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Uczniowie wszystkich profili - łączcie się!  1) Cena za połączenie według taryfy operatora. 

Październik i listopad to w tym roku piękne i cie-

płe miesiące oraz bardzo bogate w wydarzenia o 

charakterze kulturalnym oraz narodowym. W pięk-

nych okolicznościach przyrody 

obchodziliśmy święto KEN, Hal-

loween czy Wszystkich Świętych. 

Również słoneczna pogoda towa-

rzyszyła obchodom 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Staraliśmy się szczególnie uroczyście 

celebrować  jakże dostojne urodziny NIEPOD-

LEGŁEJ! 

 

 

 

 

 

 Re-

Już kolejne miesiące za nami.  Czas leci nieubłaganie, 

piszemy kolejne testy , kartkówki czy sprawdziany . W 

dzienniku coraz więcej ocen, ale no cóż, chyba to już 

taki los licealisty. Z dnia na dzień czuję się bardziej 

pewnie w nowym otoczeniu, co prawda to dopiero 

trzeci miesiąc, ale dzięki wielu akcjom organizowanym 

przez szkołę, mam wrażenie, że jestem już ważną czę-

ścią społeczności  licealnej. Wprawdzie są przedmioty, 

które przerażają, ale myślę już niedługo je oswoję! 

Ratujemy i uczymy ratować 3 

Młodzi dla Niepodległej 4 

Życzenia dla Polski 6 

Wywiad z panią prof. Anetą Knurą-Zawadą 7 
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RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ! 

Z PAMIĘTNIKA ROZCZOCHRANEGO MATURZYSTY 

We wtorek, 16 października, w naszym liceum odbyła 
się kolejna akcja bicia rekordu w jednoczesnym prowa-
dzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie 
szkół na terenie Kędzierzyna-Koźla, służby munduro-
we, jak i  przedstawiciele władz samorządowych po raz 
kolejny zebrali się w naszej szkole. Wszyscy przystąpili 
do działania o godz. 12:00 i przez następne 30 minut 

trwało bicie rekordu. Cel został osiągnięty! W akcji 
wzięło udział 280 osób, ponad 30 więcej niż w zeszłym 
roku. Cieszymy się z osiągniętego sukcesu, a także ze 
świadomości, że tyle osób wie, jak ratować drugiemu 
życie.   

Po dwóch miesiącach w szkole, wszystko idzie już jak 

w zegarku. Przywykliśmy do niekończących się spraw-

dzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych. Podobno 

szykują się już matury próbne (których zapewne wszy-

scy trzecioklasiści już nie mogą się doczekać). Nie 

pozostaje mi nic innego jak życzyć cierpliwości, no i 

powodzenia (myślę, że każdemu się przyda). Niewąt-

pliwą osłodą w naszym zmaganiu się z rzeczywistością 

są wolne dni… 

Popi 
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Życzenia dla NIEPODLEGŁEJ 

„Jedności i tolerancji!” 

 „Lepszych i mądrzejszych polityków!” 

„Naprawy edukacji!” 

„Żeby reprezentacja w piłce nożnej zdobyła mistrza świata!”, „Żeby Naród wreszcie docenił wolność i zaczął 

się nią w końcu cieszyć!” 

„Mądrego i inteligentnego narodu!” 

„Sukcesów na arenie międzynarodowej!” 

„Droga Polsko! Z okazji Twojego święta życzę Ci, aby już nigdy nie trzeba było walczyć o Twoją niepodle-

głość. Pięknie się rozwijaj, bądź wzorem ładu, porządku i dobrobytu, miejscem życia, szczęścia, uśmiechu 

oraz radości!” 

„Z okazji odzyskania niepodległości życzę Tobie kolejnych stu lat w pokoju, szybko rozwijającej się gospodar-

ki, dobrobytu dla Twoich ukochanych i wiernych obywateli!” 

„Droga Polsko, żebyś zawsze była wolna!” 

„Ukochano Polsko, życzę Ci, żebyśmy byli jednością, mimo tego, że się różnimy!” 

„Droga Ojczyzno, bądź dumna i zawsze NIEPODLEGŁA!” 

„Droga Polsko, bądź krajem mądrych i silnych ludzi!” 

„Droga Polsko, z okazji Twoich pięknych urodzin życzę Ci, żebyś była zawsze szczęśliwa!” 

„Droga Ojczyzno, z okazji 100 urodzin życzymy Ci, by wszyscy ludzie  żyli w zgodzie i troszczyli się o Cie-

bie!” 

„Ukochana Polsko, chcielibyśmy, by wszyscy, którzy na to zasługują, byli przez Ciebie docenieni.” 

„Aby Polacy w końcu zauważyli przyjaciela w człowieku innej narodowości. Polska nie jest 

najważniejsza! Im prędzej to zrozumiemy, tym prędzej się zjednoczymy, a jedność 

jako cywilizacja jest najważniejsza. Co nam po sojuszach, skoro ciągle kombinujemy jak 

sobie nawzajem zaszkodzić?” 
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Młodzi dla Niepodległej „Polska to jest wielka rzecz!” 

 Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodle-

głości przez Polskę w naszej szkole odbyło się wiele 

ciekawych imprez. Na szkolnym dziedzińcu został 

uroczyście posadzony dąb, zaś uczniowie klas pierw-

szych i drugich wykonali wspólne  zdjęcie  z biało-

czerwonymi chorągiewkami. 6 listopada br. przed bu-

dynkiem szkoły zakopano kapsułę czasu. To ważne 

wydarzenie rozpoczęło się w samo południe wystąpie-

niem pani dyrektor Małgorzaty Targosz. Powitała ona 

przybyłych gości, wśród których byli: prezydent mia-

sta Kędzierzyn-Koźle, pani Sabina Nowosielska, dy-

rektor Powiatowego Zespołu Oświaty-Starostwa Po-

wiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, pani Aurelia Stę-

pień oraz wszyscy dyrektorzy szkół średnich powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego wraz z przedstawicielami 

społeczności uczniowskiej. Następnie głos zabrała 

pani prezydent miasta, która podkreśliła w swoim 

przemówieniu podniosłe znaczenie tej chwili. Pogra-

tulowała również uczniom naszego liceum wspaniałe-

go pomysłu na pozostawienie przesłania dla naszych 

potomnych. Pani starosta, Małgorzata Tudaj, w liście 

odczytanym w czasie uroczystości podkreśliła, że 

wszystkie pokolenia naszego powiatu powinna łączyć 

„ wspólna przeszłość i wspólna przyszłość”. Powita-

nie zakończył dyrektor I LO , pan Ryszard Więcek 

wyrażając nadzieję, że w czasach rozwoju technologii, 

ludzie nie zapomną o swojej historii. W dalszej części 

wydarzenia przedstawiciele wszystkich szkół  wypo-

wiedzieli się na temat zawartości przygotowanych 

przez siebie mini kapsuł, a następnie umieścili je we 

wnętrzu głównej kapsuły. Po jej zamknięciu dwóch 

uczniów zdeponowało ją w ziemi przed budynkiem 

naszego liceum. Pozostali wewnątrz goście mogli ob-

serwować ten moment, dzięki transmisji na żywo, 

przygotowanej przez profesjonalnych dziennikarzy. 

Uroczysty charakter spotkania podkreśliły najpiękniej-

sze cytaty znanych artystów, polityków nawiązujące się 

do naszej historii oraz piosenki wykonane przez 

uczennice naszej szkoły. Przedstawiciele wszystkich 

szkół zgodnie uznali, że to wydarzenie przejdzie do 

historii naszego miasta. A dzięki niemu, potomni będą 

mogli dowiedzieć się więcej o współczesnych czasach. 

    Małgorzata Zgodzaj  
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Uroczysty jak zwykle - Dzień KENa 

Jak co roku w październiku, obchodzimy, jakże mi-

ły dzień dla całej społeczności szkolnej, DZIEŃ 

KENa. Staramy się, żeby przynajmniej wtedy NA-

UCZYCIELE zrozumieli, jak są ważni w naszym 

życiu. Na co dzień narzekamy na nich, marudzimy, 

opuszczamy lekcje, tłumacząc się, że autobus nie 

dojechał, kombinujemy, nie zawsze odrabiając za-

dania domowe. Dopiero po latach rozumiemy, że 

to, co do nas mówią, jest oczywiste i tak naprawdę, 

chcą, żebyśmy byli dojrzalsi, bardziej przygotowani 

do życia. Doceniamy to często zbyt późno … .   

W tym dniu w naszym liceum odbyła się uroczy-

stość, w czasie której pani dyrektor, Małgorzata 

Targosz podziękowała wszystkim pracownikom 

szkoły, wręczając z panem dyrektorem Ryszardem 

Więckiem nagrody. Następnie obejrzeliśmy pro-

gram artystyczny przedstawiający trudy nauczyciel-

skiego życia. 

Życzymy WAM (nie tylko z okazji Dnia KENa) 

przede wszystkim cierpliwości, dużo zdrowia i siły!!! 

MYŚLĘ, WIĘC PISZĘ... 

Temat trudny i wrażliwy, najbezpieczniej byłoby ominąć 
go szerokim łukiem. Czyli coś, co młodzi ludzie uwiel-
biają. W listopadzie Polska świętuje sto lat od odzyska-
nia niepodległości. Możemy na nowo uświadomić sobie, 
że żyjemy w kraju, w którym władza należy do Polaków. 
Pośród tej całej euforii i szaleństwa około 11 listopada, 
nie wolno zapomnieć jednak o czymś niezwykle waż-
nym. Wolność nie jest czymś danym raz na zawsze. Bo-
leśnie przekonali się o tym mieszkańcy pierwszej Rzecz-
pospolitej, gdy mimo pięknych haseł i patriotyzmu, w 
ciągu kilku lat ich państwo przestało istnieć. Także w 
roku 1939, gdy minął złoty okres dwudziestolecia mię-
dzywojennego, znów przyszło Polakom okupić niepod-
ległość krwią. Istnieje wreszcie państwo, w którym sami 
wybieramy władzę i możemy żyć według swojego pra-
wa. Ale czy to znaczy, że jesteśmy wolni? Czy nie popa-

damy zbyt łatwo w tendencję tworzenia wokół siebie 
wyimaginowanej klatki, a dookoła niej wyobrażamy so-
bie wrogów, na których przecież tak łatwo zrzucamy 
odpowiedzialność za własne porażki? Otwórzmy oczy, 
nacieszmy się wolnością. Czy naprawdę zawsze musi być 
"Polak mądry po szkodzie"? Czy naprawdę za każdym 
razem musimy tracić wolność, żeby ją docenić? Po co 
mnożyć martwych bohaterów? Polska jest wreszcie wol-
nym krajem! Niech okazja stulecia odzyskania niepodle-
głości będzie okazją, by pochylić się nad przeszłością po 
to, by budować przyszłość. Nie ograniczajmy się do 
wspominania dawnych bohaterów – sami się nimi stań-
my! 

 

AAA 
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POZNAJ SWOJEGO WYCHOWAWCĘ. 

W tym numerze wywiad z panią profesor Anetą Knurą-Zawadą, wychowawczynią kl.1d 

 

Wiemy, że jest Pani absolwentką naszego liceum. Do jakiej klasy Pani chodziła i jaką była Pani uczennicą? 

Tak, to prawda, jestem absolwentką naszego liceum, chodziłam do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim i bardzo 
miło wspominam tamten czas. Byłam uczennicą pracowitą i sumienną, dlatego nie miałam problemów z nauką. 

Czy chodziła Pani na wagary? 

Nigdy nie byłam na wagarach, nie miałam takiej potrzeby :-) 

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

Moim ulubionym przedmiotem był język niemiecki, dlatego też zdecydowałam się pójść do klasy bilingualnej, a póź-
niej studiowałam germanistykę, aby się dalej w tym kierunku rozwijać. Język niemiecki stał się moja pasją i towarzyszy 
mi nie tylko w pracy nauczyciela, ale też w życiu prywatnym. 

Czy można polubić język niemiecki i jak to zrobić? 

Uważam, że znajomość języków obcych jest dzisiaj bardzo ważna i potrzebna. Wielu pracodawców wymaga znajomo-
ści tego języka, głównie ze względu na kontakty z niemieckojęzycznymi partnerami zagranicznymi, dlatego myśląc o 
swojej przyszłości, warto uczyć się języków obcych. 

Drobnymi krokami można zrobić duże postępy, ważne, aby utrwalać to, co już znamy, a przede wszystkim utrzymać 
systematyczność. 

Co lubi Pani szczególnie w swoim zawodzie? 

Bardzo lubię swoją pracę, szczególnie ważny jest dla mnie kontakt z młodzieżą, przekazywanie jej wiedzy i doświad-
czenia oraz radość z uzyskiwanych przez młodych ludzi sukcesów, zarówno tych małych, jak i dużych w konkursach 
czy olimpiadach. 

A teraz chcielibyśmy zapytać o Pani pasje. Co poza niemieckim najbardziej Panią interesuje? 

Od kilku lat interesuję się oryginalnymi technikami  ręcznego wykonywania i ozdabiania przedmiotów, takich jak deco-
upage, scrapbooking. Czasem nawet wykonuję sama jakieś „dzieła”, pomaga mi to odstresować się od codzienności. 

Jak spędza Pani wolny czas? 

Każdą wolną chwilę bardzo aktywnie spędzam z moja rodziną, na zabawach z dziećmi, wspólnych wycieczkach w 
weekendy, krótkich wypadach rowerowych czy spacerach. To dodaje mi pozytywnej energii. 

Jakiej muzyki lubi Pani słuchać? Co lubi Pani czytać? 

Słucham muzyki popowej, rockowej, ale nie ukrywam, że słucham też muzyki klasycznej. Kiedyś grałam na skrzypcach 
w młodzieżowej orkiestrze symfonicznej, graliśmy głównie muzykę poważną i koncertowaliśmy nie tylko w Polsce, ale 
również poza granicami kraju. Z wielkim sentymentem wracam wspomnieniami do tamtych chwil... 

Wracając do tematyki szkolnej, jak ocenia Pani swoją klasę – 1d? 

Klasa 1d językowa, to uczniowie sympatyczni, koleżeńscy, z poczuciem humoru i ambitni.  Wielu z nich ma osiągnięcia 
w konkursach językowych, są wśród nich też uzdolnieni artystycznie i muzycznie. Uczniowie są zaangażowani w życie 
klasy, myślę, że tworzą zgrany zespół i oby tak dalej.   

Co najbardziej ceni Pani u uczniów? 

Cenię u moich uczniów pracowitość, kreatywność, otwartość na wiedzę i samodzielność. Doceniam łączenie nauki z 
pasjami, w które wkładają tak dużo zaangażowania. 

 

Dziękujemy za poświęcony nam czas.        Laurka i Wiktorynka  
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KTO, Z KIM, KIEDY, … CZYLI SZKOLNE PLOTECZKI! 

CZYTAM, BO LUBIĘ ... 

Nadszedł listopad, słońce zachodzi coraz wcześniej i 

robi się coraz zimniej. Mimo panującej jesiennej aury, w 

naszej szkole nie można się nudzić. Jednym z wesel-

szych dni był Dzień subkultur. Na szkolnych koryta-

rzach zrobiło się bardzo kolorowo, przyjaźnie i  toleran-

cyjnie. Bardzo spodobało nam się przebranie pewnego 

blondyna z lenonkami na nosie. Pierwszaki już na dobre 

zadomowiły się w naszej szkole. Zauważyłyśmy nawet 

pewną parę, która dosyć wylewnie okazuje sobie uczu-

cia, niektórzy uważają, że wręcz za bardzo. Zastanawia-

my się, czy faktycznie jest aż tak źle, czy przez niektó-

rych po prostu przemawia zazdrość?  Jak powszechnie 

wiadomo, drugie klasy mają już za sobą półmetek. Stroje 

bywały różne, a to rodem z wesela, a to z dyskoteki. Nie 

obyło się bez kilku wpadek, o których niektórzy woleli-

by zapomnieć. Nie mniej jednak, impreza się udała i 

jeszcze bardziej zintegrowała młodzież naszej szkoły. 

Nie zabrakło wspólnie tańczonej belgijki czy  „mojego 

kawałka podłogi”. Dochodzą nas słuchy, że wkrótce 

kolejne towarzyskie spotkanie. 

A propos ważnych imprez rozrywkowych, niektórzy 

trzecioklasiści poszukują dziewczyn na studniówkę. Wy-

móg jest jeden: kolegom mają wyjść oczy z orbit. Pano-

wie, tylko tyle?!!! Z okazji 100 odzyskania niepodległości 

przez Polskę w naszej szkole odbyło się wiele ciekawych 

imprez. A to uroczyste posadzenie dębu na szkolnym 

dziedzińcu, wspólne zdjęcie uczniów ILO czy zakopanie 

kapsuły czasu. Mamy sprawdzoną informację, że jeden z 

uczniów klasy drugiej chciał wejść do tejże kapsuły, po-

święcić się dla ludzkości, dać świadectwo, … . Niestety, 

nie zmieścił się. A teraz poważnie, szkoda tylko, że nie 

wszyscy mogli uczestniczyć w tych uroczystościach. 

Ostatnio poleciłam Wam ,,Intrygę" L. J. Shen, ponieważ 

mnie zachwyciła. Spodobała mi się ona tak bardzo, że 

zaraz po przeczytaniu jej, sięgnęłam po drugą część Świę-

tych Grzeszników. ,,Chaos" , bo taki jest jej tytuł, opowia-

da o losach siostry Emilii Le Blanc - Rosie i jej byłym 

chłopaku Deanie. Ta książka pokazuje, że miłość prze-

kracza wiele granic i bywa bezwzględna. Bohaterka, 

młoda Rosie Le Blanc od dziecka zmaga się z mukowi-

scydozą, a mimo to niegrzeczny i niekulturalny Dean 

Cole, zakochuje się w niej niemal od pierwszego wejrze-

nia. Rosie boi się przyznać przed samą sobą, że także 

darzy Deana głębokim uczuciem. Dziewczyna z powodu 

swojej choroby musi być pod stałą opieką lekarza, dlate-

go jej rodzice z początku nie pozwalają jej zamieszkać ze 

starszą siostrą w Nowym Jorku, żeby mogła spełniać 

swoje marzenia i studiować na wymarzonym uniwersyte-

cie. Na szczęście lub nie, rodzice w końcu ulegają młod-

szej córce i zgadzają się na jej wyprowadzkę z domu. Co 

się w wydarzy w tym wielkim mieście? Czy Rosie znaj-

dzie sobie kogoś i zapomni o szaleńczej miłości z li-

ceum? Czy w końcu pomimo choroby, będzie szczęśli-

wa? Odpowiedź na te oraz inne pytania, zawarta jest 

właśnie w ,,Chaosie". Powieść, moim zdaniem, potrafi 

wywołać skrajne emocje, od nienawiści po fascynacje.  
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KOCHAM KINO! 

"Narzeczony na niby" to polska komedia ro-
mantyczna powstała w 2018 roku w reżyserii Bartosza 
Prokopowicza. Film opowiada o bardzo ważnym i 
pięknym, a zarazem trudnym uczuciu, jakim jest mi-
łość. Kłamstwa, jakich dopuszczają się główni bohate-
rowie komplikują ich dotychczasowe życie. Dlatego 
zmierzają się z trudnymi i niespodziewanymi sytuacja-
mi, by w końcu odnaleźć miłość. Ujawnienie prawdy 
doprowadzi do poukładania wszelkich spraw serco-

wych i posłuży zbudowaniu poprawnych relacji w 
związku.  

Komedia uczy nas, że prawda zawsze jest najlepszym 
wyjściem z każdej sytuacji. Miłość powinna opierać się 
na szczerych relacjach. Każdy zasługuje na miłości bez 
względu na płeć czy pochodzenie.  

Dawid Podsiadło po rocznej przerwie od social me-

diów wrócił do nas w niesamowitym stylu. Wydał no-

wą płytę! Przepełniona jest emocjami, uczuciami, cie-

płem, humorem i autentycznością. 

 "Małomiasteczkowy" podbił serca Polaków i choć 

sam autor śpiewa "Nie Ma Fal", to wtargnął na rynek 

niczym tsunami. Trzeci album Dawida zawiera dziesięć 

piosenek, wykonanych tylko w języku polskim. 

Krążek okrył się platyną w pierwszym tygodniu sprze-

daży, a "małomiasteczkowa trasa" została wyprzedana! 

W swoich utworach Podsiadło porusza niełatwe tema-

ty – od problemów z porozumieniem się w związku, 

przez minusy sławy, po odnajdywanie w sobie siły i 

odwagi. 

We wszystkie utwory mistrzowsko wplata swój specy-

ficzny humor. Serdecznie zachęcamy do przesłuchania 

płyty oraz własnej interpretacji.  

TYLKO MUZYKA! 
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W ŚWIECIE MODY 

Tegoroczna jesień pokazała nam swoje wszystkie obli-
cza. Piękne, słoneczne dni przypominały nam waka-
cyjne wspomnienia. Zaś niska temperatura i deszcz 
uświadomiły,  nam, co nas czeka. ZIMA  tuż, tuż. Dla-

tego warto zaopatrzyć się w kolorowe sweterki, pu-
chowe kurtki czy ciepłe buty. Przygotowałyśmy dla 
Was parę propozycji ..., dla każdego coś dobrego ;) 

SPORT 

Zakończył się bardzo ważny dla nas turniej siatkówki. 
Na sportowych parkietach Bułgarii i Włoch zagrały 
najlepsze reprezentacje na świecie. Polska obroniła 
tytułu Mistrza świata i zdobyła złoty medal. Brazylia, 
podobnie jak 4 lata temu, ma na swoim koncie srebro, 
natomiast USA wywalczyło brąz. Polacy w pięknym 
stylu pokonali w finale Brazylię. Najlepszym zawodni-
kiem tego meczu został Bartosz Kurek, zdobywając aż 
24 punkty. FIVB ( Narodowa Federacja Piłki Siatko-
wej ) rozdała indywidualne nagrody wśród najlepszych 
siatkarzy znalazło się aż 4 Polaków. Byli nimi Paweł 

Zatorski - najlepszy libero: Bartosz Kurek - najlepszy 
zawodnik całego turnieju;; Michał Kubiak - najlepszy 
przyjmujący; Piotr Nowakowski - najlepszy środkowy. 

Może w najbliższym czasie doczekamy się również ta-
kich sukcesów w piłce nożnej…  
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ENGLISH AND/UND DEUTSCH :) 

 

"THE 11TH OF NOVEMBER ALL AROUND THE 

WORLD" 

The 11th of November is a very important day for every 

Pole, because it commemorates the regaining of the inde-

pendence by the Polish Nation in 1918 after 123 years un-

der the rule of partitions made by Austria, Prussia and 

Russia. This year Independence Day is exceptional due to 

the fact that 100 years of independence have passed. On 

the same day, in the British Commonwealth of Nations 

member states there is a Remembrance Day, when people 

want to remember the soldiers who died in the First World 

War. It's common practice that people attach poppy flow-

ers to their clothes. In Great Britain, poppies are sold by 

The Royal British Legion. This charity organization passes 

money to help English veterans. As we can see, 11th No-

vember is a special day not only in Poland, but all around 

the world. 

Am 1. November wird jedes Jahr das fest der 
Allerheiligen in der Katholischen Kirche gefeiert. Al-
lerheiligen ist ein christliches Fest, an dem aller Heili-
gen gedacht wird. Am Abend geht man mit der ganzen 
Familie auf den Friedhof und denkt an die Verstorbe-
nen. In der Kirche werden spezielle Messen gefeiert. 
Der Tag vor Allerheiligen wird heutzutage Halloween 
gennant. Laut der Enzyklopädia Britannica wurde zu 
Halloween das Sommerende, und der Einzug des 
Viehs in die Ställe gefeiert. In dieser Zeit, so glaubte 
man, seien auch die Seelen der Toten zu ihren Heimen 
zurückgekehrt. Begangen wurde das Fest laut der En-
cyclopädia Britannica mit Freudenfeuern auf Hügeln 
und manchmal Verkleidungen, die der Vertreibung 

böser Geister dienten. Auch Wahrsagerei sei zu diesem 
Datum üblich gewesen. Dieses Fest war vor allem in 
den Usa, Grossbritannien und Australien populär. In 
Mittel und Westeuropa(damit in Deutschland und Po-
len) wurde es in den 90er Jahren Popularisiert. Kinder 
verkleiden sich als z.B. Zombies und gehen auf ver-
schiedene Partys. Manchmall ziehen sie um die Stadt, 
von Haus zu Haus, und sammeln Süssigkeiten. Doch 
nicht jedem gefällt das. Viele Leute meinen, dass das 
Fest einfach lächerlich ist und wünschen sich keine 
Gäste, die um Süssigkeiten bitten. 
Was haltet ihr denn von Halloween? Ist dieses Fest gut 
oder Schlecht? 

HALLOWEEN! 
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