
 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!! 
W październiku urodziny obchodzą: 

2 października 5 października 
Sara Jarosz  Kamilia Miguła  
21 października 23 października  

Olivia Zygmunt  Mateusz Grabarski 
 30 października  
Amelka Kułakowska  

 

 
Przepraszamy, jeśli kogoś przegapiliśmy. 

Ważne daty październikowe 

14 października – Dzień nauczyciela w Polsce  

31 października – Halloween 
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GDY PAŹDZIERNIK CIEPŁO TRZYMA, 

ZWYKLE MROŹNA BYWA ZIMA! 

 
Polecamy do czytania: Mały Książę  

Książka pod tytułem ,,Mały Książę” (Antoine de Saint-Exupéry) to piękna opowieść o przyjaźni i miłości. 

Narrator – Pilot jest zmuszony do awaryjnego lądowania na pustyni, gdzie poznaje małego, samotnego chłopca 

– Małego Księcia. Podczas długich dni, próbując wydostać się z pustyni, Pilot zaprzyjaźnia się z Małym Księciem. 

Powoli dowiaduje się o przygodach chłopca na rożnych innych planetach. Gorąco zachęcamy przeczytać o 

fantastycznych przygodach Małego Księcia. Dzieci nauczą się z niej wiele o uniwersalnych wartościach, rodzice 

spojrzą na świat oczami dzieci.  

Październik to w wielu miejscach miesiąc promująca czytelnictwo. Odbywają się targi książek i wieczory 

autorskie. Dłuższe wieczory czy deszcz za oknem to dobry czas, żeby sięgnąć po książkę. Koniecznie z kubkiem 

kakao bądź gorącej czekolady.  

 

 

 

 

 

 

Redakcja gazetki październikowej – Zofia Kierner  (red. 
nacz.); Współpraca: Ola Cholewińska, Julia Cholewińska, 
Marysia Kadłuczka, Emilia Walec, Ania Whelan 
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Halloween  

(Autor: Halina Herbszt) 

  
W Noc Halloween 
pełno złych scen. 
O rety, rety, rety! 
Są same szkielety. 
  
Nietoperze, sowy, 
cały zestaw gotowy. 
Straszydła, maski, 
słychać już wrzaski. 
  
Miotły, czarne koty, 
strachy, inne psoty 
i wydrążone dynie. 
Tak Halloween minie. 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zagadki 
Dla klas 0-3: 

1. Jest wielkim kotem 
    Ogromne ma pazury. 
    Więc lepiej go nie głaskać 
    po czarno-pomarańczowych paskach. 
 
2. Ten dobrze nam znany robaczek 
     ma bardzo szykowny kubraczek. 
     Kubraczek wytworny i czerwony, 
     czarnymi kropkami zdobiony. 
 
3. Dookoła niego bramy i wieże 
    mury obronne i na nich rycerze. 
    A w środku komnaty i sala tronowa 
    tutaj mieszka król i królowa. 

 

Dla klas 4-8: 

 
1. Żeby mógł na wietrze, 
   śmiało piać się w górę, 
   to trzeba na dole, 
   mocno trzymać sznurek. 
 
2. Ta gra jest królową 
    wszystkich gier świata. 
    Chodzi w niej o to,  
    by postawić mata. 
 
3. Ten mały domek, 
    przez Eskimosa wybudowany. 
    Z lodu i śniegu, 
    ma dach, podłogę i ściany. 

 

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w 

wrześniowym konkursie. Wśród osób, które 

prawidłowo rozwiązały nasze zagadki rozlosujemy 

5 nagród.  

Rozwiązania zagadek z październikowego Delfinka 

- tylko ze swojej grupy wiekowej - należy 

przynieść na kartkach podpisanych imieniem i 

nazwiskiem do 27 października. Wszyscy 

zwycięzcy wezmą udział w konkursie na mistrza 

zagadek Delfinka, który będzie rozstrzygnięty pod 

koniec roku! 

Prosimy, aby rodzice nie rozwiązywali zagadek 

za dzieci!  

 

Ciekawostki o Halloween 

- Pierwsze latarnie dyniowe (jack o lanterns) były robione ze świeczek i 

rzepy. 

- Słowo czarownica po angielsku (witch) znaczy mądra kobieta. 

-  Samhainophobia to jest strach przed Halloween. 

- W 1933 roku Norm Craven miał dynię, która ważyła 836 funtów. 

- 2 biliony dolarów rocznie wydają Amerykanie na cukierki 

Halloweenowe w samym USA. 

- Najpopularniejszy cukierek halloweenowy to batonik Snickers. 

- 20 milionów funtów candy corns (cukierków halloweenowowych) jest 

sprzedane rocznie. 

- Używanie silly string w Hollywood w Halloween grozi karą $1,000. 

- Więcej niż 40 milionów dzieci w wieku od 5 do 14 lat chodzi na trick 

or treating w Ameryce. 

- W niektórych miejscach, chodzenie na trick or treating, jeżeli ma się 

więcej niż 12 lat, jest zabronione. 

 

Na wesoło  
 

- Czemu dynie na Halloween mają zawsze taki dziwny wyraz 
"twarzy"? 
- Trudno wyglądać inaczej, kiedy ma się pusto w głowie. 
           *** 

- Co otrzymamy po skrzyżowaniu wilkołaka z telefonem 
komórkowym? 
- Potwora, który może gryźć na odległość. 
          ***   

Pewien bogaty człowiek zwiedza stary zamek, który zamierza 
kupić. Po budowie oprowadza go stary służący. 
- Mówili mi, że tu straszy. 
- Bzdury! Mieszkam tu od ponad trzystu lat i nikogo nie 
widziałem. 
          ***   
Kacperek uśmiechnął się od ducha do ducha. 
          *** 

Do jaskini wchodzi jaskiniowiec ubrany w białą skórę z mamuta 
polarnego i trzymając w ręce wielki sopel lodu w kształcie 
maczugi. Mały chłopiec krzyczy na jego widok: 
- Tato, duch! 
- To nie żaden duch, synku - odpowiada ojciec. - To tylko nasz 
daleki kuzyn z epoki lodowcowej.      

 
     


