
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 4 im.
J.Korczaka w Chojnowie
Kilińskiego 23
59-225, Chojnów

Numer 45 10/19

HALLOWEEN JUŻ
31.10!

W TEJ GAZETCIE POKAŻEMY WAM:
·  TRADYCJE HALLOWEEN
·  SKĄD SIĘ WZIĘŁO TO ŚWIĘTO
·  PRZEPIS NA UPIORNE CIASTECZKA
·  JAK OZDOBIĆ SWÓJ POKÓJ NA
HALLOWEEN
·  POMYSŁY NA STROJE DLA PRZYJACIÓŁ
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 SKĄD SIĘ WZIĘŁO HALLOWEEN?

TRADYCJE HALLOWEEN

Tradycje Halloween:

Wycinanie dyni
Robienie psikusów
Zbieranie cukierków
Przebieranie się za przeróżne potwory
Robienie Halloween’owych przekąsek
Spotykanie się z przyjaciółmi

Martyna Gajda

q

Haloween przywędrowało do Polski z USA, ale to nie Amerykanie 
wymyślili to święto. Święto to obchodzono już 2 tysiące lat temu na
terenie 
Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i Francji. 

W średniowieczu pierwszy dzień listopada określano jako „Hallows'
Eve”, co z czasem przerodziło się w Halloween – w wolnym tłumaczeniu
wigilię Wszystkich Świętych.
 
W tym święcie przeważaj motywy dyniowe. Święto przypadające 31
października jest bardzo popularne np. w Stanach Zjednoczonych.
Związane z nimi zasady są znane też w innych częściach świata, także w
Polsce.

Niektóre święta, choć różnią się nazwą mają wspólne elementy, takie jak
duchy, zmarli, wiedźmy, a nawet diabły.

Martyna Gajda

q
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JAK OZDOBIĆ SWÓJ POKÓJ NA
HALLOWEEN?

PRZEPIS NA UPIORNE
CIASTECZKA

Już niedługo w Polski zawita święto „Halloween”, z tej okazji można w fajny
sposób ozdobić swój pokój. Do ozdobienia go można użyć zarówno lampek
z jakimś halloweenowym wzorem jak i zwyczajnych, na przykład w
jednolitym kolorze.
 Przydadzą się też jakieś świece albo lampiony, które przy zgaszonym
świetle wraz z lampkami i innymi ozdobami stworzą lekko upiorny nastrój w
tym pomieszczeniu. Można też zakupić kilka mniejszych i większych dyń.

 Jeszcze lepiej, gdy wytniemy w nich różne miny - te śmieszne, dziwne i
przerażające. Jeden z moich pomysłów możemy wykonać samodzielnie.
Wystarczy, że poszukamy w domu jakiejś starej firanki lub zasłony,
potniemy jej końce nożyczkami i powiesimy na karniszu. Oprócz tego
można jeszcze dokupić w sklepie na przykład sztuczne pajęczyny,
nietoperze albo pająki.

 Wszystkie te dekoracje razem będą wyglądać naprawdę super i nadadzą
pokojowi przerażającej atmosfery.

Ola Wolska 

Ten przepis nie jest bardzo skomplikowany, raczej nazwałabym go takim
szybkimi prostym. Jedyne czego będziemy potrzebować to:
·  Ciastka Oreo
·  Kolorowe cukierki (m&m)
·  Czerwony lukier spożywczy

Sposób przygotowania:

Ciasteczka Oreo rozdzielamy na pół tak, aby na dwóch połówkach był
krem. Następnie na środek kładziemy dowolny kolor cukierka m&m. Tak
oto powstanie nam tak jakby oko. By dodać temu deserowi trochę
halloweenowego charakteru trzeba zrobić lukrem spożywczym żyłki oczne.
I tak o to proste, upiorne ciasteczka są już gotowe na halloweenowe
przyjęcie.

Ola Wolska

dzulia
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                   Stroje  Na Haloween Dla Trzech Przyjaciół/ek

Pierwszy pomysł :
Klocki Lego
Do wykonania potrzebne będą:
- duży karton
- nożyczki
- klej
- zwykła farba lub farba w spray'u
Wykonanie :
W kartonie wycinamy otwory na nogi, ręce i głowę. Następnie doklejamy
np. cztery lub dwa (można jeszcze inne liczby, ale muszą być parzyste)
talerzyki papierowe. Gdy klej wyschnie całość malujemy na wybrany kolor
farby. I GOTOWE ! 
��

                                                                             Julia Krakowska

                 Stroje  Na Haloween Dla Trzech Przyjaciół/ek

Pomysł drugi :
Żółwie Ninja
Do wykonania potrzebne będą :
- zielona farba do twarzy
- przepaska (fioletowy ,niebieski ,pomarańczowy lub czerwony)
- zielone i czarne ubrania
Wykonanie :
W przepasce wycinamy dwie dziury na oczy, ale zanim założymy
przepaskę musimy pomalować : twarz, uszy ,dekolt i dłonie. Gdy już
pomalujemy siebie farbą to musimy się ubrać w ubrana - najlepiej zielona
koszulka i czarne spodnie. Na samym końcu zawiązujemy przepaskę i strój
gotowy.
                                
                                                                              Olivier Jaworski

��✔

Julia

Julia
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