłych jest dniem wolnym od pracy, ludzie tego dnia odwiedzają cmentarze, aby 

przystroić groby kwiatami , zapalić znicze i pomodlić się za dusze bliskich nam zmarłych. 

 

Święto Zmarłych w Meksyku 

Dzień Zmarłych, Día de los Muertos – najstarsze religijno-etniczne święto meksykańskie, 

czczące pozagrobowe życie zmarłych. Obchodzone jest 1 i 2 listopada w powiązaniu z 

katolickimi świętami Zaduszek (Día de los Fieles Difuntos) i Wszystkich Świętych (Todos los 

Santos), jednak wywodzi się z tradycji o wieku szacowanym na 3000 lat. Jest obchodzone 

głównie w Meksyku i Ameryce Centralnej, lecz zakorzeniło się również w wielu 

miejscowościach w USA. Symbolami tego swięta w Meksyku są np. ludzkie czaszki (calaveras 

de dulce),  chleb zmarłych (pan de muerto) oraz aksamitka znana jako kwiat zmarłych (flor 

de muertos). 
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Halloween nadchodzi… 

 

Halloween to wigilia Wszystkich Świętych. Prawdopodobnie  Halloween 

wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhain. Około 2 tysiące lat temu w Anglii, 

Irlandii, Szkocji, Walii i północnej Francji właśnie tego dnia (31 października)  

żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. Druidzi  wierzyli, 

że podczas tego dnia zacierała się granica między światem umarłych,  a 

światem ludzi żyjących, i co z tego wynikało  duchom, zarówno złym jak i 

dobrym, łatwiej było się przedostać do świata żywych. Duchy przodków 

zapraszano do domów, witano się z nimi, złe duchy zaś odstraszano. Ważnym 

elementem obchodów Samhain było również palenie ognisk. Paląc chciano 

dodawać słońcu sił do walki z ciemnością i chłodem. Wokół ognisk odbywały się 

tańce. Symbolem święta Halloween były czarne stroje. To właśnie po to aby 

odstraszyć złe duchy ludzie przebierali się w dziwne stroje, zakładali maski a 

także ustawiali przed domami powycinane dynie. Czarownice w towarzystwie 

czarnych kotów przepowiadały przyszłość. W Polsce Halloween przyjęło się 

dopiero w latach 90., ale jego odpowiednikiem są Zaduszki. Z tego powodu 

święto to jest bardziej popularne wśród dzieci niż wśród dorosłych. 
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Okiem szóstoklasisty 
Warto przeczytać… 

,,Harry Potter’’  

Harry Potter jest to seria siedmiu książek, a w każdej nowe przygody Harry’ego i jego 

przyjaciół- Rona i Hermiony. 

 Harry Potter i kamień filozoficzny 

Kiedy Harry jako jednoroczne dziecko przeżywa próbę zabicia przez najpotężniejszego 

czarnoksiężnika Lorda Voldemort’a giną jego rodzice. Chłopiec znaleziony przez Albusa Dumbledora 

zostaje przekazany swojej ciotce Petunii  i wujowi o imieniu Vernon, którzy kłamią, że jego rodzice 

zginęli w wypadku samochodowym a blizna na jego czole to tylko pozostałość po tym dniu. W jego 

jedenaste urodziny Harry dowiaduje się, że jest czarodziejem i dostaje list o przyjęciu go do Szkoły 

Magii i Czarodziejstwa  Hogwart , w której przeżywa wspaniałe przygody. 

Harry Potter I komnata tajemnic 

Mimo ostrzeżenia przez skrzata domowego, Zgredka, o grożącym mu niebezpieczeństwie, Harry 

wraca na drugi rok do Hogwartu. Wkrótce w szkole zaczyna dochodzić do ataków na uczniów z rodzin 

mugoli, a po szkole rozprzestrzenia się plotka o legendarnej, ukrytej w podziemiach Hogwartu 

Komnacie Tajemnic i zamieszkującym ją potworze. Komnatę może otworzyć tylko dziedzic Salazara 

Slytherina, jednego z założycieli szkoły. Harry, Ron i Hermiona trafiają na ślad sprawcy ataków. 

Wkrótce Hermiona zostaje zaatakowana, natomiast siostra Rona zostaje porwana do Komnaty 

Tajemnic. 

Harry Potter i więzień Azkabanu 

 

Harry ucieka od Dursley’ów po napompowaniu swojej przyszywanej ciotki Marge, potem dziwnym 

trafem natrafia na środek komunikacji czarodziejów Błędnego rycerza do Dziurawego Kotła i 

dowiaduje się, że świat czarodziejów zaabsorbowany jest wiadomością o ucieczce z Azkabanu, 

więzienia czarodziejów, groźnego mordercy i sługi Voldemorta, Syriusza Blacka. 

Opisaliśmy tylko trzy z siedmiu książek, a reszty dowiecie się czytając. Ta seria 

książek należy to tych, które czyta się po nocach, aż do ostatniej strony!  
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Halloween’owe Muffiny 

 

Składniki:  

 1 opakowanie (500 g) gotowej mieszanki do wypieku ciasta 

czekoladowego 

 1 opakowanie (500 g) gotowej mieszanki na lukier 

 3/4 szklanki pokruszonych ciasteczek czekoladowych 

 24 kwadratowe herbatniki 

 

Przygotowanie: 

Przygotowanie: 30 min | Gotowanie: 25 min  

1. 

Upiec babeczki według instrukcji na opakowaniu.  

2. 

Przygotować lukier i posmarować nim ostygnięte muffiny.  

3. 

Ustawić herbatniki na górze każdej. Umieścić muffiny na tacy pokrytej 

zielonym papierem. Posypać pokruszonymi ciasteczkami czekoladowymi i 

herbatnikami. Można poustawiać papierowe duchy i nietoperze pomiędzy 

muffinami.   
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Zima nas w końcu dopadła! Mamy już zimne poranki i wieczory, w ciągu dnia temperatura też spadła. 

Ale nam zimno nie straszne,  więc przedstawiamy wam nasze propozycje na modę: 

 

Bluzka Reserved Kids 32,90zł                                                 Czapka Reserved Kids 24,99zł   

 

 

 

 

 

 

 

                       

Buty Reserved Kids – 69,99zł 

                                                       Buty Reserved Kids 69,99zł                     Bluza Reserved 49,99zł  

 

 

 

 

 

Korzuszek Reserved Kids 59,99zł 

 

 

 

Polecają dziewczyny z Vb   
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Practice your English!  
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Jarzębina 

Jarzębina to roślina wieloletnia. Kwitnie od maja do czerwca. Ma charakterystyczny zapach 

gorzkich migdałów. Owoce rozsiewane są przeważnie przez ptaki. Siedlisko jarzębiny to są 

lasy, zarośla, miedze. Jarzębina jest bardzo tolerancyjna pod względem wymagań 

środowiskowych . Jarzębina występuje w kilku odmianach. 

Roślina ozdobna- dekoracyjne owoce. 

Roślina często sadzona w parkach, alejach i ogrodach. 

Surowe owoce są niejadalne, nie tylko z powodu gorzkiego smaku, ale również zawartość 

trującego składnika. 

Zastosowanie: 

Wyrabia się z niej soki, dżemy, marmoladę, syropy, mus. Po usmażeniu z jabłkami stanowią 

doskonały dodatek do mięs. 

                                                                                                     Andżelika Bulik, kl. 3b 

Jarząb pospolity 

Jarząb pospolity potocznie nazywany jest jarzębiną. Można go spotkać w lasach, zaroślach, 

na miedzach i w parkach. Jesienią wyróżnia się małymi czerwonymi owocami. Liście tego 

drzewa są zielone, podłużne, a jesienią są czerwono-brązowe. Owoce jarzębiny są czerwone, 

okrągłe i zebrane są w obfite kępy. Dojrzałe owoce wykorzystuje się jako przyprawę, 

przygotowuje się z nich soki, marmolady, likiery, kompoty i dżemy. To drzewo mi się podoba, 

ponieważ ma Łądne owoce i pięknie wygląda jesienią. 

Ola Nućko, kl.3b 

Jarzębina 

Jesienią na tle drzew wyróżnia się jarząb pospolity, potocznie nazywany 

jarzebiną. Rosnie on w lasach, parkach i na osiedlach. Jarząb nie jest potężnym 

drzewem. Wysmukły pień, gęste gałęzie układają się w piękną koronę. 

Liście ma złozone: na ogonku osadzonych kilkanaście małych i podłużnych 

listków, które jesienią zmieniają kolor z zielonego na żółty, złoty, brązowy i 

czerwony.  

Kinga Redesiuk, kl.3b 
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Śmiechu warte 

                                                                         

 

 

Konduktor do pasażera: 

- Pan ma bilet na pociąg osobowy, a to jest pociąg pospieszny. 

- Niestety, ja nie mogę dopłacić różnicy, ale pan może powiedzieć maszyniście, 

żeby zwolnił… 

 

Przychodzi baba do lekarza: 

- Panie doktorze, po czym poznać, że pacjent ma sklerozę? 

- Wczoraj to pani mówiłem. 

 

Do sklepu wpadają dwaj przestępcy i krzyczą do sprzedawczyni: 

- To jest napad! Dawaj kasę! 

A sklepowa spokojnie: 

- Jaką? Grycanom? 

 

   Rozmawiają dwa psy: 

- Stary jakiej sztuczki nauczyłem swojego pana! 

- Czego go nauczyłeś? 

- Jak podniosę łapę, to on podaje mi swoją... 
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Pokoloruj  
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Wierszyki na Halloween 
Znamy moc tajemną  

Duchów i upiorów 

Mamy wielką władzę 

Nie lubimy sporów 

Więc nie wzbraniaj się głośno 

Nie zamykaj drzwi 

Jeśli dasz cukierka 

Nie będziemy się mścić  

 

My jesteśmy straszne zmory, 

Bardzo groźne z nas upiory, 

Jeśli nie chcesz się nas bać, 

Musisz nam cukierka dać. 

 

Będziemy Was straszyć 

Duchami i zmorami.  

Bośmy łącznikami z tamtymi stworami. 

Jeśli więc nie chcecie złych strachów w swoim domu, 

Musicie nas przekupić, kilkoma cukierkami! 

 

Gospodyni domu 

Dba o domowników, 

Jeśli nie dasz słodyczy 

To spotka Was psikus!  

 

Nawiedzamy dzisiaj domy, 

W upiornym nastroju, 

Lepiej nas nie złościć 

I dać łakocie w słoju! 

 

Przed upiorami  

Możemy Was bronić, 

Jeśli tylko zechcecie 

Dać nam słodyczy słoik! 
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Prosimy o kontakt wszystkich uczniów naszej szkoły. Podzielcie się swoją wiedzą, 

prześlijcie coś do opublikowania! :) Na wszelkie pomysły, ogłoszenia a nawet życzenia 

czekamy pod adresem email: redakcjaczworki@tlen.pl 
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