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Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

 

Z radością oddajemy do Waszych rąk nowy numer naszej gazetki. 

Jak zwykle znajdziecie w nim ciekawe artykuły, między innymi przeczytacie o HALLOWEN. 

Dowiecie się, jak obchodzi się to święto w innych krajach oraz poznacie tradycje z nim  

związane. Będziecie mieli okazję poczytać o niezwykłych, mrożących krew w żyłach, 

przygodach  naszych nowych przyjaciół -  Rayana i Celisia.  

Miłośnicy hodowli roślin zdobędą cenne informacje na temat dyń, a na wielbicieli  rozrywki 

czekają kolorowanki. 

 

  Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy miłych chwil spędzonych z gazetką.     

 

     

 

        Zespół redakcyjny gazetki IGA 

 



   Tajemnice Halloween 

Halloween najprawdopodobniej wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhaim, podczas 

którego żegnano lato, aby powitać zimę.  

Obrządek ten miał też związek ze Świętem Zmarłych. Wierzono, że w tym dniu zaciera się 

granica między światem żywych i światem umarłych.  

Dusze bliskich osób  były czczone i zapraszane do domów. Obawiano się jednak złych 

demonów. Stąd prawdopodobnie wziął się zwyczaj zakładania przerażających kostiumów, 

aby je odstraszyć.  

Pierwsza parada z okazji Halloween w Stanach Zjednoczonych odbyła się 31 października 

1920 roku.  

 

W drugiej połowie XX wieku Halloween trafiło do zachodniej Europy, a w końcu XX wieku 

do Europy środkowej i wschodniej.  

 

Święto to najhuczniej obchodzone jest w USA, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii.  

 

W Polsce Halloween pojawiło się w latach 90. 

 

Głównym symbolem tego święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia                              

z wyszczerbionym uzębieniem. Popularne są też motywy duchów, czarownic, wampirów, 

trupich czaszek, nietoperzy, pająków i czarnych kotów. 

 

Zwyczajem związanym z Halloween jest cukierek albo psikus.  

Przebrane dzieci chodzą od domu do domu z prośbą o cukierki. Kiedy ktoś nie chce 

obdarować dzieci, otrzymuje w zamian psikusa. 

Znana jest też zabawa, która polega na łowieniu jabłek zanurzonych w wodzie bez używania 

rąk. Wyłowione,  nieuszkodzone jabłko wróży szczęście w nadchodzącym  roku. 

Opracował Kacper Dąbrowski, kl.6b 



NASZE  WYWIADY ... 

 
Witajcie! 

Dzisiaj przeprowadzamy wywiad z Panią Michaliną Borkowską- nauczycielem języka 

angielskiego i hiszpańskiego-  na temat  sposobów obchodzenia Haloween w Anglii                  

i Hiszpanii. 

Zamieszczamy Wam fragmenty naszej  rozmowy:  

Kornelia: Dzień dobry. Czy zgodzi  się pani odpowiedzieć na kilka pytań, dotyczących 

obchodów Święta Halloween na świecie? 

Pani Michalina Borkowska: Oczywiście, czego chcielibyście się dowiedzieć. 

K: Czy święto  Haloween jest obchodzone w Anglii i Hiszpanii ? 

P: Jest obchodzone bardziej w Stanach Zjednoczonych, ale w Hiszpanii i Anglii również. 

K: Kiedy ten dzień jest obchodzony na całym świecie ? 

P: 31 października. 

K: Czy Amerykanie i Hiszpanie obchodzą to święto w ten sam sposób ? 

P: Tak, w ten sam wesoły sposób. 

K: Jakie są najpopularniejsze przebrania na Haloween ?  

P: No na przykład szkielety, potwory, duchy, nietoperze itd... 

K: Czy Pani zna jakieś  legendy związane z tym świętem obchodzonym w Anglii lub 



Hiszpanii? 

P: W Anglii lub Hiszpanii nie, ale z meksykańskim tak - przynosi się  na grób coś ,co 

człowiek zmarły kiedyś lubił ( zdjęcie,  jedzenie,  książkę, itd... ) i  dzięki temu zmarłe dusze 

powracają  na ziemię. 

K: Czy Pani rozmawia z swoimi uczniami o tym i innych zwyczajach? 

P: Oczywiście,  że tak.  

K: Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

P: Dziękuję Wam również. 

Liczymy, że na lekcjach języka angielskiego usłyszymy jeszcze wiele ciekwych 

informacji o różnych zwyczajach panujących na świecie. 

      Kornelia Kowal, klasa VI b 

 

 

 

 

 

 

 



RAYAN I OGNISTY MIECZ 

„HALLOWEEN” 

Rayan się cieszył i to bardzo, ponieważ był 31 października, czyli… Tak, dobrze zgadliście, 

HALLOWEEN! 

Nieświadomy Celiś  spytał  się swojego towarzysza podróży, co to za święto: 

− Co to Halloween? 

− Jest to święto, podczas którego  ludzie się przebierają za duchy, zombie, itp. A potem 

chodzi się po domach i zbiera się cukierki. 

− Aha,  już mi się to święto podoba. 

− No to za co się przebierzesz ?        

− Hmmm…może za ducha,  w końcu latam,  to będzie wyglądało,  jak gdybym  lewitował. 

− Dobrze, czyli muszę ci uszyć jakiś strój, bo ja już swój mam z poprzedniego roku. 

Maszyna na której szył Rayan była stara, ponieważ dostał ją od swojej babci, lecz pomimo 

swoich lat, zachowała swoje piękno, a przede wszystkim dalej działała jak należy. 

− No i jak Celisiu ładnie wyszło? 

− Tak, ładnie, nie wiedziałem, że umiesz tak ładnie szyć.   

− To znaczy, że dużo rzeczy o mnie nie wiesz. Dobra, chodźmy już zbierać cukierki. 

− Dobrze. 

Podczas wędrówki nasz główny bohater i jego towarzysz zobaczyli dużo dzieci oraz wiele 

kolorowych  domów.   

− Widzisz to, co to jest…To jest chyba…O nie,  to jakiś potwór halloweenowy! ( Był on 

bowiem złożony cały z cukierków).   

− O nie, on nas goni, musimy uciekać!!! 

Rayan oraz Celiś ukryli się przed potworem w małej wilgotnej jaskini, aby ich nie znalazł. 

− Co robimy? 

− Mam plan, ale ryzykowny. 

− Jaki? 



− Celisiu,  jesteś główną częścią jego planu. Tyle usłyszałem z przebiegu rozmowy. 

− Jak to! 

− Proponuję takie rozwiązanie: ty podlecisz do stwora i wylecisz wysoko w górę,  a ja 

zaraz po tym, zadam mu cios,  ok? 

− No dobrze. 

− No to na trzy 1…2…3! 

Celiś podleciał do potwora i wyleciał wysoko w górę, po czym Rayan „rozciął” jego 

cukierkową osłonę. Niestety,  nie przebiło stwora na wylot, co w efekcie jeszcze bardziej 

rozwścieczyło go,  a przebita osłona się zrosła i nie miała ani draśnięcia. 

− Kurczę ciężki z niego przeciwnik - powiedział Rayan z zaskoczeniem.-                                                                                                                                                                                                                                             

A może wystrzelisz swoją fajerwerkową strzałę a zaraz po tym zrobisz na niego szarżę 

i przetniesz go mieczem? 

− To nie taki głupi pomysł, ponieważ strzałą go osłabimy, a mieczem go już 

wykończymy-mówił z przekonaniem. 

I tak też się stało, Rayan zrobił dosłownie to samo, co mu poradził przyjaciel i razem pokonali 

stwora.  

− Ej, Rayan. 

− Tak? 

− Ten potwór był zrobiony z „prawdziwych” cukierków, a więc możemy je wziąć           

i zjeść. 

− Myślę, że to dobry pomysł! 

− Rayan posłuchał swojego towarzysza i wzięli, ile się dało cukierków do worków,                

a resztę zostawili dla mieszkańców pobliskiej wioski, w ramach rekompensaty                 

za lekkie zniszczenia. 

Jak wracali,  niebo zaczęło się ściemniać, Rayan rozglądał się dokoła siebie,  ale nie było 

widać nic niepokojącego. 

Kiedy wrócili do domu,  była godzina 18:55, a więc mieli jeszcze trochę czasu, żeby zjeść 

parę cukierków, a następnie pójść spać wcześniej niż  zwykle, ponieważ po dzisiejszej 

przygodzie nie wiadomo, co może stać się jutro… 

 

       Kuba Rosołek, klasa VI b 

 



Twój Zwierzak  
 

Hej, w tym mrocznym artykule opowiem Wam                     

o czarnym kocie. 

 

 
Czarne koty są przedstawiane z wiedźmami. Koty te mają często zielone lub 

żółte oczy które z zaciekawieniem się w nas wpatrują. Jak już 

mówiłam zwierzęta te są pomocnikami wiedźm. Koty te 

pomagają im stwarzać eliksiry i latają na miotłach. 

 

Mówione jest,  że czarne koty przynoszą 

pecha, ale czy to prawda? 

 
Z reguły w kulturze europejskiej o kotach czarnych mówi się, że są zwiastunami 

nieszczęścia, zwłaszcza jeśli przebiegły komuś drogę. W dużej mierze dlatego, 

że kolor ten kojarzony jest z negatywnymi wartościami – mrocznymi mocami, 

siłami nadprzyrodzonymi, światem podziemi, śmiercią, żałobą, demonami, 

konserwatyzmem. Czarnym kotom w naszej kulturze przypisywano niegdyś 

zdolność nawiązywania kontaktów ze zmarłymi czy duchami. Już w XII wieku 

krążyły o nich negatywne opinie. Papież Grzegorz IX w 1233 roku wydał nawet 

bullę zezwalającą na ich zabijanie, bo były uważane za pomocników diabła. 

Kolejna fala prześladowań czarnych kotów to XVI wiek, kiedy miało miejsce 

tępienie czarnej magii i prześladowanie osób posądzonych o bycie 

czarownikami. 

 

 
 

 

Opracowanie 

Gabriela Cebula, klasa 

VI b 
 

 

 



MAŁA  OGRODNICZKA 

Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

Dzisiaj zajmiemy się dynią hokkaido  z Japonii. Jak wiemy, dynie to ozdoby na Halloween. 

Ale czy mamy świadomość tego, jak je  pielęgnować i  jak się zająć tymi roślinami? 

Dynia hokkaido posiada ciemną pomarańczowożółtą skórkę. Jej owoce osiągają wagę                     

do około dwóch kilogramów. To roślina, która posiada średnią siłę wzrostu. Na pojedynczej 

roślinie pojawiają się 2-3 owoce. Dynia hokkaido lubi glebę żyzną i przepuszczalną                    

oraz ciepłe stanowiska. Sadzenie dyni hokkaido można przeprowadzać z rozsady. Uprawa                

w gruncie najlepiej sprawdzi się od połowy maja, kiedy warunki atmosferyczne będą już 

stałe. Nietuzinkową zaletą dyni hokkaido jest fakt, że nie trzeba jej obierać. Podczas 

gotowania jej skórka mięknie. Doskonale sprawdza się do przygotowywania sałatek i zup. 

Dzięki zwartej strukturze, idealnie nadaje się do pieczenia. Dynia hokkaido w swoim składzie 

zawiera sporo karotenu, więcej niż np. popularna marchewka. Znajdziemy w niej również 

magnez, potas, fosfor, a także witaminy C, A, B1, B2. Dynia hokkaido, co jest niezwykłą 

ciekawostką, polecana jest dzieciom właśnie ze względu na wysoką zawartość witamin                   

i karotenu, który pozytywnie działa na wzrok i chroni przed promieniami UV. Poza tym dynia 

hokkaido posiada również właściwości oczyszczające, co przekłada się na poprawne 

funkcjonowanie wątroby i pracę nerek. Niska zawartość kaloryczna dyni pozwala na 

zastosowanie jej w dietach redukcyjnych. Dynia ta idealnie sprawdzi się w ogrodach, jako 

warzywo lub można ją hodować w celach ozdobnych. Dobrze toleruje również długie 

przechowywanie w temperaturze około 12 stopni Celsjusza.  

 

 

 

                                                                 Wasza mała ogrodniczka  

         Kornelia Kowal 6B 



Wróżby  andrzejkowe 
 

Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, 

w wigilię świętego Andrzeja patrona Szkocji, Grecji  i Rosji. 

Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 roku                         

za sprawą Marcina Bielskiego  szesnastowiecznego kronikarza. 

 Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw 

przed rozpoczynającym się adwentem. 

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny                            

i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim 

odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano 

bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu;      

w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach 

rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się                        

w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. 

 

Niektóre wróżby andrzejkowe: 

• Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, 

np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka  – 

bliski ślub, różaniec – stan zakonny. 

• Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza)                           

i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia). 

• Ustawianie od ściany do progu jeden za 

drugim butów zgromadzonych panien: ta, której but pierwszy dotarł 

do progu, miała jako pierwsza wyjść za mąż. 

• Strona, od której zaszczekał pies, miała być tą, z której nadejdzie 

przyszły oblubieniec. 

• Dziewczyny dawały psu pieczone pierożki lub kulki z ciasta 

oznaczające jedną z nich i obserwowały, którą pies zje jako pierwszą. 

• Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona 

dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. Potem dziewczyna 

przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, by ich 

nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za chłopca                   



o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę               

z imionami dziewczyn  

• Wróżenie ze skórki jabłka – panna obiera jabłko tak, by skórka była 

jak najdłuższa; następnie rzuca ją za plecy przez lewe ramię. Litera,  

w jaką ułoży się skórka będzie pierwszą literą imienia jej 

narzeczonego. 

• Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja 

gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, 

dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż. 

 

 

 

 

      Opracowanie: Aleksandra  Surdej 

       Klasa VI a 

 

 

 



Kosmiczny  zakątek 

 
Cześć to znowu ja,  Kosmitek! Mam dla Was kolejne 

ciekawostki  na temat kosmosu. 

 

1. Olympus Mons - wygasły wulkan znajdujący się na Marsie mierzy 

około 26 000 metrów wysokości. 

 

2. Słońce jest największym obiektem w Układzie Słonecznym. Jest 

większe od Ziemi aż o 109 razy! 

 

3. Wenus jest szczególną planetą w Układzie Słonecznym. Jako jedyna 

obraca się  bowiem w przeciwną stronę. 

 

4. Wielka Czerwona Plama widoczna na Jowiszu jest w rzeczywistości 

ogromną burzą. 

 

5. Najbardziej wietrzną planetą naszego układu słonecznego jest 

Neptun. Wiatr wieje tam z prędkością 2575 km/h. 

 

6. Kiedy obserwujemy gwiazdy, obraz, który widzimy, tak naprawdę 

pochodzi sprzed wielu lat - tylu, o ile lat świetlnych oddalona jest od 

nas dana gwiazda. 

 

7. W warunkach mikrograwitacji serce człowieka bije odrobinę 

wolniej niż na Ziemi. 
 

 

To tyle na dziś.   Do zobaczenia!! 

KOSMITEK    

 

 



A na koniec niespodzianka dla Was. 

Proponujemy Wam dwie kolorowanki. 

  



 


