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Halloween to bardzo ważne święto w naszej szkole.
Przebieramy się, malujemy, kupujemy niezliczone ilości
słodyczy. Ale czy na pewno wiemy skąd przywędrowała
do nas moda na halloween? To bardzo stare święto,
obchodzimy je 31 października. Nazwa wzięła się od
„All Hallows’ Eve”, czyli wcześniej - wigilia
Wszystkich Świętych. Ludzie wierzyli wtedy, że złe
duchy ich przodków wychodzą na ulicę, żeby ich
straszyć. Natomiast tradycja wydrążonej, zębatej dyni ze świeczką w środku wywodzi się
bezpośrednio z irlandzkiej legendy o Jacku oszuście. A dlaczego tego dnia zbieramy cukierki? To
forma zabawy wymyślonej wieki temu. Halloween pierwszy raz obchodzono w małej osadzie w
Ameryce. To święto wywodzi się też z tradycji Celtów, żyjących na bardzo długo przed naszą erą.
Ciekawostką jest to, że istnieje choroba o nazwie „Samhainophobia”, czyli strach przed
Halloween. Na tą chorobę cierpi tysiące ludzi. Warto też wiedzieć, że wyjątkowe kostiumy
halloweenowe, w które bardzo chętnie się przebieramy, zostały wprowadzone do sklepów dopiero
w roku 1930.

Zofia Parkita
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Haloweenowe babeczki czekoladowe
Potrzebne składniki:
125g masła, 125g ciemnej, gorzkiej czekolady,
cukier, mąka, 3 jajka
Sposób przygotowania:
- 125g masła, 125g ciemnej, gorzkiej czekolady
rozpuść np. w mikrofali. Najlepiej w niedużej
plastikowej misce tak, żeby nie trzeba było zmywać
więcej naczyń 
-Dodać ¾ szklanki cukru, 3 łyżki mąki, wymieszać;
-Na końcu dodać 3 jajka (ważne, żeby jajka dodać na końcu, inaczej zetną się pod wpływem
temperatury), wymieszać;
- Przelać do mały foremek (papierowych lub silikonowych), piec 10-20 min. Sprawdzając od czasu
do czasu.
- Z takiej porcji wypieczemy ok. 12 babeczek.
-Babeczki można ozdobić polewą czekoladową, cukierkami m&m’s, orzechami, można dodać do
środka wiśnie lub bakalie, itp.

SMACZNEGO!!!
Maria Szymańska
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Po żeracze książek
W tym numerze przygotowałyśmy dla Was
recenzję trzech książek. Zapraszamy do lektury!

Koralina
Ta fantastyczna książka przedstawia przygodę małej
dziewczynki o imieniu Koralina. Koralina po przeprowadzce
zaczęła przeszukiwać teren mieszkania i podwórka. Jej uwagę
przykuwają zamurowane drzwi do nikąd. Przynajmniej tak
mówią jej rodzice. Koralina po dostaniu kluczy otwiera drzwi.
Jednak okazuje się, że dokądś prowadzą. Koralina wchodzi za
drzwi i odkrywa drugie niemal identyczne mieszkanie.
Znajduje tam także jej drugich rodziców( jak to oni mówią
o sobie). Jeśli Koralina chce tam zostać, musi tak jak oni,
zaszyć sobie oczy guzikami. Koralina jednak wraca do
mieszkania i rozmyśla…
Według mnie ,,Koralina” to bardzo przyjemna do
czytania książka, chociaż zawiera ona elementy dość
przerażające dla młodych czytelników. Jest jednak fascynującą
opowieścią i pobudza wyobraźnię. Jest idealna dla starszych i
młodszych wielbicieli książek. Nie jest długa i bez problemów mogą ją czytać dzieci, które dopiero
zaczęły swoja przygodę z książkami. Ja osobiście ją polecam i namawiam do przeczytania.

Anika Dagiel

Tropiciele
Kuba przeprowadza się z młodszą siostrą Olą i rodzicami na
Saską Kępę. Nic mu się nie podoba, stary dom po dziadku, mały
pokój, ale na całe szczęście nie dzielony z Olką. Pewnego dnia Olka
wraca ze szkoły i zaczyna mówić o harcerstwie. Jego rodzice
narzucili mu odprowadzanie siostry na spotkania harcerzy.
Odprowadza Olkę na zbiórkę. Poznaje tam dziewczynę Jagodę
i nagle postanawia dołączyć do zastępu. Spotyka tam wielu kolegów,
między innymi Tasiemca, który uwielbia słowo zarypiście, a także
młodego, który jest strasznym zrzędą. Pewnego dnia przypadkowo
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znajduje na strychu tajemnicze pudełko z pocztówkami, wreszcie trafia na ślad dawno
zapomnianego skarbu rodzinnego i przy tym poznają jednego „przyjaciela na zawsze” oraz
pierwsza sympatię. Więcej nie zdradzę – dowiecie się, jak przeczytacie!
Osobiście kocham tę książkę, jednak czasami mam ochotę wymazać sobie pamięć, by
przeczytać ją na nowo. Co ciekawe akcja rozgrywa się na Saskiej Kępie – tu, gdzie mieszka spora
część uczniów naszej szkoły. Książka jest przygodowa, napisała ją Małgorzata Karolina Piekarska.
Polecam!!!
Lea Pawlicka

Czy bezdomny ptak znajdzie dom?
Trzynastoletnia Koli przepięknie tka. Niestety pochodzi z
ubogiej rodziny, jak wiele innych dziewczyn w Indiach zostaje
wydana za mąż bardzo wcześnie. Zgodnie z tradycją, męża
znajdują jej rodzice. Nie wie, że jej przyszły mąż jest chory
i niedługo po ślubie Koli włoży białe szaty wdowy. Jej teściowa
ma problemy z jej utrzymaniem, więc zostaje wyrzucona na ulicę
w mieście, gdzie wiele dziewczyn mieszka na bruku, ponieważ są
wdowami i rodzina męża nie może ich utrzymać.
Po kilku dniach Koli znajdzie dom, gdzie pewna pani opiekuje
się dziewczynami takimi jak ona. Pani Kamala ubrała ją i znalazła
pracę w zakładzie tkackim. Wcześniej poznała pewnego rikszarza,
to on zaprowadził ją do domu dla wdów. Po kolacji uczyła go
czytać, co w Indiach jest rzadkością, ponieważ wiele osób jest niewyedukowanych. Jej życie idzie
tylko w górę, niczym ptaka, nawet pomimo kilku spadków. Jest tylko jedno pytanie: Czy
bezdomny ptak znajdzie prawdziwy dom?
Autorką opowieści jest Gloria Whelan. Książka została nagrodzona National Book Award- jedną
z najbardziej prestiżowych nagród literackich w Stanach Zjednoczonych. Porusza pewne problemy,
które występują w Indiach. Polecam tę książkę, ponieważ jest napisana prostym językiem, dzięki
czemu przyjemnie się ją czyta, a historia sama w sobie porusza trudny temat.

Kalina Marfiak-Kowalski
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Wywiad z panią Anią Radłowską – instruktorką jazdy konnej
1. Czy długo uczy Pani jazdy konnej?
Uczę od 10 lat. Najpierw ukończyłam kurs podstawowy instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją jazda konna. Mam
też kursy instruktorskie doszkalające np. jeździectwo naturalne.
2. Czy ma pani własnego konia?
Mam własnego konia. To klacz, ma 11 lat. Nazywa się ♠ Lady Pik ♠. Miałam wiele koni, szczególnie podczas zawodów
sportowych, ale Lady Pik jest wyjątkowa – uratowana z rzeźni.
3. Czy brała Pani udział w zawodach konnych?
Brałam udział, dawno temu, ale miałam taką okazję – pierwszy raz w wieku 15 lat – skoki przez przeszkody. Aktualnie nie
jestem czynną zawodniczką.
4. Czy lubi Pani występować w serialu Magiczna Stadnina?
Oczywiście. Uwielbiam, bo mogę w zabawny i fajny sposób przekazać interesującą wiedzę i – w pozytywnym tego słowa
znaczeniu – zarażać pasją.
5. Jak długo jeździ pani konno?
Gdy pierwszy raz znalazłam się na koniu miałam 8 lat. Jednak systematycznie jeżdżę od 10 lat, czyli w sumie 18 lat.
6. Czy zawsze chciała Pani być instruktorką jazdy konnej?
Pierwsze marzenie związane z końmi miałam w wieku 12 lat – chciałam mieć własną stajnie. Zawsze lubiłam uczyć jazdy i
przekazywać wiedzę. Dzięki temu jestem przy koniach, w kontakcie ze sportem, sama mogę się rozwijać i pomagać
rozwijać się innym, którzy tak jak ja kochają konie.
7. Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Nie mam go za wiele, a jeśli mam, to przebywam ze swoim koniem w stajni.
8. Czy poleca Pani swoim jeźdźcom jakąś markę ubrań lub innych rzecz potrzebnych do jazdy?
Nie polecam żadnej marki, to wszystko jest często sprawą zasobności portfela. Warto pamiętać przy wyborze, że liczy się
przede wszystkim bezpieczeństwo i wygoda. Poza tym wszystkie produkty różnych marek są do siebie bardzo podobne.
9. Czy jest Pani zawodową aktorką?
Nie jestem zawodową aktorką. W serialu jestem sobą, nie gram żadnej postaci – gram siebie.
Moje motto dla dzieci:
Polecam wszystkim kontakt z końmi, ponieważ dzieki temu można się wiele o sobie dowiedzieć ♥😊

Rozmowę przeprowadziła Nela Kulpińska
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O nas♥
W tym numerze przedstawimy wam dwie osoby, które redagują naszą gazetkę, czyli Monikę
i Nelę.
Monika Sobieralska
Monika to uczennica klasy V. Lubi jeździć konno, ogólnie zajmować się końmi oraz innymi
zwierzętami. Jest blondynką o niebieskich oczach. Ma brata Łukasza, który chodzi do II klasy
w naszej szkole. W sierpniu przyszłego roku skończy 11 lat.

Nela Kulpińska
Nela także jest uczennicą V klasy. Jest właścicielką dwóch kotów- Lilki i Luny oraz żółwia- Fanty.
Ma krótkie brązowe włosy i oczy w takim samym kolorze. Aktualnie zapuszcza grzywkę Lubi
zwierzęta. We wrześniu 2018 roku skończy 12 lat. Jej młodsza siostra Misia chodzi do II klasy,
również w naszej szkole.

Monika Sobieralska
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Recenzje filmowe
„Azyl”
Oparty na faktach film przedstawia
niezwykłą historię państwa Żabińskich,
zoologów
prowadzących
zoo
w międzywojennej Warszawie. W trakcie
okupacji niemieckiej najcenniejsze zwierzęta
zostają wywiezione do okupanta, a ogród
zmienia się w świńską farmę dla niemieckich
żołnierzy. Pod przykrywką współpracy
z przyjacielem Żabińscy zmieniają zoo w azyl
dla Żydów. Pod okiem niemieckich żołnierzy,
w podziemiach ogrodu ukrywają się żydowscy mieszkańcy miasta.
Polacy w tym filmie zachowują się bardzo szlachetnie oraz odważnie. Państwo podziemne
sprawnie i bez wahań pomaga pozbawionym praw żydowskim obywatelom. Moim zdaniem jest to
film warty obejrzenia. Czasami jest smutny i okrutny, ale zarazem pokazuje to, co naprawdę się
wydarzyło i jakich błędów nie powinniśmy popełnić w przyszłości.
Aleksandra Leszkiewicz

„Emotki, film”
„Emotki, film” to bardzo przyjemna historia o
emotkach z telefonu Alexa. Pewnego dnia Minek, czyli
główny bohater, postanawia pójść do pracy, ale bardzo
się denerwuje. Rodzice Minka powtarzają mu, że musi
okazywać obojętność. Niestety mu się to nie udaje.
Uśmiech, czyli dowodząca wszystkimi na wielkiej sali
emotek,
oprowadza
nowych,
zainteresowanych
pracowników po pracy, w której mogą się dobrze bawić
i imprezować na przykład w strefie VIP. Gdy Minek już
jest na stanowisku, próbuje uspokoić się, ale mu się to
nie udaje. Gdy następuje proces skanowania, Minek
okazuje wszystkie możliwe uczucia. Po tym procesie Uśmiech oznajmia, że Minek jest
anomalią, czyli emotką wyrażającą więcej niż jedno uczucie. Minka zaczynają śledzić roboty,
które muszą na rozkaz Uśmiechu, wyprowadzić go z telefonu. Razem z przyjacielem Piątką
postanawiają wyruszyć w podróż po telefonie. W innych aplikacjach znajdują hackera, którego
nazywa się Matrix, ale okazuje się on dziewczyną. Podróżują po różnych aplikacjach
w ukryciu przed robotami. Chcą również zamieszkać w chmurze.
Pod koniec filmu Matrix okazuje się być księżniczką, która wcześniej uciekła ze swojej
aplikacji. Uśmiech zostaje pokonana, a Minek zostaje bohaterem emotek przez swoje
umiejętności anomalii.
Weronika Stańkowska
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