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Jesienna Pora...Halloween!

Skąd się wzięło Halloween???
W połowie II tysiąclecia p.n.e. w południowych Niemczech pojawili
się Protoceltowie. Z upływem setek lat plemię zaczęło zasiedlać
pozostałe części Europy. Z czasem wyparło inne ludy
zamieszkujące Stary Kontynent. Od 450 r. p.n.e. do początku n.e.
kultura Celtów całkowicie zdominowała Europę.Genezy Halloween
możemy dopatrywać się w celtyckim Samhain – według
kulturoznawców święto to obchodzono 2 tysiące lat temu na
terenie Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i Francji.31 października
ówcześni mieszkańcy świętowali koniec zbiorów. Dzień ten
uchodził za koniec lata i początek zimy. Ponadto, druidzi (kapłani
celtyccy) wierzyli, że tego dnia zaciera się granica między
światem żywych i zmarłych. Celtowie wierzyli, że w nocy z 31
października na 1 listopada złe i dobre duchy powracają na
ziemię.Więcej wam nie będę pisać, bo byście na pierwszej stronie
zasnęli ,a uwierzcie mi, że tu jest mnóstwo fajnych rzeczy.
                                                                      Maja
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Upiorna rodzinka... Addamsów
Rodzinka Addamsów to klasyka czarnej komedii. A oto
jej domownicy.
Morticia piękna jak sopel lodu; Gomez – obdarzony
hiszpańskim temperamentem pożeracz serc, w
przenośni i dosłownie… Smutna, ale demoniczna
Wednesday i jej braciszek Pugsley, słodki słodyczą
Kuby Rozpruwacza… Wuj Fester, o złotym sercu,
anielskich oczach i zabójczych instynktach… Babcia o
aparycji wiedźmy i duszy hippiski oraz ich wierny
kamerdyner Lurch o gołębim sercu i ciele Golema…
Uwielbiamy ich wszyscy, ale dla własnego
bezpieczeństwa lepiej nie odwracać się do
któregokolwiek z nich plecami. Zwłaszcza gdy nie ma
świadków.
Martyna Malek

Tak szczerze...Nie
powinniśmy
obchodzić
halloween,
ponieważ to święto
innej wiary. Lepiej
kupić cukierki niż o
nie żebrać...

Lińska

KINOMANIAK-wersja Halloweenowa "MIASTECZKO
HALLOWEEN” 
Jeden z filmów Tima Burtona. Film opowiada o potworach
które zamieszkiwały krainę zwaną „Miasteczkiem
Halloween”. Stwory co roku organizowały Halloween w
świecie ludzi. Jack, którego wszyscy uważali za przywódce,
pewnego dnia stwierdził, że nudzi go to ciągłe straszenie.
Postanowił, że pójdzie na spacer. Nogi poniosły go do lasu.
Spacerował tak całą noc. Nagle zobaczył kilka drzew na,
których był drzwi w różnych kształtach, między innymi
choinki, która miała symbolizować Boże Narodzenie.
Jacka najbardziej zachwyciły właśnie te wrota. Oczywiście z
czystej ciekawości postanowił je otworzyć gdy nagle silny
wiatr wciągnął go do środka. Trafił on do krainy
zwanej „Miasteczkiem gwiazdki”. Był niesamowicie
zachwycony tą krainą wszystko, opowiedział potworą, które
wcale to nie interesowało. Postanowił,że wyjaśni im co to
święta. Próbowała mu w tym pomóc Sally, po uszy
zauroczona w Jacku. Był ona córką doktora. Sally mimo
zakazu wychodzenia z domu uciekła i dostarczyła Jackowi
rzeczy, które mogły mu się przydać. Po
wielu eksperymentach Jack stwierdził, że to potwory powinny
organizować święta. Dlatego potwory porwały  Mikołaja i
szykowały się do świąt. Sally otrzymała zadanie uszycia
stroju Mikołaja dla Jacka, który stwierdził, że nim zostanie.
Dziewczyna ostrzegała Jacka, że to zły pomysł ale on nie
miał nawet zamiaru słuchać ostrzeżeń dziewczyny... Jeśli
ciekawi cięi jak zakończy się ta historia zachęcam cie
do obejrzenia tego filmu, który jest naprawdę warty uwagi!:) 

Hanna Lińska                                          

Martyna

Hania
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Ozdobna dynia z korków od wina:
Co potrzebujesz? Korki od wina w tej samej długości,
dobry klej, pomarańczową farbę, wstążkę zieloną lub inne ozdoby.

1. Korki pomaluj na pomarańczowo, tam gdzie są
podstawy jeden zostaw nie pomalowany.
2. Sklej korki w kształt dyni, kiedy już wyschnie na
samej górze przyklej jeszcze jeden (niepomalowany)
korek, który będzie ogonkiem dyni.
3. Przy ogonku przywiąż wstążkę lub inne ozdoby.

Smacznego!

    Jeśli nie masz pomysłu na Halloweenową
przekąskę polecam przepis na Paluchy Wiedźmy! Oto
krótki i łatwy sposób jak takie paluchy można
przygotować:
Składniki

kostka masła,
3/4 szklanki cukru pudru,
1 jajko,
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub olejku
waniliowego,
1 łyżeczka olejku migdałowego,
3 szklanki mąki,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
szczypta soli,
migdały sparzone

Wszystkie składniki za wyjątkiem migdałów
zmiksować, zagnieść, owinąć w folię spożywczą i
wstawić do lodówki na około godzinkę. Gdy ciasto
będzie schłodzone formować paluchy na cienkie
wałeczki pamiętając aby nie były one zbyt grube gdyż
jeszcze nam urosną w piekarniku. Na opuszek
palucha wcisnąć migdał który można też posmarować
dżemem lub barwnikiem spożywczym który będzie
imitował krew. Można dla lepszego efektu naciąć
paluchy widelcem tworząc tak zmarszczenie. Piec
przez około 10 minut w piekarniku nagrzanym do
temperatury 200 stopni.     Smacznego życzy Zuzia!

Amelia

Zuzia

http://gotujmy.pl/maslo,skladnik-kulinarny,1388.html
http://gotujmy.pl/jajko,skladnik-kulinarny,1339.html
http://gotujmy.pl/wanilia,skladnik-kulinarny,1528.html
http://gotujmy.pl/maka,skladnik-kulinarny,1301.html
http://gotujmy.pl/sol,skladnik-kulinarny,1555.html
http://gotujmy.pl/migdaly,skladnik-kulinarny,1259.html
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Czas na śmiech...by Karolina Niemkowicz
Kawał pierwszy:
Czym różni się trumna i długopis? -Wkładem
Kawał drugi:
Czemu dynie mają taki dziwny wraz "twarzy"?
-Trudno wyglądać inaczej kiedy ma się pusto w
głowie.
Kawał trzeci:
Przychodzi dinozaur do okulisty i skarży się:
- Panie doktorze, chyba ważka wpadła mi do oka.
Pan doktor bada pacjenta i mówi:
- To nie ważka, to helikopter.
Kawał czwarty:
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali, dopóki ktoś nie
przyniesie folii bąbelkowej.
Kawał piąty:
Złodziej ukradł krzesło i poszedł siedzieć.
Kawał szósty:
Przychodzi chłopak do kiosku i pyta:
- Czy są kartki z napisem "Dla mojej jedynej"?
- Są.
- To poproszę osiem.
Kawał siódmy:
- Najlepszym prezentem od ciebie dla mnie będą
twoje dobre stopnie.
- Nic z tego tatusiu, już ci kupiłem skarpetki.

Upiorne ciekawostki
Czy wiedzieliście że...
Halloween jest po Bożym Narodzeniu zarówno
najbardziej popularnym jak i dochodowym świętem. W
2014 szacuje się, że przeciętny obywatel USA wyda
około $77.52. Biorąc pod uwagę, że w USA żyje
(oficjalnie  ) ponad 318 milionów obywateli jest to
zawrotna suma…
Największa dynia pochodzi ze Szwajcarii i waży
1053,5 kilograma…
Największą popularnością wśród słodyczy cieszy się
w tym dniu ….Snickers.
Rzadko zdarza się, aby podczas Halloween wystąpiła
pełnia księżyca. Najbliższe takie wydarzenie nastąpi w
2020 roku. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce
m.in. w 1925, 1944, 1955 i 1974 r.
Samhainophobia to strach przed Halloween. Cierpi na
nią tysiące ludzi...
Apple bobbing – w tej zabawie należy bez użycia rąk
ugryźć jedno z jabłek pływających w miednicy z wodą.
Jabłko nieuszkodzone przy zabawie ma oznaczać
szczęście w nadchodzącym roku

Martyna Malek

Karolina

Martyna
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