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Drodzy Czytelnicy!
Powoli żegnamy zimę i nie możemy się już doczekać przyjścia upragnionej wiosny.
Ta wspaniała pora roku zawsze kojarzy się ze świętami, kwiatami, słońcem i z zielonymi
pąkami na drzewach. Są to uczucia miłe i przyjemne. Chcielibyśmy, aby najnowszy numer
naszej gazetki utrzymany był w wiosennym i radosnym nastroju. Proponujemy lekturę
artykułu mówiącego o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych, na pewno zainteresujemy Was
ciekawostkami dotyczącymi tej najwspanialszej pory roku. Doradzimy, jak ubrać się na
wiosnę, aby było modnie i wygodnie. Miłośnicy cukiernictwa też znajdą coś dla siebie,
podamy przepis na pyszny wielkanocny mazurek. Jak zwykle, przeniesiecie się w cudowny
świat magii razem z Avatarem i Kotem w butach, a na poprawę humoru oferujemy garść
żartów i kawałów.

Nasi Drodzy Czytelnicy! Z okazji zbliżających się świąt życzymy Wam wiosennego
nastroju. Aby opuściła nas pandemia i żeby każdy w ten wyjątkowy czas poczuł się wesoły
i szczęśliwy.
Zespół redakcyjny gazetki IGA

CIEKAWOSTKI
O WIOŚNIE

1. Podczas wiosny dzieci rosną szybciej niż w innych porach roku.
2. Święta, które obchodzi się wiosną, to między innymi: Wielkanoc, Dzień Ziemi, Prima
Aprilis.
3. Wielkanoc świętujemy zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca, która
przypada po równonocy wiosennej.
4. Pierwszymi wiosennymi kwiatami są zazwyczaj bzy, irysy, tulipany, żonkile i mlecze.
5. Zgodnie z tradycją, jeśli świstak nie widzi swojego cienia po wyjściu z nory, w Dniu
Świstaka (2 lutego) wiosna przyjdzie wcześnie; jeśli widzi swój cień, zima będzie
trwała jeszcze przez kolejne 6 tygodni. Dzień ma swoje korzenie w neolitycznym
celtyckim święcie Imbolc, które oznaczało sezonowy punkt zwrotny, a także
zaangażowanie zwierząt w prognozowanie pogody.
6. Według greckiego mitu, powrót wiosny zbiega się z powrotem Persefony, córki
Demeter, która jest boginią roślin i płodności.
7. Każdego roku w pierwszy dzień wiosny w naszym kraju topi się Marzannę. Ludzie
zbierają się, aby wspólnie wrzucić kukłę do rzeki lub ją spalić, albo zrobić to i to.
Ma to symbolizować pożegnanie zimy.

Maja Lemańska 5b

TRADYCJE I ZWYCZAJE
WIELKANOCNE
1. Niedziela Palmowa
W ostatnią niedzielę przed świętami Wielkanocnymi obchodzimy Niedzielę Palmową.
Kolorową palemkę zanosimy do kościoła, aby ją poświęcić.
Dawniej robiono palemki samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, owoców,
suszonych ziół, piórek i kwiatów. Teraz raczej kupuje się gotowe.
CIEKAWOSTKA
Poświęconej palemce przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do domów,
by zapewniała rodzinie szczęście. Wykonany z niej krzyżyk wtykano w pierwszą zaoraną
skibę, by chroniła przed gradobiciem. Gałązki wkładano także pod próg, by strzegły
domowników przed chorobami, a te zatknięte pod strzechą chroniły dom przed piorunami.
Wierzbowe kotki z palemki… połykano! Miało to ustrzec od bólu gardła i zapewnić zdrowie.

2. Malowanie jajek
Do tradycji wielkanocnych zaliczymy malowanie jajek.
Obecnie wszystkie kolorowe jajka nazywamy pisankami, ale powinniśmy rozróżnić wśród
nich:
• Kraszanki – to jajka gotowane w barwnym wywarze np. z łupin cebuli, z kory dębu,
z łupin włoskiego orzecha, z soku z buraka czy pędów młodego żyta. Często
wydrapuje się na nich przeróżne wzory.
• Nalepianki – to jaja zdobione kolorowymi wycinankami z papieru.
• Oklejanki – to wydmuszki oklejone rdzeniem sitowia i kolorową włóczką.
CIEKAWOSTKA
Dawnej to wyłącznie kobiety zdobiły jajka na Wielkanoc, a mężczyznom nie wolno było
nawet wchodzić do pokoju, gdzie je malowano!

3. Święcenie pokarmów
W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Zanosimy je do kościoła w koszyczku. W święconce
musza znaleźć się: jajka, chleb, kiełbasa lub wędlina, sól, baranek (z masła lub z cukru),
chrzan oraz kawałka domowego ciasta (np. babki lub mazurka). Dzieci do koszyczka często
wkładają czekoladowe zające, jajeczka, kurki czy baranki.
CIEKAWOSTKA
Dawniej święcono wszystkie pokarmy, które miały zostać spożyte w czasie wielkanocnego
śniadania. Układano je w wielkich koszach i zanoszono do kościoła lub święcono przy
kapliczce, a czasami nawet przed domem.

4. Śmigus-Dyngus
Tradycją jest, że w Poniedziałek Wielkanocny oblewamy się nawzajem wodą.

Zwyczaj ten w dawnych wierzeniach miał symbolizować oczyszczenie z zimowego brudu
i budzenie się przyrody na wiosnę.
CIEKAWOSTKA
Dawniej były to dwa odrębne zwyczaje:
Śmigusem nazywano symboliczne smaganie witkami wierzbowymi po nogach i oblewanie
zimną wodą.
Dyngus polegał na wykupieniu się od oblewania wodą. Gdy panna nie chciała być smagana
gałązkami, ani oblewana, mogła podarować pisankę lub inny przysmak ze świątecznego stołu.

5. Krakowskie tradycje i zwyczaje
W Poniedziałek Wielkanocny w Krakowie organizowany jest Emaus, czyli odpust.
Ustawiane są liczne kramy z atrakcjami dla dzieci i kiermaszami ludowych wyrobów.
Nazwa „Emaus” pochodzi od biblijnej wsi, do której dążył zmartwychwstały Jezus.
W niektórych podkrakowskich wsiach zachował się ludowy zwyczaj Siudej Baby, związany
ze słowiańskimi obrzędami wypędzania zimy. Według pogańskiej legendy, w świątyni pod
Kopcową Górą strzegła ognia kapłanka, która wychodziła z niej tylko raz do roku – wraz
z nadejściem wiosny, by poszukiwać swojej następczyni. W obawie przed wybraniem, panny
chowały się, gdzie tylko mogły!
Siuda Baba jest cała czarna, bo przez cały rok pilnowała ognia w świątyni! Tradycyjnie za
niechlujną i usmoloną Siudą Babę przebiera się mężczyzna, który w towarzystwie Cygana i
paru krakowiaków zbiera datki wśród mieszkańców. Poczernienie twarzy przez Siudą Babę to
dobra wróżba, zwiastująca pomyślny rok, a pannom szybkie zamążpójcie.
Rękawka to kolejny zwyczaj wielkanocny znany w Krakowie. Obchodzony jest po świętach
Wielkanocnych, we wtorek.
Nazwa pochodzi od kopca Kraka, który podobno wzniesiono ziemią noszoną w rękach.
Rękawka polegała na zrzucaniu jajek i innych dobroci z kopca, prosto do rąk biedniejszych
mieszkańców i dzieci.
Po przekopaniu wzgórza przeniesiono zabawę na górę św. Benedykta i połączoną z odpustem
koło kościoła na Krzemionkach.

Kacper Dąbrowski, kl.5b

AVATAR
legenda Zorry
sezon 1
odcinek 4

Kiedyś nasz świat i Narody żyjące tam w harmonii i pokoju nie wiedziały, co jeden
z Królów Panujących nad królestwem Ziemi planuje. No i stało się, czarne łapska dosięgnęły
wszystkich... ale wyspy Naili nie podbiły, było to najbardziej strzeżone miejsce na całym
świecie. Ja i moja siostra właśnie tam mieszkamy i wierzymy, że Avatar - mistrz pięciu
żywiołów- powstrzyma to wszystko i zaprowadzi pokój na Ziemi.

W poprzednim odcinku. Zorra i Ten bawią się na festiwalu pożegnalnym i otrzymują
upominki, za to Kongy dostaje pewną propozycję, by nauczyć się magii Ziemi.

W porcie na wyspie Nali:
- Miałeś rację bracie, to siodło jest mega wygodne! - woła radośnie Ten.
- A nie mówiłem?- odpowiada znudzony Zorra.
- Witaj młody!
- Och wujek Kindzu (czyt:Kindżu)
- Tak to ja. Chciałbym się spytać, gdzie zamierzacie lecieć.
- Planujemy najpierw lecieć do Narodu Ognia, tam jest najbliżej - mówi Zorra.
- Dobry plan...ale tylko my wiemy, jak się przedostać duchowo.
- Ooo, witajcie mędrcy umysłu - zdziwił się Kindzu.
- Witajcie, ale my możemy tam polecieć - zaprotestował chłopiec.
- Jak chcecie, ale możemy ci załatwić nauczyciela z wyższej półki.
- Wolimy poszukać sami - dalej spierał się Zorra.
- Oj, dobrze, dobrze, ale kontaktuj się z nami co jakiś czas - już odpuścili mędrcy.
- Tak będzie! - zgodziło się rodzeństwo.
Już na terenach królestwa Ziemi:
- Słuchaj Kongy, jeśli tego chcesz, musisz obiecać, że nas nie zdradzisz - mówi zakapturzona
postać.
- Dobra...ech...Przysięgam, że będę służyć królestwu Ziemi po wszechczasy i nie będę się

nikomu zwierzać z tajemnic państwa - wypowiada Kongy.
Nagle poleciały kamyki i uformowały się w bransoletkę z kryształowymi zdobieniami .
- Łaaaał! Co to jest?
- To bransoletka przymierza, jeśli nas zdradzisz, kryształ i kamienie obrosną cię i zmienisz
się w posąg - odpowiedziała cicho czarna postać.

W porcie wyspy Naili:
Wszyscy żegnają się z młodymi podróżnikami:
- Paa wszystkim!
- Bywajcie!
- Pamiętajcie o nas!
Wszędzie słychać słowa pożegnalne i zdziwieniewienie.
Gdzie też podziewa się Kongy?
- Dalej Piorun. UP UP!!!
-RRRRROOOOOOAAAAAARRRRR!!!
I polecieli!
Ciąg dalszy nastąpi
Karol Jagodziński
kl. V b

KOT W BUTACH
NA WYSPIE

Odcinek 8
Cześć, jestem Kotem w butach i chciałbym Wam zaoferować kolejny odcinek mojej
niezwykłej historii.
− Kocie w butach, ratuj! – krzyknął Misiek.
Od razu zareagowałem i wyciągnąłem szabelkę, ale nie było to potrzebne. Okazało się,
że przestraszył nas cień dziwnego zwierza stojącego tuż za dogasającym ogniskiem.
Zwierzątko było małe i miało spiczaste uszy. Było też puszyste i wyglądało przyjaźnie.
− Może to coś zabrało naszego Dziada?-zapytał mnie Misiek.
− Nie wiem, ale może go o to spytamy? -zaproponowałem.
Stworek stał do nas tyłem, więc nie mogliśmy zobaczyć jak wygląda jego twarz.
− Hej, może wiesz, gdzie jest nasz przyjaciel? -zapytał niedźwiedź.
Stworzonko po cichutku

się odwróciło. Było puszyste, miękkie i słodkie. Ale zamiast

odpowiedzieć na nasze pytanie, ruszyło w głąb lasu i po chwili zniknęło za krzakami.
Pogalopowaliśmy za tym stworkiem z zaciekawieniem. Po chwili marszu zdyszani wyszliśmy

z gęstych krzaków i zauważyliśmy go. Wpatrywał się w jakiś obiekt. Spojrzeliśmy w tym
kierunku i zauważyliśmy Dziada z dziwną butelką w ręku. Podeszliśmy do niego, by się
upewnić, czy żyje. Żył, ale spał.
− Dziadzie, wstawaj!-zakrzyczeliśmy oboje.
Dziad wstał i usiadł, z trudem powstrzymując się od upadku z kamienia.
− Jestem senny, idźcie stąd- powiedział zaspanym głosem.
− Co ty tu robisz? –spytałem zdenerwowany.
− Lunatykuję-powiedział roztargniony.
− A co to za butelka?-spytał Misiek.
− A to? Nie wiem, co to jest-odpowiedział Starzec.
Otworzyliśmy butelkę i ujrzeliśmy...
Ciąg dalszy nastąpi...

Ostap Mazur, klasa V b

NASZE PASJE
I ZAINTERESOWANIA
Cześć,
w tym artykule opowiem Wam o piłce nożnej.
Może właśnie Tobie to się spodoba?

1. Może wydawać się, że piłka nożna przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że jest wiele klubów kobiecych.
2. Istnieją trzy rodzaje obuwia: halówki, żwirówki i korki, gra się w nich w zależności
od rodzaju boiska.
3. Podczas gry zakłada się ochraniacze na nogi, chroniące piszczel, inaczej goleń.
Niektóre zawodniczki noszą też ochraniacze na kostki.
4. Pomiędzy turniejami odbywają się sparingi, inaczej mecze towarzyskie, mające
na celu sprawdzenie umiejętności zawodniczek.
5. „Cieszynka” - w sporcie, popularne określenie na radość okazywaną po zdobyciu
gola. „Cieszynki” kojarzone są głównie z piłką nożną.
6. Klub, do którego uczęszczam to Football Success Academy.

Wiktoria Halek, klasa V b

MAZUREK
Mazurek to ciasto, którym delektujemy się podczas świąt Wielkanocnych.
Podaję Wam prosty przepis na ten smakołyk.

Prosty mazurek wielkanocny
Składniki: spód na blachę 24x36cm:
− 300 g mąki tortowej
− 200 g margaryny
− 100 g cukru pudru
− 3 żółtka
− kokos
− kakao
Składniki: na masę:
− 100 g margaryny
− 100 g cukru pudru
− 50 g mleka w proszku
− 1 łyżka wody
− 2 kokosowe princessy
Dodatkowo:
W zależności od pomysłu dekoracje na wierzch
Wykonanie:
Spód: Na początku mąkę, cukier, zimną margarynę i żółtka posiekać i zagnieść. Do 3/4 dodać
kokos, ponownie zagnieść. Pozostałą część połączyć z kakao. Ciasto odłożyć do lodówki na
około godzinę, następnie jasną część rozwałkować i przełożyć do wyłożonej papierem
blaszki. Z ciasta ciemnego uformować warkocz o szerokości około 2 cm. Opleść nim cały
spód dookoła i lekko docisnąć. Na koniec włożyć do nagrzanego do 180 stopni piekarnika
i piec około 20 minut.
Masa: margarynę roztopić, dodać przesiany cukier puder i cały czas mieszać. Następnie
dodać jedną łyżkę zimnej wody i przesiane mleko w proszku. Energicznie wymieszać, by nie
było grudek. Można również wspomóc się mikserem. Następnie masę ściągnąć z ognia
i dodać posiekane princessy kokosowe. Ciepłą wylać na środek ciasta i równomiernie
rozprowadzić. Wystudzić.
Ciasto można udekorować rozpuszczoną czekoladą, owocami kandyzowanymi
lub bakaliami.
Kornelia Kowal, kl. V b

STYLIZACJE WIOSENNE
W dzisiejszym artykule znajdziecie
pomysły na stylizacje wiosenne.
Pierwszą stylizacją są jasne jeansy
zdziurami, biała bluza z kapturem,
ana to czarna kurtka w kwiaty.
Kolejnym pomysłem są czarne
zwykłe spodnie, czarna koszulka z
białym napisem, a jako dodatek
czarny pasek.
Trzecią propozycją jest czarna
skórzana spódnica, czarne rajstopy,
czerwona krótka koszulka, a na to czarny
długi kardigan.
Ostatnią stylizacją są jasne jeansy,
biała koszulka w czarne paski, a na to
czarna skórzana kurtka.

Mam nadzieję, że artykuł Wam się podobał
i zachęcam do czytania kolejnych.

Wiktoria Halek, VB

KAWAŁY I ŻARCIKI
Pani na lekcji pyta dzieci:
- Czy macie zwierzątka w domu?
Ala odpowiada:
- Mam kota.
Ela mówi:
- Mam psa.
Pani nagle pyta Jasia:
- A ty Jasiu masz jakieś zwierzątko?
Jaś po chwili zastanowienia dumnie odpowiada:
- Ja proszę pani mam kurczaka w lodówce.
Wywiadówka w szkole:
-Państwa dzieci są bardzo muzykalne.
-Dlaczego? pyta się mama Filipa.
-Ciągle grają mi na nerwach!
Pani od biologii pyta Kazia:
-Wymień mi pięć zwierząt
mieszkających w Afryce.
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.
Na lekcji biologii pani pyta Kazia:
-Co to jest?
-Szkielet.
-Czego?
-Zwierzęcia.
-Ale jakiego?
-Nieżywego!
Na plastyce dzieci miały narysować rysunek.
Pani podchodzi do Jasia i się pyta:
-Jasiu czemu nic nie narysowałeś"?
- Nieprawda, narysowałem Małysza!
- A gdzie on jest ?
- Poleciał...
Co ma łyżka wspólnego z jesienią?
Je się nią.
Jak czyta stolarz?
Od deski do deski.
Olga Mirończuk, klasa V b

