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Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

 

Oddajemy do Waszych rąk nowy numer gazetki. Czeka na Was mnóstwo niespodzianek. 

Między innymi opowiemy o świętach i zwyczajach świątecznych. Na długie zimowe 

wieczory zaproponujemy interesującą książkę oraz świąteczną kolorowankę. Miłośnicy 

przyrody na pewno też znajdą coś dla siebie. 

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

wiele radości,  uśmiechu oraz wymarzonych prezentów pod choinką 

 

          Zespół redakcyjny 

           gazetki  „IGA” 

 
 

 



MAŁA  OGRODNICZKA 

 

Witajcie  Drodzy  Czytelnicy! 

Dzisiaj zabiorę Was w świat choinek. 

 Jak wiemy, choinki to drzewka świąteczne, ale nie tylko. Są też domkami dla różnych 

zwierząt, np. wiewiórek oraz sów.  

Pierwsze choinki pojawiły się pod koniec XV wieku, a może nawet wcześniej. W 1492r. 

ozdobiono nimi 10 kościołów we Francji, w tym katedrę. Później zwyczaj rozprzestrzenił się 

na inne terytoria.  

W naszej kulturze choinka traktowana jest jako symbol życia, odradzania się i płodności. 

Przyniesienie jej do domu miało kiedyś wymiar obrzędowy. Gospodarz domu wybierający się 

do lasu, żeby wyciąć choinkę, miał sobie zagwarantować szczęście. Drzewka stały się tak 

popularne, że wyparły tradycję kultywowaną na polskiej wsi – wieszania pod sufitem tak 

zwanej podłaźniczki (naturalnej ozdoby stworzonej z czubka jodły lub świerku). Tradycja ta 

dotyczyła szczególnie południowej części Polski.  

CIEKAWOSTKA: 

Słynny dortmundzki jarmark bożonarodzeniowy wyróżnia się największą na świecie choinką. 

Drzewko, na które składa się 1700 świerków, sięga 45 metrów, waży 40 tysięcy kilogramów                  

i jest rozświetlone 48 tysiącami lampek.  

 

 

            

        Kornelia Kowal 

        kl.VI b 



TRADYCJE ŚWIĄTECZNE 

 
1. Ubieranie choinki  

Podczas świąt ubieramy nasze drzewko (choinkę) w bańki, łańcuch, lampki,  a na 

czubek dajemy gwiazdę betlejemską. 

2. 12 potraw 

Tradycja ta coraz częściej zanika w domach, ponieważ rodziny nie są w stanie zjeść 

tyłu dań i większość jedzenia się marnuje. Dużo ludzi również nie ma czasu na 

gotowanie takiej ilości  potraw. 

3. Dzielenie się opłatkiem.  

Dzieląc się opłatkiem, składamy sobie życzenia i przebaczamy wszelkie 

nieporozumienia. 

4. Podczas Wigilii kolędujemy wspólnie z rodziną. 

5. Kolacja wigilijna- zgodnie z tradycją, rozpoczyna się wraz z momentem pojawienia się 

na niebie pierwszej gwiazdki, co jest nawiązaniem do Gwiazdy Betlejemskiej. 

6. Szpic choinkowy - symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, która zaprowadziła Trzech Króli 

do małego Jezuska w stajence. 

7. Gwiazda na choince ma zapewnić domownikom bezpieczny powrót do domu. 

8. Bańka (okrągłe ozdoby) - wszelkie okrągłe ozdoby choinkowe w tradycji 

chrześcijańskiej symbolizują harmonię. Jabłka, które stały się inspiracją                                  

do stworzenia bombek, nawiązują do rajskiego owocu, którym kuszeni byli Adam i Ewa. 

9. Dzwoneczki na choince- są symbolem dobrej nowiny i radosnych wydarzeń. 

10. Łańcuch  na choince- scala rodzinne więzi, choć początkowo przypominał                               

o zniewoleniu grzechem. 

11. Święto Bożego Narodzenia w tradycji chrześcijańskiej – to święto upamiętniające 

narodziny Jezusa Chrystusa.        

        Opracowanie: 

        Tomek Tomana, klasa VI a 



       

 

 

 

TWÓJ 

ZWIERZAK 
 

 

 

 

Cześć, w dzisiejszym artykule opowiem Wam 
coś o reniferach. 

Znane nam renifery ciągną sanie Świętego Mikołaja. 
 

Czy renifery istnieją? 
 
Renifery istnieją. Kiedyś wyróżniano nawet 24 gatunki renów, dziś jednak wszystkie znane 

renifery uznawane są za jeden gatunek, dzielony na trzy główne podgatunki – renifer 

tundrowy, renifer leśny euroazjatycki i renifer leśny amerykański karibu. 

 

Gdzie mieszkają renifery? 
 

Renifery są mieszkańcami tundry i północnych obszarów leśnych Starego  i  Nowego Świata. 

 
Jak wyglądają? 
 

Mają gęste owłosienie, z długą grzywą na szyi. Sierść zapewnia dobrą ochronę przed 

mrozem. Kolor futra zależny jest od podgatunku, regionu występowania, płci i pory roku; 

obejmuje barwy od ciemnobrązowej po niemal białą. U obu płci występuje okazałe poroże 

nieco mniejsze u samic i u młodych. Samce zrzucają poroże zaraz po rui u samic. Główne 

różnice między przedstawicielami poszczególnych podgatunków przejawiają się w różnicach 

niektórych wymiarów czaszki i reszty szkieletu, budowie poroża oraz w zachowaniu. 

 

Wzrost: 85 – 150 cm (Dorosły, W kłębie) 

Masa: 160 – 180 kg (Dorosły), 80 – 120 kg (Dorosły) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poroże
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLmhpFALyI3ZmvMkluJHISFjwJ5Kw:1637610808257&q=renifer+tundrowy+wzrost&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQyS0_W0spOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8pIzUzPKFnEKl6UmpeZllqkUFKal1KUX16pUF5VlF9cAgB-OSK8UwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAjIbU36z0AhWqlYsKHVbeAvIQ6BMoAHoECC8QAg
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLmhpFALyI3ZmvMkluJHISFjwJ5Kw:1637610808257&q=renifer+tundrowy+masa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQyS0_W0shOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8oF8haxihal5mWmpRYplJTmpRTll1cqAMUTAeRoKEFPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAjIbU36z0AhWqlYsKHVbeAvIQ6BMoAHoECDEQAg


Długość: 1,8 – 2,1 m (Dorosły), 1,6 – 2 m (Dorosły) 

 

 

U nas w kulturze renifery ciągną sanie Świętego Mikołaja. 
Ale czy tak jest wszędzie? 

 

Renifer nie jest zwierzęciem w pełni udomowionym przez człowieka, ale wszechstronnie 

wykorzystywanym m.in. przez Samojedów, Lapończyków, Tunguzów jako zwierzę juczne, 

wierzchowe, pociągowe, dostarczające mleka, mięsa, skór, kości i rogów. Karibu nie zostały 

nigdy w pełni udomowione. Mięso półdzikich norweskich reniferów cechuje wyższa 

zawartość witaminy B12, żelaza, cynku i selenu, niż norweska wołowina, baranina, 

jagnięcina, wieprzowina i drób. 

Ciekawostki 
 

1. Futro renifera składa się z dwóch warstw. 

2. Złapanym w Finlandii reniferom maluje się poroże farbą odblaskową.  

3. W Finlandii do pizzy bardzo często dodaje się mięso renifera. 

4. W fińskiej policji służyła reniferzyca Maija. ... 

5. Renifer potrafi rozpędzić się nawet do 80 km/h. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

        Gabriela Cebula,  

          klasa VI b 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLmhpFALyI3ZmvMkluJHISFjwJ5Kw:1637610808257&q=renifer+tundrowy+długość&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQyS0_W0spOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8pJzUsvyVjEKl2UmpeZllqkUFKal1KUX16pkHK0qTQ9_-jsI-0Adv2sgVcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAjIbU36z0AhWqlYsKHVbeAvIQ6BMoAHoECDAQAg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samojedzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lapończycy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludy_tunguskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witamina_B12
https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Selen


 

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA KSIĄŻEK 

 
 

Chciałabym Wam dzisiaj polecić książkę zatytułowaną ''Gorzka czekolada''. 

Jest to zbiór krótkich opowiadań różnych autorów o nastolatkach. 

Będziecie mogli poczytać o przyjaźni, szacunku, miłości, odpowiedzialności i rywalizacji. 

Każde opowiadanie dotyczy życiowych sytuacji z życia nastolatków. 

W pierwszym z nich, zatytułowanym ,,Szacun i gorzka czekolada”  narratorem jest uczennica 

– nastolatka, która opowiada o przyjaźni w szkole. 

Jej opowieść pokazuje, że nie wystarcza być najlepszym uczniem w klasie, żeby cieszyć się 

szacunkiem i uznaniem innych. 

Dzięki temu, że książka składa się z krótkich opowiadań, bardzo dobrze się ją czyta. 

                                                                                                Polecam, 

                                                                                                                                   Ola Szastak. 

                                                                                                                        Klasa VI b 
 

 

     
 

 



 

 

 

  

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=pl&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=pl&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal


 

  
 

 


