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 Drodzy Czytelnicy! 

 Witamy w drugim numerze naszej szkolnej gazetki. Pracujemy dla Was                       

w nietypowych warunkach – nasz zespól nie spotyka się w szkole, tylko online. 

W tym miesiącu proponujemy: kolejne odcinki opowiadań: „Awatar – legenda Zorry” 

oraz „Kot w butach na wyspie”.  Uczniowie, których pasją jest gotowanie i pieczenie, jak 

zwykle znajdą coś dla siebie. Nie zabraknie też porad dotyczących mody. Na poprawę 

humoru proponujemy Wszystkim kawały i żarciki. 

 Z okazji zbliżających się świąt i Nowego Roku, życzymy naszym Czytelnikom                   

wiele radości,  uśmiechu oraz wymarzonych prezentów pod choinką 

 

          Zespół redakcyjny 

           gazetki  „IGA” 

 



SZKOŁA  PO  DWÓCH 

MIESIĄCACH NAUKI 
 

 
 Nasi drodzy Czytelnicy, 

 za nami już drugi miesiące nauki w szkole. Jak wyglądały te dni?  

Na pewno inaczej,  niż w latach ubiegłych. Wokół nas dużo się pozmieniało. 

Mamy nakaz noszenia maseczek na korytarzach szkolnych oraz na zewnątrz, gdy 

spacerujemy po świeżym powietrzu. Pewnie zauważyliście, że klasy 4-8 uczą się 

każda w swojej sali. Czy Wam to odpowiada? 

 

W ostatnim czasie nastąpiły dalsze zmiany. Uczniowie klas 4-8 zostali                      

w domach i pracują zdalnie. Większość z nas odczuwa smutek. Niepokoimy się 

miedzy innymi, że nie uda się wejść w aplikację Teams. Większość z nas 

chciałaby chodzić do szkoły. Spotkalibyśmy się wtedy z koleżankami  i kolegami. 

Kamerki tego nie zastąpią. 

Rozumiemy jednak powagę sytuacji. Wiemy, że jest to konieczne, aby ograniczyć 

rozprzestrzenianie się wirusa.  

 

(Artykuł był pisany,  kiedy uczniowie klas 1-3 chodzili do szkoły). 

 

           

       Kacper Dąbrowski 

       klasa Vb 



 

 

AVATAR 

legenda Zorry 

sezon 1 

odcinek 2 
 

 W poprzednim odcinku: 

  Zorra i Ten  dowiadują się, że chłopak jest następnym Avatarem.                 

Wygląda na to, że Kongy nie cierpi kolegi i chce się go pozbyć. 

 

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 dosięgły 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 domu naszych bohaterów: 

− Jak to się mogło stać Ten? - pytał zdumiony Zorra. 

− N- n nie wiem bracie - odpowiedziała równie zdezorientowana siostra. 

− Rodzice mówili, że jesteś wyjątkowy, a- ale nie wiedziałam, że aż tak. 

− A co teraz zrobimy, siorka?... 

 



 A tymczasem w Królestwie Ziemi: 

− Królu! - zawołał giermek Ziemi. 

− Co, znowu obmyślam plany ataku wyspy Naili! - ryknął Władca Królestwa 

Ziemi. 

− Wykryliśmy, gdzie jest Avatar Panie. 

− Tak? 

− To czemu nie mówiłeś od razu! 

− N- n- nie wiem o Wielki. - Ale za to mamy zdrajczynię na wyspie Naili. Do 

przeszkolenia,  ale tylko rok i będzie gotowa do porwania małolata. 

− Cudownie, po prostu cudownie. Cha, cha, cha cha, cha, cha, cha, cha!!! 

− Tak Królu, bardzo śmieszne, cha, cha cha, cha, cha, cha, cha!!! 

− Ucisz się dziwaku! 

− Dobrze Królu Laughcie (czyt: Laudzie). 

− Flota statków podwodnych już płynie po zdrajczynię na wyspę. 

 

Na morzu Telemajów (potocznie znany jako: Kraj Umysłu ): 

− Halo, dopływamy do wyspy. Tu generał Dżiao (czyt: Dżao) 

− Dobrze . Bez odbioru... 

 

Tymczasem wieczorem w porcie : 

− Halo czy łodzie są już blisko? - zapytała Kongy. 

− Nie denerwuj się, jesteśmy tuż tuż-odpowiedział nieznajomy głos. 

− Dobra. 

− A co słychać u naszego Zorry i Ten? 

− Siostra, kiedy wyjeżdżamy? 

− Za tydzień Zorra, muszę jeszcze zawiesić zajęcia walki mieczem. 

− Okej! 

 

I znowu wracamy do portu: 

− No nareszcie, jesteście, nie mogłam znieść tej pary! Tfu! 

− Mieliśmy spowolnienie, flota statków Kraju Umsłu prawie nas zauważyła. 

− No to płyniemy, żebym mogła zacząć ćwiczenia tropienia tej łajzy.  

− Cha, cha cha, cha, cha, cha, cha!!! 

 

        Ciąg dalszy nastąpi ... 

 

 

       Karol Jagodziński 

       klasa Vb 
 



 

KOT W BUTACH 

NA WYSPIE 
 
 

 

Odcinek 6 

 Nastąpił gorący poranek.  Rozpoczął się kolejny dzień, który 

przeżywałem na tej prawie bezgranicznej wyspie. Nie pozostawało mi nic innego, 

jak obudzić śpiącego tłuściocha na gigantycznym liściu. Podszedłem do niego, 

ale w ogóle nie mogłem go obudzić. Próbowałem wieszać go na drzewie do góry 

nogami, trząść z całej siły, a nawet podpalić, żeby się  tylko obudził, ale bez 

większych rezultatów. Nie był to jednak dobry pomysł, ponieważ potem 

poczułem odrażający zapach, donoszący się z leżącego na ziemi już misia.                                 

W końcu się jednak obudził, czując ten odrażający zapach, bardzo się oburzył, ale 

po niedługim czasie szybko zapomniał o przypalonym grzbiecie i zaczął  

z zadowoleniem jeść miód.  

Po krótkim odpoczynku, ruszyliśmy dalej w drogę. Mieliśmy jednak pewne 

obawy, baliśmy się straszliwego potwora, który grasował po lesie. Nie brakowało 

nam natomiast jedzenia. Na każdym prawie kroku spotykaliśmy jagody i grzyby.  

Potem jednak wydarzyła się rzecz dla nas niezbyt miła, zauważyliśmy, że 

niedaleko jest ogromny odcisk łapy. Wszystko wskazywało na to, że łapa należy 

do stworzenia, które zobaczyliśmy w lesie.  

− Jak się nazywasz miśku?- zapytałem po długim czasie podróży. 

− Nazywam się Miodek - odparł  niedźwiadek z pełnymi ustami miodu.  

− A jak ty się nazywasz? 

− Mam na imię Kot w butach - odpowiedziałem grubemu przyjacielowi. 

− Dziwne masz imię "Kot w butach"- odparł  Miodek (wcale się nie zdziwił). 

Po pewnym czasie zrobiliśmy przystanek nad klifem i zaczęliśmy rozmyślać                  

o jutrzejszym dniu, niespodziewanie zasnęliśmy.  Nagle obudził nas grzmot, ryk 

potężnego zwierza i walące się drzewa.  

Szybko spakowaliśmy rzeczy i ruszyliśmy do przygotowanego w kryjówce planu 

B. Po pięciu minutach byliśmy już w środku. Wokoło otaczały nas  ciemności  

i nie widzieliśmy nic. Po długich sekundach ciężkiego i wyciszonego oddychania, 

postanowiłem nareszcie wyjrzeć spoza wielkiego głazu. Pomyślałem, że dobrze 



się stało, że zdążyliśmy się ukryć, gdyż na łące prawie nie zostało nic z tego, co 

było dawniej. Cała polana była zbombardowana, a wszystkie obok drzewa 

wyniszczone. Miodek ze strachu przytulił się do ściany i przez jakiś czas nie 

chciał wyjść.  

Po pewnym czasie, rozglądnąwszy się wokół, pogalopowaliśmy w głąb nieznanej 

dotąd przez żadnego kota puszczy, w której czaiło się coś niebezpiecznego  

i tajemniczego. Obawialiśmy  się tego miejsca, ale ja, podobnie jak tata dziadka  

i pradziadek dziadka, i prapradziadek pradziadka, byłem  odważny i niezłomny. 

Chciałbym, żeby chwała i moja odwaga się rozprzestrzeniała na całej Ziemi,  

a może potem na jakiejś innej  planecie? 

W chwili obecnej jednak najważniejszym zadaniem było przetrwać razem                      

z Miodkiem i nie umrzeć w połowie podróży.  

Po tym przykrym incydencie na łące, słuchaliśmy i patrzyliśmy tak, jak jastrząb, 

który wypatruje swoją zdobycz, ale w tym przypadku było na odwrót, bo czuliśmy 

się jakby zaraz zza drzewa miała wychylić się postać krwiożerczego zwierza. 

Po całym dniu ciężkiej drogi zatrzymaliśmy się w jaskini (kto czytał  poprzedni 

odcinek „Kota w butach” wie, co mi się przydarzyło ostatni raz w jaskini).  Było 

tam zimno i mokro. Rozłożyliśmy  kocyk utkany z wysuszonych liści. Po kilku 

minutach niestety  rozpadł się  na małe kawałki.  

Kolejnego dnia zebraliśmy się i posępnie i sennie ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Doszliśmy do miejsca magicznego, tajemniczego (jak cała wyspa) i może 

niebezpiecznego, bo nic nie widzieliśmy przez gęstą roślinność, obok której 

przechodziliśmy. Po pewnym czasie natrafiliśmy na mały dworek, w którym 

znaleźliśmy przekąski i wodę, ale było tam jeszcze coś ukrytego za gęstymi  

krzakami. Baliśmy się, co to jest, ale ciekawość zwyciężyła. Odchylając krzaki, 

patrzyliśmy na wielką kopalnię. Weszliśmy tam, lecz z duszą na ramieniu, czy 

jaskinia się na nas nie zawali. Wyglądała na opuszczoną i ciemną, 

najprawdopodobniej dawno już porzuconą przez właściciela tego wielkiego 

podziemnego królestwa. Po niedługim czasie, spacerując po dość brudnym  

i nierównym szlaku, dostrzegliśmy czaszkę. Za zakrętem, który wzbudzał 

większy postrach, naszym oczom ukazało się  miejsce podobne do grobowca, lecz 

bez trumien. Na ścianach i na ziemi leżały białe i twarde elementy przeszłego 

zarysu życia. Nie wytrzymaliśmy tego widoku i atmosfery, która tam panowała. 

W końcu wybiegliśmy na zewnątrz. Nie mieliśmy już sił, aby dalej pędzić  przed 

siebie  przez opuszczoną kopalnię. Usłyszeliśmy niedaleko tylko cichutki dźwięk 

odbijających się fal morza o brzeg plaży, czy kamienie. 

Patrząc przed siebie, oczom nie wierzyliśmy ... To, co zobaczymy było wprost 

zaskakujące... 

   Ciąg dalszy nastąpi w kolejnym odcinku... 

 

         Ostap Mazur 

         klasa V b 



JESIENNE KREACJE 
 

W dzisiejszym artykule znajdziecie pomysły na jesienne 

spacery. Pierwszym pomysłem są zwykłe czarne spodnie, biała 

bluzka z wyciętymi ramionami wykończona falbankami. 

 

 

Drugą propozycją są jasne spodnie z dziurami, szary 

cienki sweterek, a pod to biała koszula ułożona tak, 

aby spod swetra wychodził  kołnierzyk i dół koszuli. 

 

 

Kolejną stylizacją są jasne jeansy z dziurami, biała 

koszulka z czarnym napisem i biała długa bluza.  

 

 

Ostatnim pomysłem są czarne spodnie, 

czarna koszulka z białym napisem, 

włożona do spodni, a na to czarna 

jeansowa kurtka z białym futerkiem.  

 

  

 

Mam nadzieję, że moje propozycje  Wam się spodobały.  

Zachęcam  do czytania kolejnych. 

 

  

      Wiktoria Halek 

      Klasa V b 

 

 
 

 



WIGILIJNE PRZYSMAKI 
 

MAKOWIEC 
 

SKŁADNIKI:  

− 320 g mąki pszennej, 

− 180 g cukru, 

− 42 g miodu, 

− 1 i ½ łyżeczki sody oczyszczonej, 

− ½ torebki przyprawy piernikowej, 

− 14 g masła, 

− 2 jajka (jedno do posmarowania), 

− 80 ml mleka. 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Najpierw musimy przygotować ciasto. Pierwszy krok to zaczyn: drożdże musimy 

rozetrzeć z cukrem, dodać mleko (musi być letnie, inaczej drożdże nie urosną). 

Wymieszany zaczyn odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce. 

 Po tym czasie dodajemy pozostałe składniki: przesianą mąkę, żółtka, sól, cukier, 

cukier waniliowy, olej, alkohol, a na samym końcu roztopione masło. Zagniatamy 

elastyczne ciasto i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. 

Równocześnie powinniśmy zająć się masą makową. Mak płuczemy zimną wodą             

i osączamy na sitku. Zalewamy mlekiem, dodajemy cukier i gotujemy na małym 

ogniu około 25 minut. Mak powinien wchłonąć jak najwięcej mleka, a całość 

powinna bardzo zgęstnieć. 

 Następnie mak osączamy, później odstawiamy do wystygnięcia, a potem 

trzykrotnie przepuszczamy przez maszynkę do mielenia. Dodajemy bakalie, 

miód, aromat migdałowy, cynamon i wszystko dokładnie mieszamy. 

Z podanego przepisu otrzymamy ciasto na trzy średniej wielkości makowce. 

Ciasto dzielimy na trzy części i podsypując mąką, rozwałkowujemy na placki  

o grubości pół centymetra. Nakładamy masę makową i zawijamy w podłużną 

roladę. 

Każdy makowiec zawijamy dodatkowo w papier pergaminowy, ale nie szczelnie, 

tylko w formie tuby. Tak przygotowane makowce pieczemy w temperaturze 180-

190 stopni przez około 30-40 minut. Ciasto powinno być przyrumienione. 

Na koniec gotowe makowce możemy jeszcze udekorować lukrem 

przygotowanym z cukru pudru wymieszanego z ciepłą wodą oraz posypać 

kandyzowaną skórką pomarańczową.    

    

          Kornelia Kowal 

SMACZNEGO!!!        Klasa V b 



KAWAŁY  

I ŻARCIKI 
 

 

 

 

 

 

Jasio mówi do mamy: 

− Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 

− Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, 

to popraw swoją jedynkę z matematyki. 

− Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 
 

 

 

 

 

 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 

jednego z nich mówi: 

− Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

− Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. 

− Wiem, ale mama mi kazała. 

 

 
 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami 

przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 

 



Przyjaciel pyta Jasia: 

− Jak ci minęły święta? 

− Wspaniale! Mama  serwowała mi same 

zagraniczne potrawy. 

− Jakie? 

− Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, 

pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku  

z kapustą włoską. 

 

 

 

 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

− Co dostałeś na Gwiazdkę? 

− Trąbkę. 

− Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

− To super prezent! Dzięki niej zarabiam 

 codziennie złotówkę! 

− W jaki sposób? 

− Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 
 

 

 
 

Tata pyta Jasia: 

– Dlaczego napisałeś w liście, aby Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki 

elektrycznej? 

– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Co mówi bombka do bombki? 

Chyba nas powieszą.           

 

 



Przychodzi mały Romuś  

z przedszkola. Mama z przerażeniem 

spostrzega, że dziecko ma podrapaną 

całą buzię. 

- Co się stało, synku? – pyta czule. 

- A, bo tańczyliśmy wokół choinki, 

pani kazała się nam wziąć za ręce, ale 

dzieci było mało, a jodełka taka 

duża...     

     

 

 

 

Na lekcji przed świętami Bożego Narodzenia pani 

rozmawia z dziećmi o tym, kim chciałyby zostać  

w przyszłości. Uczniowie wybierają zawody aktorek, 

piosenkarzy, strażaków, policjantów, polityków. W końcu 

pani pyta Jasia, kim chciałby zostać. 

− Chciałbym zostać Świętym Mikołajem – odpowiada 

chłopiec. 

− Czy dlatego Jasiu, że Święty Mikołaj roznosi prezenty 

i sprawia tyle radości ludziom? – pyta uradowana 

nauczycielka. 

− Nie, dlatego, że Mikołaj pracuje tylko raz w roku. 

 

 

 

Są święta Bożego Narodzenia. 

Nagle Jasio przychodzi do mamy i mówi: 

-Mamo, choinka się pali. 

-Synku, nie mówi się  „pali" tylko  „świeci". 

Po chwili Jasio znów przychodzi: 

-Mamo, a teraz firanka się świeci.      

    
       Opracowanie: 

        Olga Mirończuk 

        Klasa Vb 

 
 


