„ZAMEK STRACHU”,
CZYLI OBCHODY HALLOWEEN W NASZEJ SZKOLE
Pod koniec października uczniowie podczas zajęć świetlicowych zapoznali się z
różnymi zwyczajami czczenia pamięci o zmarłych: Polskim Świętem Zmarłych, Halloween i
Meksykańskim Los de las Muertos. W związku z coraz bardziej popularnymi w Polsce
obchodami Halloween, Samorząd Świetlicowy (Kinga Selke, Karina Szmidt, Malwina
Rudnicka i Marcin Lipiński) oraz uczennice ze świetlicowego
papierowych robótek” (Daria

Rydzyńska,

Anna

Pałubińska

kółka „szalonych
i

Milena

Wróbel)

przygotowali uczniom wiele atrakcji. Wykonali oni „Zamek Strachu”, w którym oprócz
ciekawej wystawy części ludzkiego ciała, czekały inne niespodzianki: „Rączka”
trzymająca łakocie, którą trzeba było przechytrzyć, by zabrać cukierka; Czarownica
Karina, która karała niegrzeczne dzieci i gwóźdź programu - Merry,

zabierająca

uczniom buty i porywająca ich do swojego gniazda.
Jedni za karę musieli zamoczyć rękę w dziwnej substancji, drudzy zjeść oko
strasznego zwierzęcia (na szczęście miało smak truskawkowej galaretki!), jeszcze inni
musieli wyrwać się Merry, która usiłowała ich porwać do swojej siedziby. Kiedy uczniom
wydawało się, że pokonali już wszystkie straszaki, nagle nie wiadomo skąd wyskakiwał z
przeraźliwym krzykiem Potwór z mieczem w dłoni, który o dziwo okazał się bardzo
przyjazny! Dookoła panował mrok, zwisały pajęczyny z pająkami spadającymi na głowę, w
tle słychać było przerażającą, mroczną muzykę!
Na koniec, uczniowie dzięki szczęśliwemu losowi mogli otrzymać drobną pamiątkę:
własnoręcznie wykonaną zakładkę na książkę, nietoperza lub duszka na patyczku,
naklejki, balony i inne niespodzianki.
Po wycieczce, uczniowie klas I-III wykonywali metodą orgiami maski wampirów,
oglądali bajkę na DVD lub kolorowali halloweenowe obrazki! Zabawa okazała się bardzo
udana, o czym świadczyły niekończące się kolejki przed zamkiem, uśmiechy na twarzach
uczniów i ich głośne zachwyty.
Zapewne w świetlicy nie byłoby tak ciekawie, gdyby nie aktywność i ogromna praca
uczniów z Samorządu Świetlicowego i świetlicowego kółka „szalonych papierowych
robótek”, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie. Za pomoc i wsparcie dziękuję
również ich rodzicom, przede wszystkim Pani Elżbiecie Miłek i Klaudii Selke oraz
pracownikom szkoły.
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