
„Jaka to pora roku?”      

 

Lato już blisko -
mówią bociany.. 

 

Jaskółki są za tym, 
że jesień tuż, tuż… 

 

A gdyby tak mądry 
borsuk powiedział: 
„Zaczęła się wiosna!” 

 

Wybuchłby spór. 

 

 
      Zuzanna Siwy, 4c 

 

 

Ani obejrzeli-
śmy się , a za 
oknami pierw-
sze nieśmiałe 
ślady wiosny.  

Postanowiliśmy 
ją powitać w 
pierwszym numerze gazet-
ki , który macie przed so-
bą .  

Jest to wspólne dzieło kla-
sy 4c. 

W kolejnych 
numerach, któ-
re będą się 
ukazywać 
( mamy nadzie-
ję) co miesiąc,  
znajdziecie 
ciekawe infor-

macje o naszej szkole, kla-
sie, o zakręconych pozy-
tywnie koleżankach i kole-
gach, o naszych zaintere-
sowaniach, o tym co nas 
śmieszy i co nas smuci…  

W naszej gazetce postano-
wiliśmy zamieszczać nasze 
prace plastyczne, literac-
kie , fotograficzne itp.. 
Czekamy na Wasze opinie 
— piszcie na adres naszej 
redakcji. 

Zachęcamy do uczestnic-
twa w różnorodnych kon-
kursach. Na zwycięzców 
będą czekać ciekawe na-
grody.  

                         Redakcja  

Podpis do obrazu/grafiki. 
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Mazurek wiel-
kanocny , ciasto 
najbardziej kojarzące się z 
Wielkanocą , wypiekany w wielu do-

mach wywodzi się z Turcji . 

Zajączek wielkanocny nie ma nic 
wspólnego z Wielkanocą . Wywodzi 
się z czasów pogańskich , w których 
symbolizował płodność i dobrobyt.  

 

Pisanki początkowo jedynie kobiety 

mogły malować . Dawniej wszystkie 
pisanki były kolorowane na czerwo-
no. Nawiązywało to do podań, wedle 
których Maria Magdalena powróciw-
szy do domu po Zmartwychwstaniu 
Jezusa odkryła, że wszystkie jaja 
zmieniły kolor na czerwony . 

 

           W Polsce 
jest Muzeum Pisanki!  Zlo-
kalizowane jest w Ciecha-
nowcu i posiada jedną z naj-
większych europejskich ko-
lekcji pisanek zawierającą 
ponad 2000 eksponatów. 

Najstarsza pisanka na świe-
cie została znaleziona w Me-
zopotamii. Datuje się, że 
może mieć nawet pięć tysię-
cy lat.   

Natomiast najstarsza polska pisan-
ka została odnaleziona podczas wy-
kopalisk archeologicznych niedale-
ko Opola. Szacuje się, że pochodzi 
ona z X wieku!  

wszyscy ubierają się na biało. Za-
czyna się ona o północy i trwa do 3 
nad ranem następnego dnia. W 
Wielką Niedzielę Etiopczycy zasia-
dają do stołu, jedzą pierwszy raz 
od 2 miesięcy mięso oraz obdaro-
wują się prezentami.    

 

 

 

                         Oprac. Konrad  Rejment, 4c                        

Etiopski Kościół Ortodoksyjny ob-
chodzi Wielkanoc w pierwszą nie-
dzielę po pełni Księżyca, czyli po 21 
marca. Poprzedzający te święta, 
wegański post trwa tutaj aż 55 dni. 
W Wielki Piątek wierni przychodzą 
do kościoła i umartwiają swoje ciała 
poprzez upadanie na ziemię (należy 
upaść i się podnieść 101 razy).  

Najważniejsza uroczystość ma 
miejsce w Wielką Sobotę, na którą 
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rych wierzeń, że w Wielki Czwar-
tek wszystkie wiedźmy lecą w nie-
mieckie góry na 
spotkanie z Szata-
nem. Aby je od-
straszyć 
i uniemożliwić im 
powrót, Szwedzi 
palą ogniska, pusz-
czają fajerwerki i 
petardy aż do Nie-
dzieli Wielkanoc-
nej.  

Szwedzkie Wiedźmy  
 

Jedna z najdziwniejszych tradycji 
to wielkanocne wiedźmy. W Szwe-
cji oraz części Finlandii w Wielki 
Czwartek lub w Wielką Sobotę od-
bywa się mini Halloween. Dziew-
czynki i chłopcy w wieku 7-12 lat 
zakładają długie spódnice oraz ko-
lorowe chusty na głowę i chodzą od 
drzwi do drzwi, zbierając do mie-
dzianego garnuszka różne smakoły-
ki. Tradycja ta pochodzi od sta-

   

Przysłowie 
wielkanocne : 

 
 Kto dzień i noc 

gości, to w 
Wielką Niedzielę 

pości.  

W Polsce zaczęto go piec w XVII 
wieku. Polska nazwa "mazurek" na-
wiązuje do Mazowsza.  
Przepis na mazurek przywędrował 
do Polski z Turcji. Jego symbolika 
jest ściśle powiązana z okresem 
Wielkiego Postu.  
Mazurek to nagroda, którą się je 

Źródła informacji wykorzystanych w artykule : https://www.garneczki.pl/blog/ciekawostki-wielkanocne/, https://mamotoja.pl/
wielkanocne-ciekawostki-ktore-musisz-znac,wielkanoc-artykul,28548,r1p1.html,https://thefad.pl/aktualnosci/wielkanocne-ciekawostki-z-
roznych-stron-swiata/,https://polkawszwecji.wordpress.com/2014/04/17/tradycje-wielkanocne-w-szwecji/ 

https://www.garneczki.pl/blog/ciekawostki-wielkanocne/
https://mamotoja.pl/wielkanocne-ciekawostki-ktore-musisz-znac,wielkanoc-artykul,28548,r1p1.html
https://mamotoja.pl/wielkanocne-ciekawostki-ktore-musisz-znac,wielkanoc-artykul,28548,r1p1.html
https://thefad.pl/aktualnosci/wielkanocne-ciekawostki-z-roznych-stron-swiata/
https://thefad.pl/aktualnosci/wielkanocne-ciekawostki-z-roznych-stron-swiata/
https://polkawszwecji.wordpress.com/2014/04/17/tradycje-wielkanocne-w-szwecji/


W naszej klasie jest 
wiele osób pozytywnie 
zakręconych. Mają 
hobby, któremu po-
święcają mnóstwo 
czasu. Ale zakręceni 
pozytywnie czasu nie 
liczą … Wiosna im z 
pewnością nie prze-
szkadza.  

DZISIAJ SPOTKANIE  

Z KLAUDIĄ  I MATEUSZEM.   

Cześć ! 

Mam na imię Klaudia i 
interesuję się jeź-
dziectwem.  Konie to 
cudowne zwierzęta. Po-
trafią wyczuć emocje 
człowieka, np. gdy się 
boi albo jest nie w so-
sie. Nie należy się ich 
absolutnie bać, ponie-
waż najczęściej nie ma-
ją złych zamiarów wo-
bec człowieka.   

 
  

  
 
Cześć !  
Mam na imię Klaudia i 
interesuję się jeździec-
twem.  Konie to cudowne 
zwierzęta. Potrafią wy-
czuć emocje ludzi , np. 
gdy się boimy albo nie 
mamy humoru . Nie nale-
ży się ich absolutnie bać, 
ponieważ najczęściej nie 
mają złych zamiarów wo-
bec człowieka.   

 

Tak, jest jak najbardziej!  

W stajni, w której jeżdżę, 
na wiosnę jest organizowa-
ny orszak wiosenny. Pod-
czas orszaku konie rzędami 
jadą za bryczką, która jest 
ślicznie przystrojona, a i 
bar ze smakołykami też 
jest otwarty.     
 

na miesiąc zdarza jej się 
coś psocić.  Jestem  jej 
właścicielką od ponad ro-
ku, a jeżdżę na niej już 2 
lata. Lady posiada charak-
terystyczną siwiznę na 
czole, i jest maści kaszta-
nowatej [rudej].  

 

Moja Lady jest klaczą rasy peł-
nej krwi angielskiej, konie tej 
rasy są głównie używane w wy-
ścigach, jednak Lady świetnie 
radzi sobie w skokach. Skacze-
my przez przeszkody  umiesz-
czone na wysokości około 70 cm. 
Lady jest ona koniem z charak-
terkiem i gdy się jej coś nie 
spodoba, od razu to pokazuje, 
np. kopie.  W czasie treningu 
jest bardzo grzeczna, ale raz 
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          Klaudia Sołtys , 4c 
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Począt-
kowo wszystko 
budowałem we-
dług instrukcji. 
Były to głównie 
samochody. 
Obecnie moja ko-
lekcja składa 
się z wielu ele-
mentów, a naj-
ważniejsze 
to lego city. 

Moja przygoda z kloc-
kami zaczęła się, gdy 
miałem trzy lata i 
trwa do dzi-
siaj. Pierwszymi kloc-
kami było lego, którym 
w dzieciństwie bawił 

się tato.  

Ostatnio ogląda-
łem w TV zawody, 
w których rywali-
zowały ze sobą 
drużyny. Tworzyły 
z lego naprawdę 
imponujące kon-
strukcje. Chciał-
bym kiedyś wziąć 
udział w takim 
programie.  

Mateusz Olbrycht,4c 

Legomania w XXI wieku?! Czemu nie? 
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„Dzisiaj rano niespodzianie 
zapukała do mych drzwi. 
Wcześniej niż oczekiwałem 
przyszły te cieplejsze dni. 
Zdjąłem z niej zmoknięte 
palto, posadziłem vis a vis. 
Zapachniało, zajaśniało  

wiosna, ach to ty. 

 
Wiosna, wiosna, wiosna, 
ach to ty…” 
                     Marek Grechuta  

Fiołek - roślina , którą reprezentuje 
około 525-600 gatunków, rosnących 
głównie w Europie, w Azji, Ameryce Pół-
nocnej i Południowej. Poza tym zachwy-
cają się  nią  Australijczycy .  Więk-
szość gatunków fiołka  rośnie w strefie 
klimatu umiarkowanego oraz na obsza-
rach górskich.  

Narcyz (żonkil) -roślina z rodzi-
ny  amarylkowatych. Nazwa pochodzi 
od francuskiego słowa jonquille. Na 
naturalnych stanowiskach rośnie dziko 
w Portugalii i Hiszpanii.  

Oba kwiaty są symbolami wiosny i 
pięknie pachną. 

 

 

 

         Oprac. Kalina Młynarska,4c 



 
„Od kiedy pamiętam, zawsze coś malowa-
łem i rysowałem. Mając 6 lat, wiedziałem 
już, że pragnę zostać artystą plastykiem. 
Uwielbiam malarstwo akrylowe i rysunek 
kredką. Najchętniej jednak oddaję się 
sztuce szkicowania. Wolny czas spędzam 
najczęściej przed sztalugą , tworząc ko-
lejne obrazy.” 

Patryk Gawron , 4c                                                                                 
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„Pokora i delikatność nie są 
cnotami ludzi słabych , lecz 
mocnych , którzy nie potrze-
bują źle traktować innych , by 
czuć się ważnymi.”

                                                                                    
Papież Franciszek  



   
 
 
 
 
 

Pewnego słonecznego, wio- sennego dnia wybraliśmy się z 
Michałem na spacer. Mieliśmy ob- serwować oznaki wiosny, by napi-
sać wypracowanie z języka pol- skiego. Niebo miało kolor niebie-
ski, a młode listki już się pojawiły na drzewach. Zaproponowałem 
Michałowi spacer nad Wisłokiem, aby popatrzeć na budzącą się do 
życia przyrodę.  

Było mnóstwo kaczek, które wesoło trzepotały skrzydłami na 
nasz widok. Mieliśmy ze sobą kukłę marzanny, aby utopić ją w rzece. 
Panią zimę zrobiłem ze swo- ją kuzynką Mają. Na długim paty-
ku umocowaliśmy głowę zrobioną ze starego prześcieradła i waty. Na głowie namalo-
wałem pisakiem niebieskie oczy i czerwone usta. Marzannę ubraliśmy w stare ubra-
nia mamy. Na głowę założyliśmy kolorową chustę i wrzuciliśmy do wody.       

Nagle zobaczyliśmy, że trawa wokół nas przybiera coraz bardziej soczysty 
zielony kolor. Przed nami pojawiła się kobieta w sukience z kwiatów, która sięgała 
jej do kostek. W ręce trzymała bukiet z krokusów, na głowie miała słomiany kapelusz 
ozdobiony stokrotkami oraz zielonymi gałązkami.  

Zwierzęta się jej kłaniały a ptaki śpiewały na jej widok. Od razu domyśliliśmy 
się, że to Pani Wiosna. Zaproponowała nam wizytę w swoim  domu. Z ochotą wybrali-
śmy się do magicznej krainy, w której wiosna trwała cały rok. Zobaczyliśmy łą-
kę usłaną różnokolorowymi kwiatami, nad którymi latały motyle, liście na drzewach 
delikatnie poruszały się na wietrze, śpiew ptaków roznosił się po całej krainie, nad 
domem krążyły bociany. Było ciepło i przyjemnie, nawet nie przeszkadzało nam brzę-
czenia różnych owadów, które  było słychać z każdej strony. Pani Wiosna poczęsto-
wała nas pysznymi czekoladowymi jajkami, i przyznajemy, że nigdy tak dobrych nie 
jedliśmy. Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy, . Było już późno i musieli-
śmy wracać do domu.   
          Dzięki tej przygodzie wiosna stała się dla nas najpiękniejszą porą ro-
ku, bo świat jest wtedy piękny i kolorowy.   
  
                                               Autorzy : Michał Klimowicz i Oliwier Płaneta, 4c  
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Fot. Maciej Galej 4c 
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 U Mickiewicza na wiosnę lasy , 
puszcze i bory zaludnione były zwie-
rzętami.  

 

Poeta pomyślał o ojczyźnie , gdy 
zobaczył pasące się na ugorze bo-
ciany. 

 

Najgrzeczniejszy w klasie jest nau-
czyciel. 

 

Ludzkość od początku zadaje sobie 
pytanie : co było pierwsze jajko czy 
kura. Odpowiedź jest oczywista : 
pierwszy był kogut. 

 

Jakby tak mogło spełnić się moje 
jedno życzenie, to chciałbym , aby 
nigdy nikomu do głowy nie przyszło 
wymyślenie szkoły.  

Kontakt :  

 

Redakcja: 
Redaktor Naczelny:  Augustyn 
Bliźniak 
Zespół redakcyjny:  Uczniowie 
klasy 4c 

1. Gazetka szkolna czwartoklasistów SP30 
„NASZe GRAFFiTi” została powołana do 
istnienia 23 marca 2021 roku.  

2. Redakcja, w skład której wchodzą uczniowie  
klasy IV c, na łamach gazetki zamierza pi-
sać o sprawach interesujących i ważnych 
dla młodych ludzi.  

3. Pandemia wymusiła na redakcji  proekolo-

giczne działania, dlatego kolejne numery 
będą ukazywać 
się  na stronie 
internetowej 
SP nr 30 w 

Rzeszowie.  

Do wakacji 
2021 roku 
ukażą się jesz-
cze dwa nume-

ry gazetki : 
majowy i 
czerwcowy. 
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Polecamy : http://cartoonblog.pl/pl/dziakomiksow/paski-komiksowe/ 

 


