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Nasi Drodzy Czytelnicy! 

Czy wiecie, że 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi?  

Postanowiliśmy, aby najnowszy numer naszej gazetki poświęcić ekologii.  

Przygotowaliśmy dla Was ciekawostki dotyczące tego święta. Opowiemy, jak bardzo cierpią 

dżungle na Borneo. Podamy przepisy na eko-sałatki. Jak zwykle przeżyjecie mnóstwo przygód 

z Kotem w butach oraz z Avatarem i jego przyjaciółmi. Dla miłośników mody zaproponujemy 

stylizacje na wiosenny spacer. 

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy wspaniałych wędrówek w otoczeniu pięknej  

i budzącej się do życia przyrody. 

Redakcja gazetki IGA 

 



 

CIEKAWOSTKI O DNIU ZIEMI 
 

1. Pierwszy, amerykański Dzień Ziemi obchodzono 21 marca 1970 roku.  

2. Miesiąc później, 22 kwietnia 1970 roku, odbyła się manifestacja ekologiczna, w której 

wzięło udział 20 milionów Amerykanów! Aby uczcić ten dzień, obchody 

Międzynarodowego Dnia Ziemi wyznaczono na 22 kwietnia. 

3. Wiele krajów i miast zamiast Dnia Ziemi obchodzi Tydzień Ziemi - dzięki temu mogą 

więcej zrobić dla naszej planety.  

4. Największe do tej pory obchody Dnia Ziemi odbyły się w 2007 roku. Według oficjalnych 

danych wzięło w nich udział około MILIARDA ludzi. 

5. Do Polski Dzień Ziemi trafił dopiero w 1990 roku. 

6. W wielu miastach w Polsce z okazji Dnia Ziemi organizowane jest wspólne sadzenie 

drzew. W tym roku obchody święta mogą być utrudnione z powodu licznych obostrzeń 

związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  

 

Opracował Kacper Dąbrowski kl.5b 

 

 

 



ZROZUM DŻUNGLĘ! 
 Cześć! W tym artykule opowiemy Wam, jak bardzo cierpią dżungle na Borneo i nie tylko. 

 

Pewnie lubicie chipsy, ciasteczka w opakowaniach, cukierki czy być może batoniki. 

W wielu z nich występuje olej palmowy, który jest produkowany właśnie na Borneo... 

Ale zaraz, zaraz, jaki olej palmowy? O co w ogóle chodzi?  

Otóż na Borneo wypalane są całe połacie dżungli, by zastąpić ją plantacjami palm 

wytwarzających właśnie ten olej. 

    

 

 

Czy wiesz, że ludzie nie tylko niszczą roślinność, ale też zabijają zwierzęta żyjące w dżunglach?  

I to nie jakieś tam zwykłe gatunki, lecz zwierzęta endemiczne(charakterystyczne dla tego 

regionu), czyli np. nosacze, orangutany i wiele, wiele innych. 

 



 

 

 

Ale jak możemy pomóc? 

 

Otóż na tym poziomie na razie niewiele. Jednak możemy sprawdzać skład swoich ulubionych  

przekąsek, zwracać uwagę na to, czy nie ma tam przypadkiem oleju palmowego. 

Jeśli jest, radzimy wybrać słodycze, które go nie zawierają. 

 

Karol Jagodziński, klasa V b 



AVATAR 
legenda Zorry 

sezon 1 

odcinek 5 

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 żegnają się z mieszkańcami wyspy Naili. Za to Kongy składa przysięgę wierności 

Królestwu  Ziemi. 

Zorra oraz Ten już wyruszyli i jak na razie nie mają żadnych problemów, jednak wszystko 

jeszcze się może zmienić. 

- Ach, jak miło tak lecieć wśród obłoków- wzdycha Ten. 

- Tak, chyba tylko tobie. Piorunowi już nie jest tak dobrze, cały czas dźwiga tony twojego 

bagażu, a ja muszę się skupić na drodze - odpowiada zdenerwowany Zorra, trzymając lejce oraz 

mapę w rękach. 

- Ple, ple, ple, to tylko bagaż podręczny- fuknęła siostra, patrząc na metrowy stos bagaży. 

-Taaa na pewno - droczy się z nią brat, uśmiechając się do smoka, który też wygląda na 

rozbawionego. 

  



I tak lecieli przez cały dzień, aż do następnego ranka: 

- Ten!!! Patrz, to wyspa i jezioro!- krzyczy szczęśliwy Zorra, spoglądając na siostrę. 

- Mhm.. Daj mi spać... Chwila, co!? - wrzeszczy uradowana dziewczyna tak, że nawet smok we 

śnie zimowym musiałby zatkać uszy. 

- Tak, ale nie krzycz. 

Piorun zanurkował w dół jak postrzelony i wylądował nad jeziorem, zostawiając bagaż i dzieci, 

po czym wskoczył do wody, ochlapując wszystko dookoła. 

- Przyjacielu! Nie ekscytuj się tak. Idę do ciebie!- krzyczy Zorra, rozbierając się do bielizny 

i wskakując za smokiem. 

Tymczasem u Kongy: 

 

Ooo,  toż to Kongy razem z towarzyszami z Królestwa Ziemi! 

- Ile jeszcze do tego miejsca proszę pana?- pyta znudzona dziewczyna. 

- Nazywaj mnie Zerif, Zerif Macdonel (czyt: Makdonel) - odpowiada zakapturzona postać. 

- Dobrze Zerifie.  

Ten krótki dialog dzieje się na grzbietach strusiokoni Królestwa Ziemi, w drodze do miejsca, 

gdzie Kongy dostanie magię. 

No i znowu u naszych dobrych bohaterów: 

 

− No proszę, widzę, że Zorra, Ten i zwierzęta odpoczywają nad jeziorem, kąpiąc się i opalając. 

− Aaaacccchhhhh...Jak miło nareszcie poodpoczywać nad jeziorem i poopalać się - westchnęła 

dziewczyna. 

− Chodź trochę do wody sis!- krzyknął braciszek, ochlapując siostrę wodą. 

− Eeeeeeejjjjjjj...no i co ja teraz zrobię!!! 

− Wejdź do wody, to nie będzie widać! Cha, Cha! 

− Nie wejdę do wody Hm! Piorun! Chodź tu. 

To mówiąc, podeszła do Pioruna i podłączyła przenośną suszarkę do włosów. 



AAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!! 

Smok ryknął przeraźliwie, odrzucił Ten do wody, po czym sam wzbił się w powietrze i odleciał 

za wzgórze znajdujące się przy jeziorze. 

 

 

 

 

Ciąg dalszy nastąpi ... 

Karol Jagodziński, kl. V b 

 

 

 

 

 

 



 

KOT W BUTACH 

NA WYSPIE 
   

 

 

Odcinek 9 

 

 
 

Po przeczytaniu tekstu z butelki, na którym było napisane coś o skarbie wybrzeża na drugim 

końcu wyspy, poszliśmy wzdłuż brzegu, rozmawiając ze sobą. Byliśmy ciekawi, co kryje się 

w miejscu, gdzie leży skarb. Wreszcie dotarliśmy do punktu wyznaczonego w tekście z butelki. 

Było obok nas kilka wysepek małych jak łódka wędkarska. Znienacka usłyszeliśmy dźwięk, 

przypominający śpiew. Dziad zrobił wielkie oczy i powiedział do nas: 

− Rusałki. 

− Jakie rusałki? -spytałem. 

− Krwiożercze, chytre i bezlitosne stworzenia zwane rusałkami, wabią swoim śpiewem 

i zjadają -starzec z bladym spojrzeniem patrzył w głąb oceanu. 

− Musimy zatkać uszy-powiedział zdecydowanie. 

Ale nie widzieliśmy żadnych przedmiotów, którymi można by było zatkać uszy. 

Wykorzystaliśmy więc mech z  pobliskiego  drzewa. 

− Idziemy szybko!- zadecydował dziad, pociągając nas za ręce i prowadząc  za wielki głaz. 

− To co robimy? -spytał zdezorientowany Misiek. 

− Co powiedziałeś? Nic nie słyszę przez ten mech-spytałem. 

−  



W tej chwili wyskoczyło z krzaków to samo zwierzątko, co poprzednio i dało znak, żebyśmy 

udali się za nim. Poszliśmy zaciekawieni za tajemniczym zwierzęciem. Po chwili marszu 

znaleźliśmy się w jaskini  ze skrzynią, która stała pośrodku.  Skarb oświetlało światło z górnego 

otworu pomieszczenia. Podeszliśmy bliżej i Misiek ostrożnie otworzył kufer. Kiedy prawie 

zobaczyliśmy  jego zawartość,  usłyszeliśmy przerażający grzmot. Szybko wybiegliśmy z jaskini 

i ujrzeliśmy sylwetkę wielkiego giganta. On nas prawie nie zauważył i poczłapał w głąb puszczy. 

Korzystając z okazji, szybko udaliśmy się na wybrzeże i otworzyliśmy skrzynię. Ujrzeliśmy złoty 

przedmiot z diamentem w środku. Popatrzyliśmy na siebie. 

− To musi być klucz-powiedział Misiek. 

− Ale do czego? - spytał dziad. 

− Nie wiem - odpowiedziałem. 

Wszyscy jednocześnie wzięliśmy amulet w łapy i w ręce. Nagle ujrzeliśmy światło oślepiające 

nasze oczy a potem poczułem się, jak gdybym był w jakimś komie. 

 Po upływie pewnego czasu, obudziłem się w łóżku, widząc sufit. Wstałem i ujrzałem moich 

kolegów, spoglądali przez okno w jakimś domku. Dziad się odwrócił: 

− Wreszcie się obudziłeś-powiedział. 

− Czy my umarliśmy?-spytałem  z niepokojem.  

− Nie, jesteśmy w miasteczku, które nazywa się, jak go tam, Rirardo albo Carirdo... 

− San-Rikardo-powiedziałem szczęśliwy i podbiegłem do okna - tak to San-Rikardo! 

I tak wróciłem do swojego domu i jeszcze długo oprowadzałem swoich przyjaciół po miasteczku. 

Potem poszliśmy do baru, zamówiłem mleko i opowiadałem wszystkim niezapomniane 

przygody. 

Koniec (a może i nie?) 

Ostap Mazur, kl. V   



Sałatki EKO 

Wiosna i lato to czas, gdy nasze organizmy spragnione są lekkich, szybkich, 

zdrowych i kolorowych potraw. Do takich bez wątpienia można zaliczyć 

różnorodne sałaty, sałatki i surówki. Dowolność kompozycji wizualnych oraz 

smakowych jest nieograniczona, zależna tylko od inwencji przygotowującego 

dania. Poniżej prezentujemy proste i zdrowe sałatki doskonałe na wiosenne 

spotkania z przyjaciółmi w ogrodach, przy grillu lub na rodzinnych piknikach. 

 

Sałatka błyskawiczna: 

Składniki: 

− 1 puszka białej fasoli BIO, 

− 1 słoiczek groszku BIO,  

− 1 mała puszka kukurydzy BIO,  

− 100g żółtego sera BIO, 

− 1-2 ogórki konserwowe BIO, 

− Kilka plastrów marynowanej papryki BIO, 

− Sól ziołowa 

Sposób przyrządzenia: 

Na początku składniki pokroić w kostkę i dokładnie wymieszać. Następnie doprawić solą 

ziołową. Można także dodać olej lniany, gdy sałatka jest zbyt sucha lub tuńczyka 

w ekologicznym oleju. 

 

 



Sałatka owocowa: 

Składniki: 

− Melon - 1/2  

− Banan - 1 szt. 

− Kiwi - 2 szt. 

− Pomarańcza - 1 szt. 

− Winogrona - 15 szt. 

− Orzechy nerkowca - 50 g 

− Rodzynki - 20 g 

− Cytryna - 1 szt. 

− Miód - 6 łyżeczek 

Sposób przyrządzenia: 

Na początku owoce dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Melon, pomarańczę i kiwi obrać ze 

skórki. Z melona i pomarańczy usunąć pestki. 

Następnie melon i pomarańczę pokroić w kostkę 2x3 cm. Banan, kiwi pokroić w półplasterki, 

a orzechy nerkowca pokroić wzdłuż. 

Na koniec pokrojone owoce włożyć do salaterki i wsypać orzechy oraz rodzynki. Z cytryny 

wycisnąć sok i wymieszać z miodem. 

Owoce w salaterce polać przygotowanym sokiem. 

 

Smacznego! 

Kornelia Kowal, kl. V b 

 

 



Stylizacje na Dzień Ziemi 
W tym artykule znajdziecie stylizacje na Dzień Ziemi. 

 

 Pierwszą stylizacją jest biała długa sukienka w kolorowe kwiaty, na to 

różowy cienki sweter i czarne zwykłe baleriny. 

 

 

Kolejnym pomysłem są ciemnobeżowe spodnie, beżowa koszulka 

włożona do spodni, a na to w tym samym kolorze palto i czarne 

buty.  

 

 

Trzecią propozycją są czarne spodnie, biała koszulka z nadrukiem                       

w kształcie liścia, do tego białe buty.   

   

 

 

Ostatnią stylizacją są czarne spodnie i biały sweter w kwiaty. Dopełnienie 

stanowi zwykła jeansowa kurtka. 

 

Mam nadzieje, że moje propozycje Was zainteresowały.  

Zachęcam do czytania kolejnych. 

 

Wiktoria Halek V b 


