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Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

 

                    

Deszcz pada od rana        

Do samego południa 

Świat jest nudny i ciemny 

Jak zaklęta studnia 

Małe dzieci śpią w domu 

Duże – siedzą w szkole 

A chodzą po ulicy 

Same…parasole    („Słota”- E. Szelburg – Zarembina) 

 

Zapraszamy Was do lektury jesiennego wydania gazetki IGA.                                                          

W tym numerze przygotowaliśmy wiele ciekawych artykułów.  

Z naszą gazetką na pewno nie będziecie się nudzić! 

                                                                                                           

                                                     Redakcja Gazetki IGA 

 



Ciekawostki                            

o Halloween 
 

 

1. Halloween jest zaraz po Bożym Narodzeniu najpopularniejszym świętem na świecie. 

2. Pierwotnie poza obchodami Święta Zmarłych w Halloween żegnano lato i witano zimę. 

3. W tym dniu czarownice, w towarzystwie czarnych kotów przepowiadały przyszłość. 

4. W roku 1937 miasto Anoka zostało światową stolicą Halloween. 

5. W Irlandii obowiązuje zasada, że po 1 listopada nie zbiera się dzikich owoców, gdyż 

mogą być zatrute. 

6. W niektórych miejscach na świecie ludzie wierzą, że zmarli mogą się pojawić pod 

postacią pająków.  

7. Pierwotnie straszne twarze rzeźbiono nie w dyni, a w rzepie.  

8. Według dawnych przesądów, jeżeli tego dnia kawaler spojrzy w lustro o północy,                     

to zobaczy swoją przyszłą małżonkę.  

9. Słowo Halloween pojawiło się w słowniku w 1700 roku.  

10. Halloween nazywane jest Wigilią Wszystkich Świętych.  

11. Kolory Halloween to pomarańczowy symbolizujący koniec zbiorów i czarny 

symbolizujący śmierć. 

12. Pierwsze postacie z Halloween pojawiły się w 1930 roku. Do dziś wymyślane są coraz to 

bardziej wyrafinowane przebrania inspirowane światem literatury i kinematografii. 

 

Opracował Kacper Dąbrowski kl.7b 



DYNIA 
 

 
            Do dyniowatych należą m.in.: arbuzy, melony, kabaczki, cukinie, ogórki i tykwy.           

W Polsce najchętniej uprawia się dynie o zółto-pomarańczowym miąższu (są bogate                     

w drogocenne pestki.) Swego czasu do konkursu wystawiono dynię, której owoc ważył 

630kg! 

       W naszym kraju dynia popularnie była zwana banią. W XV wieku przypłynęła ona                

na statkach Kolumba ( sam żeglarz zresztą odnotował swoim pamiętniku dzień, w którym            

po raz pierwszy ujrzał to niezwykłe olbrzymie warzywo.) 

 Dynia pochodzi z Ameryki Środkowej. W Polsce szybko zdobyła popularność-pożywne                

i smaczne potrawy z dyni gościły na stołach pańskich jak i chłopskich. Dynia w dodatku              

nie tuczy! Mimo, że to owoc brzuchaty, należy do niskokalorycznych.  Dzięki dużej 

zawartości celulozy, pomaga w odchudzaniu. Ze względu na małą zdolność wiązania 

azotanów z gleby, dynia jest lepszym produktem niż marchewka w żywieniu dzieci. 

 

CIEKAWOSTKA!!- Dzisiaj dynia kojarzy nam się z zabawą. Dawniej natomiast, kojarzona 

była z czymś znacznie mniej przyjemnym, z potępionymi duszami .... 

 

Opracował Tomasz Tomana, kl. 7 a 

 

  

 
 
 
 
 



KOT W BUTACH    

 
 
 
 

                                   
 

Witajcie drodzy Czytelnicy! 

Minęło już trochę czasu od napisania ostatniego odcinka. 

W poprzedniej serii uciekałem z wioski, przed krwiożerczą masą, pożerającą wszystko,                

co napotka na drodze. Chyba to najlepiej utkwiło w Waszej pamięci, ale przejdźmy              

do opowiadania. 

 

 To było piekło. Pustynia okazała się złem, które nie ma końca. Myślałem, że będą, 

chociażby jakieś oazy po drodze albo nawet kaktusy, ale nigdzie ich nie dostrzegłem. 

Wszędzie piasek i piasek. Zacząłem zastanawiać się, co począć dalej. Wiedziałem, że  jeśli 

nie znajdę jakiegoś źródła wody, to niechybnie zginę. Wpadłem nawet na pomysł, aby ruszać 

się tylko w nocy, a w dzień spać w norach wyrytych przez wielkie krety. 

Pewnego razu udało mi się znaleźć jakieś małe zbiorniczki, do których woda dopływała przez 

podziemne strumyki. Czasami napotkałem na pustynne jagody pokryte kolcami.                      

 I tak minęło już kilka dni. Zacząłem się nawet zastanawiać nad sensem życia, ciągle 

stawiałem sobie pytanie, po co zgodziłem się na tę szaloną wyprawę. Zdawałem sobie 

sprawę, że mogę podczas niej zginąć, a co gorsze, zmoknąć. 

 Po krótkim rozmyślaniu spojrzałem przed siebie i zobaczyłem wysoki pagórek 

usypany z kamieni. Prawie, że pośrodku znajdowała się mała dziura. Podszedłem do niej                

i wsłuchałem się. Słychać było krople wody spadające na twarde kamienie jaskini. Jestem 



kotem, więc domyślacie się, że nie mogłem po prostu być obojętnym i pójść dalej,                      

nie zwracając uwagi na tajemnicze pomieszczenie. Co było do przewidzenia, wskoczyłem            

do środka i od razu ogarnęła mnie prawie całkowita ciemność. Najpierw pomyślałem, że to 

jest nora jednego z wielkich kretów. Szedłem dalej przez ciemny korytarz. Nagle się 

zatrzymałem, ponieważ nie widziałem już absolutnie nic, tylko słyszałem szumiącą wodę             

w dalszej części nory. Zrobiłem krok, który okazał się tak niefortunny, że się poślizgnąłem               

i spadłem na coś w rodzaju zjeżdżalni. Po paru sekundach już zacząłem nabierać szybkości, 

zjeżdżając w dół. Starałem się zaczepić pazurami o ściany, ale się nie udawało.                            

Oswoiłem się z myślą, że zjadę do jakiegoś podziemnego jeziora i tam utonę. Pogodzony              

z losem, przyjąłem pozycję leżącą i czekałem, dokąd to ja trafię. Nie minęło pięć minut, gdy 

ujrzałem małe światełko, światełko nadziei.  Zbliżałem się do niego z ogromną prędkością,            

w końcu wylądowałem w jakimś jeziorze. Szybko wstałem, a potem wyszedłem na ląd, 

otrzepałem się i byłem bardzo zły na jezioro, że mnie zmoczyło. 

 Rozglądnąłem się i trochę zbladłem, bo miejsce było podobne do wyspy, na którą 

trafiłem już kiedyś (w pierwszym odcinku). Ale, przyjrzawszy się liściom i nawet ziemi 

stwierdziłem, że to nie jest znana mi wyspa i jestem w trochę innym klimacie. Postanowiłem 

wędrować dalej.  

W pewnym momencie zatrzymałem się, słysząc jakieś hałasy. Wiedziałem, że było to 

ryzykowne, ale i tak postanowiłem sprawdzić, skąd dochodzą dziwne dźwięki. Uchylając 

tropikalne liście, moim oczom ukazało się... 

         Ciąg dalszy nastąpi... 

         Ostap Mazur, klasa VII b 

 

 

 

 



 
Szczepan Maj, klasa VI A 

 



START SEZONU! 
Witam wszystkich koszykarskich Świrów! Sezon najlepszej koszykarskiej ligi świata już się 

rozpoczął. W dzisiejszym artykule: 

- Jeremy Sochan, Polak w NBA 

- 40 punktów Jaysona Tatuma 

- Top 5 w obu konferencjach 

Cześć,tu Jeremy! 

Jak wszyscy wiemy, Jeremy Sochan jako czwarty Polak w historii  został wybrany w drafcie z 

numerem 9 przez San Antonio Spurs 

Pierwsze mecze Sochana: 

SAS 102 – 129 CHA 4 pkt. 

IND 134 – 137 SAS 4 pkt. 

PHI 105 – 114 SAS 1 pkt. 

MIN 106 – 115 SAS 14 pkt. 

MIN 134 – 122 SAS 12 pkt. 

W meczu czwartym Jeremy  

wykończył aż trzy wsady z powietrza! 

 

 

O Jeremy’m: 

 
Jeremy Juliusz Sochan urodził się 20 maja 1993 roku w Guymon, w stanie Oklahoma. 

Niestety o mamie Jeremiego nie mogłem znaleźć zbyt dużo informacji (oprócz tego, że była 

Polką i przeniosła się do Oklahomy, gdzie poznała tatę Jeremiego), lecz o ojcu już mam 

więcej informacji. Tata Jeremy’ego, Ryan Keyon Williams, zginął w wyniku wypadku 

samochodowego w 2017 roku. Przed śmiercią był członkiem Reading Rockets, brytyjskiego 

klubu koszykarskiego. Cała rodzina po urodzeniu się reprezentanta Polski przeniosła się 

właśnie do Wielkiej Brytanii. Aktualnie koszykarz ma 2,06 m wzrostu i waży 104 kg. Gra na 

pozycji silnego skrzydłowego (PF). 

 



40 punktów Tatuma 
W meczu z Orlando Magic rzucił dla Celtów aż 40 punktów! 

Boston wygrał ostatecznie 126 do 120.  
 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 5 
      

 

 

 

 

 

 

WSCHÓD           ZACHÓD 

 

1. Bucks 3-0        Jazz 4-1 

2. Celtics 3-1      Trail Blazers 4-1 

3. Knicks 3-1       Suns 3-1 

4. Hawks 3-1       Pelicans 3-1 

5. Wizards 3-1     Grizzlies 3-1 

 

 

Mateusz Bystrzycki, klasa VI a 

 

 
 

 



JAZDA KONNA 

 
 

Witam!  

Chciałabym zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego. Najlepiej sprawdza się jazda 

konna. Jest to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Bliski kontakt z naturą oraz więź 

jeźdźca z koniem. Regularne wizyty w stajni, karmienie czworonoga to niebywała okazja do 

rozwinięcia relacji, która często przeradza się w prawdziwą przyjaźń. Jazda konna ma 

ogromny wpływ na nasze zdrowie, korzystnie kształtuje sylwetkę oraz prawidłową postawę 

ciała. Warto brać udział w obozach i półkoloniach jeździeckich, ponieważ dzieci mają tam 

możliwość doskonalenia swoich umiejętności. Nie ma ograniczenia wiekowego.  

ZAPRASZAM! 

 

 

 
 

Wiktoria Grymek, klasa VI A 



 

PIŁKA RĘCZNA 
 

Drugą dyscypliną sportową, która cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży jest piłka 

ręczna. Zwiększa ona aktywność fizyczną i poprawia samopoczucie. Polega na pracy 

zespołowej i zdobywaniu umiejętności. Organizowane są zawody międzyszkolne, co łączy się 

z zawieraniem nowych przyjaźni. Piłka ręczna polega przede wszystkim na zdobywaniu 

bramek przy udziale piłki trzymanej obiema rękoma. Podczas poruszania się po boisku, 

zawodnik może jedynie grać piłką poprzez kozłowanie, zabronione jest jednak trzymanie jej 

w rękach. Punkt zdobywa się w momencie trafienia piłki w bramkę. W zajęciach mogą 

uczestniczyć zarówno dzieci jak i dorośli. 

 

JEŻELI TWOJĄ PASJĄ JEST PIŁKA RĘCZNA, KONIECZNIE ZAPISZ SIĘ NA 

ZAJĘCIA!  

 

 

 
 

Wiktoria Grymek, klasa VI A 

 

 

 
 



Jesień z poezją  

 
 

 

 

Poezja Wisławy Szymborskiej. 

 

Słuchając ostatnio w radiu poezji śpiewanej w wykonaniu ,,Sanah'', odkryłam przepiękny 

wiersz autorstwa Wisławy Szymborskiej ,,Nic dwa razy się nie zdarza''.  Utwór ten pochodzi 

z tomiku ,,Wołanie do Yeti'' z1957r. Pod wrażeniem wiersza postanowiłam przeczytać inne 

utwory polskiej Noblistki. 

 Poezja urzekła mnie swoją normalnością oraz poczuciem humoru. Daje też dużo do myślenia 

i refleksji. 

 Długie nostalgiczne jesienne wieczory są odpowiednim czasem, aby przeczytać poezję 

Wisławy Szymborskiej .  

 

 

Aleksandra Szastak, klasa VII B 

 



Mała ogrodniczka  
Witajcie drodzy Czytelnicy! 

Jak wiecie, jest jesień i dlatego postanowiłam, że napiszę o znanej nam wszystkim jarzębinie, 

a tak dokładniej to o jarzębiu pospolitym. 

Jarząb pospolity, określany też jako jarzębina, to drzewo lub duży krzew o pierzastych 

liściach i charakterystycznych czerwonych owocach, utrzymujących się do późnej jesieni. 

Poza walorami ozdobnymi, warto docenić też właściwości lecznicze jarzębu pospolitego. 

Podpowiadamy, jak wygląda uprawa jarzębiny w ogrodzie, jak wykonać przycinanie jarzębu 

pospolitego, aby zachował ładny pokrój, a także, jakie odmiany jarzębu najlepiej sprawdzają 

się w ogrodowych nasadzeniach. 

Jarząb pospolity- odmiany: 

• Jarząb pospolity 'Pendula' - to odmiana o przewieszających, długich pędach 

zwieszających się aż do ziemi, a czasem nawet płożących. Osiąga średnio 3 metry 

wysokości i tyle samo szerokości. Owoce utrzymują się długo, bo aż do stycznia. 

• Jarząb pospolity ' Fastigiata' - to odmiana kolumnowa osiągająca 7 metrów 

wysokości i 3 metry szerokości. Drzewo doskonale sprawdzi się w małych 

ogrodach, zwłaszcza, że wolno rośnie. Odmiana często wykorzystywana                       

w przestrzeni miejskiej ze względu na dużą odporność na zanieczyszczenia. 

 



 

Podałam tylko dwa przykłady odmian jarzębiny, ale jeśli ktoś będzie chciał poznać więcej 

odmian, zapraszam na stronę:  

 

https://poradnikogrodniczy.pl                                                                                                    

        Kornelia Kowal, klasa VII b 

 

 

 

Na długie jesienne wieczory polecamy Wam kolorowankę 

 

 

 

 

 


