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Rebusik: 

 

Odp: ………………………………………... 

Niebo nad szkołą w Rożnowie 

Nie mów do mnie „Ja-nie”. 

Kiedyś Szkoła Podstawowa w Rożnowie 

Nowogardzkim miała patrona: HO-

CHI-MINHA, wietnamskiego komuni-

stycznego polityka.  

Szkoła nie posiadała sali gimnastycznej. 

Wychowanie fizyczne odbywało się na 

dużym holu szkoły. Były tam wykony-

wane różne ćwiczenia, np.: skok przez 

skrzynię lub konia, rzucanie woreczka 

lub piłki do kosza, fikołki, świece, itp. 

Ćwiczenia były wykonywane na mate-

racach. Tam gdzie teraz jest biblioteka, 

był sklepik szkolny. Nie było specjalnej 

sali do spożywania posiłków. Na czas 

przerwy śniadaniowej do jedzenia była 

wyznaczona klasa nr 6. Tam gdzie jest 

teraz sekretariat—był pokój nauczy-

cielski. 

Przyg. Sandra Burek 

POKOLORUJ!!! 

14 

 października 

07/09. Dzień Umiejętności Czytania 

08/09. Dzień Dobrej Wiadomości 
13/09. Dzień Kolejarza 

18/09. Międzynarodowy Dzień Turystyki 

22/09. Europejski Dzień Bez Samochodu 

23/09. Początek astronomicznej jesieni 
30/09. Dzień Chłopaka 
01/10. Międzynarodowy Dzień Lekarza 

04/10. Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 
05/10. Światowy Dzień Nauczycieli 

14/10. Dzień Edukacji Narodowej 

16/10. Dzień Papieża Jana Pawła II  
22/10. Światowy Dzień Jąkających się 

31/10. Światowy Dzień Oszczędności 

31/10. Halloween 

Przyg. Sandra Burek 



Składniki na ciasto: 

10 dag drożdży 

4 całe jajka 

po 1 szkl. cukru, mleka, oleju 

4 szkl. mąki 

Cukier wanilinowy 

Szybkie ciasto drożdżowe 

Hubertus to święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane przez 

jeźdźców na zakończenie sezonu, a przez myśliwych na początku sezonu 

polowania jesienno-zimowego, zwykle w okolicach 3 listopada. Nazwa 

pochodzi od świętego Huberta (patrona myśliwych i jeźdźców), którego 

wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest właśnie 3 

listopada. Jednak imprezy jeździeckie pod znakiem św. Huberta odbywają 

się już pod koniec października. 

W wielu stadninach i szkółkach jeździeckich orga-

nizowane są zawody konne, w których startować 

mogą zarówno młodsi, jak i starsi wiekiem. 

Przyg. Klaudia Kraska 

Oktoberfest (z niem. święto październikowe) – dożynki 

chmielne organizowane w Monachium w Bawarii (Niemcy). 

Oktoberfest odbywa się od 1810 roku na przełomie września 

i października i jest jednym z naj-

większych na świecie festynów 

ludowych. W ostatnich latach 

przeciętna liczba odwiedzających wynosiła sześć milionów 

ludzi. 

W trakcie trwania festynu spożywane jest około pięciu milio-

nów litrów piwa, sprzedawanego tradycyjnie w litrowych 

kuflach tzw. Mass. 

Przyg. Klaudia Kraska 

Przypominamy!!!  

Oprócz zbiórki nakrętek na rzecz zwierząt ze schroniska pt. „Zakręcona akcja”, 

ruszyła w tym roku również zbiórka starych kołder, koców, poduszek oraz smakoły-

ków dla bezdomnych psiaków. O szczegóły akcji proszę pytać panie Beatę Babiarz i 

Joannę Szlachtewicz-Piturę. 

Składniki wrzucamy po kolei do miski. Odkładamy 

miskę na 3 godziny. 

Po 3 godzinach wszystko mieszamy łyżka i wykłada-

my na blachę. 

Na wierzch wykładamy owoce lub dżem, wysypuje-

my kruszonkę. Pieczemy 45 minut w 180 st. C. 

On the 31th of October we celebrate Halloween. On this 

occasion children dress up to get some candies. Usually they invent a short 

rhymes to draw the attention of their parents and neighbours. Halloween is 

derived from Celtic habits of preparations for the Festival of the Dead.  

Dnia 31.10 obchodzimy od niedawna 
Halloween. Na tę okazję dzieci przebierają się za 
potwory i chodzą po domach, aby dostać cukierki. 
Zazwyczaj wymyślają krótkie wiersze, by zwrócić na 
siebie uwagę. Święto to wywodzi się z celtyckich zwyczajów, będących 
przygotowaniem do święta zmarłych. 

Przyg. Maja Liszczak 

Skład redakcji: Zuzanna Baryga, Sandra Burek, Klaudia Kraska, Maja Liszczak. Opiekun: pani Joanna Szlachtewicz-Pitura. 

Podobne święto obchodzili również Słowianie i Bałtowie. Celem ich było pozyskać 

przychylność dusz zmarłych. Nazywało się Dziady i celebrowano je w wieczór przed 

Świętem Zmarłych.  W niektórych regionach przypadało aż 6 razy do roku!! 


