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Strachów i straszydeł bez liku -
Rozkudłana czarownica,
Wilk, wyjący do księżyca, 
diabeł, rodem aż z Tasmanii,
i Drakula z Transylwanii,
wampir wielki jak kanapa,
Wielka Stopa, Czarna Łapa,
Wilkołaki z jednej paki,
I skrzeczące ryboptaki,
I paskudne trzy ropuchy,
I ryczące wściekłe duchy,
I straszydeł zastęp spory,
I potwory, i upiory,
I ziejące ogniem smoki
Oraz inne obiboki.
,,Strasznym wierszykiem"autorstwa
Małgorzaty Strzałkowskiej zapraszamy
do przeczytania halloweenowego
wydania naszej gazetki.      red.
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Hallowenowe
frazeologizmy

Wiele związków frazeologicznych
zawiera elementy wierzeń i tradycji.
Większość takich połączeń
wyrazowych ma jasną motywację i
czytelne znaczenie, są jednak i
takie, które współcześnie mogą
budzić zdziwienie i wątpliwości.
Szczególnie takie, które mają
związek z czarami, duchami,
zmorami i wiecznym potępieniem.

,,Nocny marek"
- słowo ''marek'' pochodzi od
dawnej nazwy pokutującej duszy.
Prawdopodobnie nawiązuje też do
wyrazu ''mara'' oznaczającego
nocną zmorę. Ponieważ wierzono,
że takie dusze długo nie zaznają
spokoju i nocami odwiedzają
żyjących, zaczęto to określenie
przenosić na tych, którzy są w
nocy aktywni i często niepokoją
tym śpiących. W halloweenowy
wieczór należy szczególnie
uważać na "nocne marki", które
mogą być niebezpieczne.

?,,Nie wywołuj wilka z
lasu''

-podobno kiedyś wierzono, że jeżeli
wywoła się nocą jakieś zwierzę np.
wilka, to przyjdzie  i zaatakuje.
Przysłowie to przestrzega, nas
abyśmy nie prowokowali sytuacji
dla nas niemiłej. Takie
postępowanie może być  fatalne w
skutkach. Warto zastanowić się,
czy w halloweenowy wieczór nie
będzie podobnie. Może lepiej
zostawić duchy w świętym
spokoju?

Martyna

Agata i Maja
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Od jaskini do nietoperka
Zaczęło się od tego, że pojechałam na kolonię do
Czech. Pewnego dnia wybraliśmy do Jaskini
Bozkovskiej.
Chodziliśmy tam korytarzami, które wyglądały jak
labirynty. W niektórych miejscach były dziury wśród
kamieni, do których nie można było wejść. Nieraz
miałam wrażenie, że w nich znajduje się „zgredek”.
Nagle usłyszałam dziwny dźwięk, czułam jak zimny
pot oblał moje ciało. Odwróciłam się i zobaczyłam
chmarę nietoperzy lecących w moim kierunku. Strach i
przerażenie mnie  sparaliżowały. W ostatnim
momencie nietypowe zwierzaki zmieniły kierunek lotu.
Minęło kilka chwil i serce zaczęło bić normalnie. To
przerażające przeżycie zrekompensowały  bardzo
piękne widoki, ale niestety, urok jaskini bladł przez
przeszywające zimno.
Po opuszczeniu jaskini poszliśmy do małego sklepiku
z pamiątkami. Były tam naszyjniki, kamienie,
magnesy, lecz ja kupiłam „pluszaka –nietoperka”, który
będzie mi przypominał wyprawę do jaskini.                   
                                               Agata

  Makijaż na Halloween 
Jeżeli nie lubisz kostiumów i masek, warto oprzeć
swoją stylizację na ciekawym makijażu. Nietuzinkowy
makijaż na tyle przyciąga wzrok, że reszta stroju może
być czarna lub szara. Należy jednak pamiętać, że
pomalowana twarz musi być przerażająca, utrzymana
w klimacie duchów, zombie, czarownic i demonów. 
Do wykonania makijażu potrzebujesz:

cienie do powiek,
eyeliner,
czerwoną szminkę,
czerwoną kredkę do ust,
puder,
podkład,
kredkę lub cień do brwi,
pędzle i aplikatory do makijażu,
chusteczki higieniczne.

Reszta zależy od Twojej kreatywności.        Agata

Brr..

:)Jaskinia Bozkovska

Pluszowy nietoperek

Oliwia

AgataAC

AC
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Halloweenowe 
DIY

Halloweenowe słoiczki
1. Do wykonania słoiczków
potrzebujemy: słoiki, farby
plakatowe, marker, klej magik i
pędzel.
2. Do słoika wlewamy trochę farby i
kleju, a później mieszamy.
3. Farbę rozprowadzamy po
ściankach słoika.
4.Po wyschnięciu farby na
zewnątrz słoika dorysowujemy
minkę.

Halloweenowa girlanda cz.1
1. Do wykonania girlandy
potrzebujemy: bibułę, dziurkacz,
kartki papieru, sznurek, klej magik,
czarny marker, nożyczki.
2. Odcinamy dwa końce z całej
bibuły o szerokości około 3,5 cm.
3. Rozkładamy bibułę i przyklejamy
jej końce do siebie.
4. Przekładamy na przemian do
samego końca, aż otrzymamy
harmonijkę.
5.  Sklejamy jej końce do siebie.
6. Gotowa bibuła.
7. Rozciągamy harmonijkę, aby
stworzyła łańcuch.
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Halloweenowa girlanda cz.2
1. Na kartce papieru rysujemy
ducha.
2. Narysowanego ducha wycinamy.
3. Wyciętego ducha odrysowujemy
tyle razy, ile potrzebujemy duchów.
4. Wycinamy odrysowane duchy.
5. Gotowe duchy.
6. W taki sam sposób
przygotowujemy np. pająki.
7. Gotowe wycinanki.

Halloweenowa girlanda cz.3

1. W wycinankach robimy
pojedyncze dziurki.
2. Przygotowujemy kawałki
sznurka o długości około 10 cm.
3. Sznurek przekładamy przez
dziurkę w wycinankach.
4. Sznurek przekładamy przez
oczko w łańcuchu z bibuły.
5. Zawiązujemy sznurek na supeł.
6.Gotowa girlanda.

Życzę miłej zabawy.
Oliwia
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Practice 
your 

English
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Halloweenowa redakcja
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