
Wiersz majowy  

 

Maturzyści  piszą  
w szkolnych ławkach 
matury,  
inni leniwie odpoczywają  
na łonie natury.  
 
Dookoła kwitną kaszta-
ny 
 i  
słodko pachnie bez,  
a ty nowalijki 
na śniadanie jesz.  
 
Na łąkach jest pięknie  
i  
kolorowo  
Tak wiosennie, 
tak  majowo …  
 
                      Patryk Gawron,4c 

Przyszła, jest i 
to w pełnej kra-
sie . Oczywi-
ście, najpięk-
niejsza pora 
roku — nikomu 
jej przedsta-
wiać nie po-
trzeba. WIO-
SNA! 

Przed Wami drugi numer 
gazetki , która jest co-
raz „grubsza”, ale  nie 
zamierzamy jej odchu-

dzać. Jest 
wiele tematów 
interesują-
cych , o któ-
rych aż chce 
się pisać.   

Ten numer to 
wspólne dzieło 

klasy 4c . 

Obiecaliśmy miesiąc temu, 
że znajdziecie w każdym 
numerze ciekawe informa-
cje o naszej szkole, klasie, 

o zakręconych pozytywnie ko-
leżankach i kolegach, o na-
szych zainteresowaniach, o 
tym, co nas śmieszy i co nas 
smuci…  

Życzymy miłej lektury! 

Czekamy na Wasze opinie — 
piszcie na adres naszej redak-
cji. 

Zachęcamy do uczestnictwa w  
konkursie. Na zwycięzcę bę-
dzie czekać  słodka  nagroda.  

 

HEJKA ! ! !   

„Jaka jest pora roku?” 

9 maja 2021  

Nr 2 /2021 Maj 

NASZE GRAFFiTi 

W tym numerze  
warto m.in. 
przeczytać  : 

Majowe abecadło 2 

Dla Mamy  3-5 

O nas , czyli 4c i 
człowieku pozytyw-
nie zakręconym  

6 i 9 

Konstytucja 3maja 7 

Elektrośmieci  8 

Malowane majem  10 

Opowiadanie Oli-
wiera „Okno” 

11 

 
 

 

UWAGA!!! KONKURS !!!!!  
TAK,TAK ! Dla Ciebie! Zobacz str.17. 
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TEKST TYTUŁU 

  Skąd pochodzi nazwa miesiąca ? Majowe zabawy  

To miesiąc młodej, soczystej zie-
leni, która w całej krasie występu-
je w przyrodzie. Wszystko się mai 
i kwitnie. Rozkwitają konwalie, bzy 
oraz sady przydomowe. Nasi 
przodkowie nazywali ten miesiąc – 
trawień – od zielonych, bujnych i 
rozkwitających traw. Według sta-
rej legendy w maju właśnie Bóg 
stworzył świat i wszystkie jego 
wspaniałości, dlatego o tej porze  
w człowieku rodzi się tęsknota za 
utraconym rajem.  

Majowe świętowanie  

W tym miesiącu wspominamy wiele 
wydarzeń, które zapisały się w 
historii, na przykład: Święto Pra-
cy (1 maja), Konstytucja 3 Maja, 
Ruch 4 Maja.  

Majówki  

Staropolski zwyczaj „Majówek” 
jako spotkań towarzyskich na 
świeżym powietrzu przetrwał do 
dzisiaj. W maju chętnie organi-
zujemy spotkania na łonie natury 
w gronie przyjaciół i coraz czę-
ściej nazywamy je grillowaniem 
czy piknikowaniem , a to prze-
cież „majówka”.  

Majowa pogoda 

Bywa, że nas nie rozpieszcza ,ale 
wszystko jej wybaczamy , bo  w peł-
nej krasie odsłania naturę.  

Majowi ogrodnicy i zimna Zośka  

"Zimna Zośka" to imię patronki dnia, 
związanego z nieprzyjemnym  zjawi-
skiem pogodowym. Chłód polarnego 
powietrza dociera do Polski około 15 
maja, czyli w dzień, w którym w Ko-
ściele katolickim wspomina się św. 
Zofię, rzymską męczennicę.  

Zgodnie z tradycją święta ta jest 
wzywana w przypadku szkód wyrzą-
dzonych przez mrozy. Przymrozki 
mogą wystąpić w połowie maja, kiedy 
po okresie utrzymywania się wyżu 
barycznego w naszym regionie za-
czyna pojawiać się niż, a wraz z nim 
zimne, polarne powietrze . Naukow-
cy zaobserwowali, że po dniu zimnej 
Zośki często następuje poprawa 
pogody, a temperatura rośnie bar-
dzo szybko.  

A jeszcze 
zimni ogrod-
nicy—trzej— 
święci Pan-
kracy, Ser-
wacy i Boni-
facy, których 
wspomina się 
w dniach 12-
14 maja.  

Majowe przysłowia, powiedzenia i 
porzekadła  

Na świętą Zofiję deszcz 
po polach bije. 

 
Święta Zofija kwiaty 

rozwija. 
 
Dla świętej Zosi kłos się 

podnosi. 
 

Nam podoba się najbardziej to : 
„W maju jak w raju” , bo 
wszystko w przyrodzie budzi się 
do życia i szaleje ze szczęścia. 

Naukowcy piszą , że tradycje zwią-
zane z zabawami majowymi pocho-
dzą z czasów przedchrześcijań-
skich i nawiązują do celtyckiego 
święta płodności Beltane  czy ana-
logicznego święta celebrowanego 
pośród ludów germańskich, a zna-
nego obecnie jako Noc Walpurgii. 
W południowej Europie w maju 
czczono natomiast rzymską boginię 
płodności i wiosny Florę. Festiwal 
ów określano mianem Floraliów.  

Bawiono się na wsi w miastach.  

Np. w Zielone Świątki na central-
nym placu wsi stawiano ukwiecony, 
zielony słup. Ten słup ozdabiano 
girlandami, kwiatami, wstążkami , a 
przygotowywali go  wszyscy miesz-
kańcy wsi. Nazywano Takie słupy  
majami lub wiuchami.  

Miejskie zabawy majowe rozpo-
wszechniły się w wieku XVIII, w 
tym początkowym okresie finanso-
wane były często z kasy królew-
skiej. Bodaj najpiękniejszy bal ma-
jowy urządził na Bielanach Stani-
sław August w 1766 roku.  

W lasku bielańskim wybudowano 
okazałą twierdzę z salami balowymi 
oraz ratusz dla warszawskiego 
mieszczaństwa. Na placu ustawiono 
namioty, altany i siedziska, udeko-
rowane kwiatami. Uczestnicy balu 
dopłynęli na miejsce gondolami i 
łodziami, a orszak zamykał Bachus 
z towarzyszącymi mu boginkami. 
Na stołach królowały pieczone mię-
sa, napoje i oczywiście wino - w 
wielkiej obfitości. Nie zabrakło 
słupa, na którego szczycie czekała 
na śmiałka butelka wina i wypełnio-
na sakiewka… 

Miód i pszczoły  

To nie pomyłka ! Maj to miesiąc , 
który powinien kojarzyć się wszyst-
kim z pszczołami. Maja to z pewno-
ścią najsłynniejsza pszczółka na 
świecie. Przedstawicielka owadów, 
bez których, jak mówią naukowcy 
(a oni wiedzą, co mówią), życie na 
ziemi zniknęłoby w ciągu kilku lat. 
Niezwykle pożyteczne owady mają 
swoje święto 20 maja. Pożeraczy 
miodu było wielu , ale najsłynniej-
szego nie trzeba przedstawiać — 
to, oczywiście, Puchatek .  

Źródła inf. Internet  

Nazwa miesiąca pochodzi od imienia 
bogini Mai, matki boga Merkurego. 
Została ona zapożyczona z języka 
łacińskiego przez większość języ-
ków europejskich. W języku pol-
skim określenie "maić" oznacza tyle 
samo, co stroić.  

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=pogoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maja_(mitologia_rzymska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Merkury_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
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„Wiersz na Dzień Matki” 

 

W zielonych oczach Matki 
Świeci wiosenna łąka. 
Słońce na drzewach śpiewa 
i budzi kwiaty w pąkach. 

W niebieskich oczach Matki 
szepcze kwitnący strumień. 
Tak opowiadać bajki 
to tylko Mama umie. 

W błękitnych oczach Matki 
pogodne niebo fruwa. 
Kiedy zasypiasz – Matka 
jak gwiazda nad snem czuwa. 

A w czarnych oczach Matki 
noc od samego świtu 
okrywa cię skrzydłami 
ze srebra i błękitu. 

 
Tadeusz Kubiak  

 

 

 

„Droga Mamo!  
 
Z okazji Twojego 
święta pragnę Ci 
życzyć bardzo dużo 
zdrowia, szczęścia 
oraz wszystkiego, 
co sobie tylko za-
marzysz.  
 
Dziękuję Ci, że je-
steś. Nigdy się nie 
zmieniaj, bo jesteś 
najlepsza.”   



                Na ulicy Szyszkowej pod numerem 11 mieszkała od ja-
kiegoś czasu  rodzina Jastrzębskich. Rodzice i dwoje dzieci – Ró-
ża i Kacper. Któregoś dnia w spokojnym do tej pory domu powsta-
ło ogromne zamieszanie . Następnego dnia w kalendarzu przypa-
dał Dzień Matki, ale dzieci o nim zapomniały i nie miały przygoto-
wanego prezentu. 

- Co my teraz zrobimy.  To już jutro, a my nie mamy jeszcze pre-
zentu- biadoliła Róża.  

- Może ci coś wpadnie do głowy podczas obiadu – odpowiedział 
młodszy brat, który jak nikt inny w rodzinie wierzył w magiczne 
moce swojej siostry.  

- O rany ! Prawie zapomniałam!  Rzeczywiście już obiad. Musimy 
coś wymyślić.  

Po obiedzie Róża i Kacper pobiegli do sklepu poszukać czegoś, co 
spodobało by się mamie. Nic ich nie zaciekawiło. Nic ciekawego 
nie znaleźli w kwiaciarni i dro- gerii. 

- Poddaję się -  wydusił Kacper,  biegnąc za star-
szą siostrą.  

-Nie poddawaj 
się! Wpadłam na 
genialny  pomysł , 

biegniemy do tego 
sklepu – Róża 

wskazała na obiekt po 
drugiej stronie ulicy. - 

- Pewnego dnia, gdy by-
łam tam z mamą po bu-

ty, spodobała jej się sukienka. Sprawdzimy, czy jeszcze jest. Je-
śli dobrze pamiętam, mama nosi rozmiar 38.  

W sklepie wisiała na stoisku z sukienkami ostatnia sztuka w roz-
miarze,  którego potrzebowali . 

- Mamy szczęście – Kacper i Róża odetchnęli z ulgą.   

Rodzeństwo dokupiło jeszcze czekoladki i pięknie zapakowało 
prezent. Następnego dnia podczas śniadania wręczyło go mamie. 
Trzeba przyznać, że bardzo jej się spodobał. 

   Dzieci były  szczęśliwe, że udało im się zaskoczyć mamę. Obie-
cały sobie, że w przyszłym roku o prezencie pomyślą dużo wcze-
śniej. 

 
Klaudia Iskrzycka , 4c 
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Powinna świętować każdego dnia, a ona ma tylko je-
den dzień w roku… 

 

Mama w roli celebrytki. 

W polskich szko-
łach dzieci obda-
rowują swoje Ma-
my w tym dniu kwia-
tami, słodyczami i 
wręczają własnoręcz-
nie zrobione kartecz-
ki z życzeniami zwane 
laurkami . 

W USA z tej okazji 
nosi się stroje z mo-
tywami kwiatowymi. 
Ten , kto nie ma mat-
ki , nosi strój przy-
ozdobiony białymi 
kwiatami , ten , kto 
matkę ma —
czerwonymi.  

 

W Etiopii dzień Matki 
przypada na początek 
sezonu deszczowego. 
Obchody są  radosne—
wszyscy tańczą , jedzą 
smakołyki i śpiewają . 

We Francji 
mamom , które 
mają dużą liczbę 
dzieci, w tym dniu 
wręczane są orde-
ry z okazji Dnia 
Matki w dowód 
uznania. O te me-
dale starają się 
dzieci dla swoich 
mam.  

W Indonezji Dzień 
Matki obchodzony 
jest od 1953 roku  
tuż przed Bożym 
Narodzeniem. 

W krajach arab-
skich święto Mam 
obchodzone jest 
na wiosnę , bo 
wszystkim i mama i 
wiosna kojarzą się 
z ciepłem i życiem . 
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  Kolejny rok poznaję koleżanki i kolegów z klasy. Każdy z nas 
jest inny, niepowtarzalny i każdy ma swoje pasje, hobby. Dzi-
siaj postanowiłam przedstawić wszystkich, bo: 
 

 
 

W KAŻDYM Z NAS JEST TALENT !!!  
  

Augustyn B. –  wie wszystko o rybach oraz owadach.   
Borys C. - matematyka oraz język  polski nie mają  przed nim    
żadnych tajemnic.  
Maciej. D – o historii może opowiadać godzinami.  
Patryk D. – piłka nożna to jego pasja.  
Maciej G. – uwielbia robić zdjęcia przyrody.  
Patryk G. – malowanie pochłania go bez reszty.  
Tymek G. – szkicowanie zajmuje mu wiele czasu.  
Klaudia I. – opowiada wymyślone historie . 
Kacper K. – jeździ kładami oraz innymi podobnymi sprzętami.  
Szymek K. – uwielbia piłkę nożną.  
Michał K. – ma dwa hobby : piłkę nożną i wiedzę 
Piotrek L. – nie przepuści żadnego meczu  piłki nożnej .  
Kalina M. – rysuje.   
Mateusz O. – z  klocków ‘’Lego’’ potrafi ułożyć wszystko.  
Oliwier P. – potrafi wszystkich rozśmieszyć.  
Konrad R. – uwielbia grać z kolegami w piłkę nożną .  
Michał R. – wymyśla i opowiada śmieszne historie.  
Zuzia S. – jeździ konno  i rysuje.  
Kamila S. – gotuje i jeździ konno.  
Krystian T. – lubi grać w piłkę nożną .  
Kacper W. – pasjonuje się  rejestracjami samochodowymi i 
bardzo dużo wie na ich temat.  
Sebastian W. – opowiada bardzo ciekawe historie .  
 
 
 
 
  Oprac. Klaudia Sołtys , 4c 
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     „Ostatnia wola i testament gasnącej Ojczyzny”   

 

Konstytucja 3 maja  
 

to prawo , które  regulowało m. in.  ustrój Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów czasów Stanisława Augu-
sta, m.in. ograniczało demokrację szlachecką, znosiło 
liberum veto i wprowadzało monarchię dziedziczną.   

 

 

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono 
do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 
maja było zakazane we wszystkich za-
borach i dopiero po I wojnie świato-
wej, kiedy Polska odzyskała niepodle-
głość, Święto Konstytucji 3 ma-
ja zaczęto ponownie obchodzić. Podczas 
II wojny światowej w czasie okupacji 
niemieckiej i radzieckiej święto zostało 
zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku 
władza zezwoliła na oficjalne świętowa-
nie. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 
maja – znów jest świętem narodowym, a 
od 2007 roku obchodzone jest również 
na Litwie.   

Historia świętowania  

Jan Matejko , Konstytucja 3 maja 
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 ELEKTROŚMIECI  

W środę 
22 kwietnia ob-
chodziliśmy święto 
naszej planety – 
DZIEŃ ZIEMI. 
Jednak o środowi-
sko powinniśmy 
dbać nie tylko raz 
w roku, ale także 
na co dzień. W 
tym artykule chcę 
przybliżyć temat 
elektrośmieci.  

Co to takiego? 

Elektrośmieci stano-
wią zużyty, popsuty, nieuży-
wany czy niepotrzebny 
sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny. Często określane 
są one także skrótem ZSEE 
(zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny).  
Jak postępować z elektrośmie-
ciami? 

Nie wolno ich wyrzucać 

do śmietnika razem z innymi od-

padami, gdyż zawierają substan-

cje trujące, np.: rtęć, freon, 

azbest, kadm czy związki bromu. 

Substancje te mogą spowodować 

zatrucie organizmów ludzi i zwie-

rząt. Należy je oddawać do spe-

cjalnych punktów skąd trafią do 

zakładów przetwarzania, gdzie 

poddawane są procesom odzysku 

i recyklingu. Uzyskane w ten spo-

sób surowce są wykorzystywane 

do produkcji nowych urządzeń. 

LOS ZIEMI JEST W NASZYCH RĘKACH !!!!! 

Ciekawostki 

Gdyby wymieniane rocznie telefony komórkowe ustawić jeden na dru-
gim, utworzyłyby kolumnę 1000 razy wyższą niż Pałac Kultury i Na-
uki w Warszawie! Jeśli podobnie postąpilibyśmy z wymienianymi 
każdego roku telewizorami, utworzyłyby one kolumnę 50 razy wyż-
szą niż Mount Everest. 

Szklane drzwiczki pralki mogą zostać przerobione na praktyczną mi-
skę żaroodporną, a odzyskane i przetworzone włókna karbonowe 
posłużą do produkcji wytrzymałych żagli lub namiotów. 

Metale, w tym złoto, srebro, czy miedź, odzyskane z zużytych telefo-
nów komórkowych można wykorzystać do wytwarzania czajników, 
plomb dentystycznych, a nawet instrumentów muzycznych. 

Plastikowe elementy ze zużytej lodówki mogą posłużyć do produkcji 
kołpaków samochodowych. 

Eksperci Greenpeace oszacowali, że gdyby wszystkie zebrane w ciągu 
roku ZSEE załadować do wagonów towarowych, to utworzony z nich 
pociąg opasałby kulę ziemską. 

Źródła inf. https://elektrosmieci.pl/co-to-sa-elektrosmieci/ciekawostki/,https://www.pkt.pl/artykul/dlaczego-nalezy-przekazywac-elektrosmieci-do-

recyklingu-38813, https://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/22-kwietnia-miedzynarodowy-dzien-ziemi/  

Oprac. Konrad Rejment, 4c 

Nasza szkoła w tej 
akcji pozyskiwania 
elektrośmieci i wtór-
nego ich recyklingu 
też brała udział!!!!   

https://elektrosmieci.pl/co-to-sa-elektrosmieci/ciekawostki/
https://www.pkt.pl/artykul/dlaczego-nalezy-przekazywac-elektrosmieci-do-recyklingu-38813
https://www.pkt.pl/artykul/dlaczego-nalezy-przekazywac-elektrosmieci-do-recyklingu-38813
https://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/22-kwietnia-miedzynarodowy-dzien-ziemi/


 

 

W naszej klasie jest 
wiele osób pozytywnie 
zakręconych. Mają hob-
by, któremu poświę-
cają mnóstwo czasu. 
Ale zakręceni pozy-
tywnie czasu nie liczą … 
Wiosna im z pewnością 
nie przeszkadza.  

DZISIAJ SPOTKANIE Z 

AUGUSTYNEM . 

 

Odkrywałem ją już od wczesnego dzieciństwa,. Zaczęło się 
to dokładnie wtedy, gdy mama kupiła mi gumowe zabawki do 
kąpieli.  Rozgwiazda,  żółw, delfin  to pierwsze moje stwo-
rzenia wodne. I piękna malutka niebieska rybka, która towa-
rzyszyła mi w pierwszym dniu żłobka , przedszkola i na-

wet w pierwszej klasie  podsatwowówki. 
Zabierałem ją na wycieczki i space-
ry zawsze była ze 
mną.  

Moja pasja  

„Chciałem 
dowiedzieć 
się  coraz 
więcej o na-
zwach ryb, 
gatunkach, 
jak miesz-
kają. czym 
się żywią, 
jak rozmna-
żają .” 

W pogłębianiu i poszu-
kiwaniu wiedzy  poma-
gały mi książki albumy, 
atlasy, filmy przyrod-
nicze. Rosła we mnie 
chęć poznawania kolej-
nych gatunków zwie-
rząt , owadów. Po ry-
bach przyszła pora na 
motyle i ćmy, które 
zachwycają ilością ga-
tunków, nazw sposo-
bem życia i, co widać 
gołym okiem, kształta-
mi i kolorami . Moja 
mała biblioteka przy-
rodnicza rozrasta się 
w bardzo szybkim 
tempie a fascynacja 
przyrodą wzrasta z 
każdym dniem. 

Warto czasem zatrzymać się na chwilę,  poobserwować przyrodę, tym bar-
dziej teraz, gdy budzi się ona do życia po długim śnie zimowym, a razem z 
nią pierwsze motyle, takie jak  pawiki, zawiślaki, rusałki i wiele innych…                                                                                                        

                     

Oprac, Augustyn Bliźniak ,4c 



 

10                                                                                                                                                            NASZE GRAFFiTi 

Patryk Gawron, 4c 



 

          Okno 

Kolejny dzień w zdalnym nauczaniu niczym nie różnił się od po-

przednich. Od 8.00 do 13.20 lekcje. I tak od wielu miesięcy. Piotrek jak wszyscy 

w klasie powtarzał , że chce wrócić do szkoły. Po zajęciach już biegłby na boisko 

szkolne , gdzie rozegrałby wspaniały mecz z kumplami. W prawdziwej szkole zaw-

sze coś się dzieje. A wirtualnym świecie, szkoda gadać . 

 Zmęczony siedzeniem przez kilka godzin przed komputerem, podszedł do 

okna, aby pooddychać świeżym powietrzem. Gdy tylko je otworzył, zobaczył ma-

giczny portal. Nie zastanawiając się ani chwili, od razu do niego wskoczył. W por-

talu zobaczył mnóstwo okien, które były ponumerowane. Zajrzał do okna nr 1 i zo-

baczył pałac cały ze szkła, wokół którego był przepiękny ogród z roślinnością ze 

szkła. W oknie nr 2 były wielkie szczury ciągnące materac, na którym siedziała 

wróżka. W oknie nr 3 było całe miasto zbudowane z samych okien. W 4. oknie po-

jawiały się niebieskie zwierzęta, które wesoło bawiły się na łące wśród czerwo-

nych drzew. Chłopiec nie otwierał pozostałych okien , ale wrócił się do pierwszego. 

Było to okno ze szklanym pałacem, który bardzo go zaciekawił. Koniecznie chciał 

zobaczyć budowlę z bliska. Zaczął powoli kroczyć szklaną ścieżką prowadzącą do 

pałacu. Budynek był wielki z mnóstwem okien, przez które wpadało słońce tworząc 

na ścianach kolorowe tęcze. Po wejściu do dużej sali, do której zamiast drzwi 

wchodziło się przez okno, zobaczył strażników ze szkła i cesarza siedzącego na 

szklanym tronie. Władca uradowany przybyciem nowego przybysza z innego świa-

ta zaproponował ucztę. Jedzenie było ze szkła,  ale okazało się, że smakuje tak 

jak domowe obiady mamy. Piotrkowi przypadły do gustu najbardziej słodycze, 

zwłaszcza szklana czekolada z kolorowymi szkiełkami. 

Nagle poczuł czyjś dotyk na ramieniu. Przez chwilę nie wiedział,  co się dzie-

je. Dopiero po chwili dotarło do niego , że to głos mamy, która mówiła, żeby się 

obudził, bo obiad na stole.  

Szkoda, że cała przygoda okazała się tylko snem. Snem o oknach z różnymi 

światami. 

                                                                                    

                                                                                           Oliwier Płaneta, 4c 



Wiosenne spotkania z naturą  

Ptasie koncerty  

             Wywiad ze słowikiem 
 

Dziennikarz :  Jak się czujesz ? 

Słowik :  W tym momencie moje samopoczucie nie jest najlepsze. Odczu-
wam smutek i tęsknotę. 

Dziennikarz:  Czy jesteś zadowolony, że mieszkasz w pięknej klatce ? 

Słowik :  Zgadam się z tym, że klatka , w której teraz mieszkam, jest pięk-
na i luksusowa. Nie jeden ptak byłby uradowany, gdyby był na moim miej-
scu. Niestety , pomimo bogactwa , którym mnie otoczono , nie jestem 
szczęśliwym ptakiem. 

Dziennikarz : Czy wolałbyś mieszkać na wolności ? 

Słowik :  Bardzo cenię cesarza jako władcę kraju , w którym mieszkam. Do-
ceniam jego starania , aby zapewnić mi królewskie wygody. Wolałbym jed-
nak wrócić do lasu , w którym wcześniej mieszkałem. Bardzo brakuje mi 
wolności ,  świeżej bryzy znad morza i towarzystwa moich leśnych przyja-
ciół. W chwili obecnej zgadzam się z tymi , którzy uważają , że : „ Wszę-
dzie dobrze , ale w domu najlepiej.” 

Dziennikarz :  Jak wyglądało Twoje życie zanim trafiłeś do niewoli ? 

Słowik : Zanim wsadzono mnie do klatki , moje życie było cudowne. Kiedy 
chciałem , latałem wśród drzew i zażywałem kąpieli w czystych , błękitnych 
jeziorach. Swoim  śpiewem umilałem codzienne życie prostych 
i ciężko pracujących ludzi. Mój świergot sprawiał , że czuli się 
oni szczęśliwi i było im lżej. 

Dziennikarz : O czym marzysz ? 

Słowik :  Moje marzenie jest jedno. Pragnę, aby rozwinąć sze-
roko moje szare skrzydełka. Polecieć wysoko nad koronami 
drzew, ogrzać się w promieniach słońca a następnie usiąść na 
mojej starej gałęzi. Swoim niewymuszonym śpiewem chcę 
uszczęśliwiać rybaków. Marzę o tym każdego dnia. 

Dziennikarz: Dziękuję za wywiad, Słowiku. 

                

 

                          Oprac. na podstawie baśni H. Ch. Andersena P. Gawron, 4c 

Słowik pospolity 

Słowik chiński 
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Święto zakochanych nam kojarzy się z najkrótszym zimowym miesiącem, lutym. 

Wywiad z panią Aniką Siorek , nauczycielem biologii w SP 30 w Rzeszowie 

    
Kaudia Sołtys i Kamila Strek, redaktorki 

„Graffiti” :  Dzień dobry. W naszej kulturze 
to maj, rozkwitająca  tysiącami barw przy-
roda i śpiew słowików stanowią idealne tło 
dla rodzących się uczuć i dlatego w polskiej 
tradycji to maj jest uznawany za miesiąc 
zakochanych. Chciałybyśmy zadać Pani  kilka 
ważnych pytań . 

 
R.:  Czy Pani zdaniem można dostać zawału z 

miłości? 
 
Anika Siorek , nauczyciel biologii : Myślę, że 

można dostać zawału z miłości, bo jest 
to bardzo silne uczucie.  

 
R. :To skoro to takie niebezpieczne uczucie , 

to może lepiej się nie zakochiwać. Czy 
człowiek zakochany jest chory? Podobno 
niektórzy skarżą się na  ból brzucha lub 
głowy ? 

 
A.S. : Nie sadzę, człowiek zakochany jest 
szczęśliwy i ma motyle w brzuchu.  
 
R.: Czy istnieje lekarstwo na miłość ? 
 
A. S. : Miłość to głębokie i piękne uczucie. 

Według mnie lekarstwem na miłość jest 
szacunek, zaufanie, wierność i wzajem-
ne zrozumienie.  

 
R.: Jak reaguje nasze serce, gdy się zako-
chamy? 
 
A. S. : Gdy się zakochamy, serce bije moc-

niej, jednak naukowcy twierdzą, że 
siedliskiem uczuć jest nie serce, lecz 
mózg!  

 
R.: Dlaczego często rumienimy się , gdy ko-
goś kochamy ? 
 
A. S. : To wynik emocji. W sytuacji silnej 

emocji, np. lęku i zawstydzenia  rumie-
nimy się z powodu napływającej krwi do 
twarzy.  
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R.: Czy Pani zdaniem miłość jest potrzebna  
do życia? Niektórzy mówią , że bez wo- 
dy, tlenu i miłości nie da się żyć… 

 
A. S. :  Pięknie powiedziane. Sadzę, że 

miłość jest niezbędna do życia, ponieważ 

gdy kochamy, jesteśmy szczęśliwi i może-

my fruwać i góry przenosić. Miłość to 

cenny dar i wartość , dlatego należy ją 

pielęgnować. 

 
 
R.: Czy są na świecie lu-
dzie, którzy nie potrafią kochać?   
 
A. S. : Moim zdaniem, niestety, są tacy 

ludzie, którzy nie potrafią kochać, dlate-

go są nieszczęśliwi i samotni. 

 
 
R.: Czy jedenastolatki potrafią się, Pani zda-
niem, szczerze zakochać? 
 
A. S. : Myślę, że takie pierwsze miłości, 

pierwsze zakochania to raczej zaurocze-

nie niż prawdziwa miłość. Miłość przycho-

dzi z czasem i czasami trudno ją zdefi-

niować.  

 

R.: Dziękujemy za rozmowę .  

                                   K.S i K.S.,4c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Niezastąpiona niezapominajka  

• Do kalendarza ważnych majowych 
świąt kilkanaście lat temu wpisa-
no Dzień Niezapominajki, który 
od 2002  roku obchodzi się  15 
maja. 

   
• Niezapominajka - w Polsce często 

nazywana jest niezabudką. To 
kwiat, który u wielu ludzi przywo-
łuje wspomnienia z dzieciństwa, 
wiąże się z sielskimi widokami 
i  beztroskim bieganiem po łące.  

 
• W Dniu Niezapominajki promuje-

my szczególnie walory polskiej 
przyrody i różnorodność biolo-
giczną i - co ważne -  przypomina-
my o potrzebie jej ochrony.  

 
• Dodatkowe zadania przed nieza-

pominajką : 
 
• zachowanie od zapomnienia waż-

nych chwil w życiu, osób, miejsc i 
różnych sytuacji, a także  lokal-
nych tradycji.  

 
• symbolizowanie miłości, wierności 

i dobrych życzeń. 
 
• wspomaganie w leczeniu, np.  dróg 

oddechowych.   
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Gorąco polecam , czyli co warto przeczytać . 

 

 

   „ Hachicko. Pies, który czekał’’ 
Luisa Pratsa to wzruszająca opo-
wieść o 
przyjaźni 
psa z czło-
wiekiem. Hi-
storia jest 
oparta na 
prawdziwych 
faktach z 
XX wieku.  

         
 
 
Któregoś 
dnia do ro-
dziny profe-
sora Eisaburo Ueno trafia mały 
szczeniak, rasy Akita. Pies zosta-
je nazwany imieniem Hachicko ze 
względu na koślawe łapy przypo-
minającą hacki  ( wyjaśnienie hac-
ki - japońska cyfra osiem) . Zwie-
rzak zostaje najlepszym przyja-
cielem profesora. Codziennie rano 
odprowadza go na stację kolejową 
i wraca do domu , a o 17:25 poja-
wia się na stacji przed przyjaz-
dem pociągu i czeka na profesora. 
Kiedy profesor umie-
ra, Hachicko dalej czeka na stacji 
na swojego pana.  
Przecież nie wie , że ten już nigdy 
nie wróci z pracy.   
 
Podróżni codziennie widzieli Ha-
chicko przez  10 lat.   

        W Japonii Hachicko jest 
symbolem psiej wierności. W 

miejscu, 
gdzie  zwykle cze-
kał na profesora, 
dziś stoi po-
mnik Hachicka.      
Książka wzrusza i 
pokazuje, że pies 
może być prawdzi-
wym przyjacielem. 

 

Swoją drogą,  

       ciekawe, czy 
naszym pupi-
lom , by się 
spodobały ta-
kie powiedze-
nia :  
schodzić na psy 
(pot.) –  tracić do-
tychczasową pozy-
cję 
wieszać psy na 
kimś (pot.) – ktoś 
bardzo źle się o 
kimś lub o czymś 
wyraża) 
żyć jak pies z ko-
tem kłócić się i nie 
lubić się z kimś 
tu jest pies po-

grzebany – na tym polega trudność; sęk w 
tym) 
pieski żywot – życie nędzne, pełne wyrze-
czeń i trudności 
ni pies, ni wydra – człowiek bez wyraźnych 
cech) 
pies ogrodnika –ktoś, kto “sam nie zje i dru-
giemu nie da 

Oprac. Mateusz Olbrycht, 4c 



A ja 
wszędzie 
wiosnę 
widzę ... 

 

Oprac. Maciej Galej,4c 
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Zadanie 1 

Piłka Bumerang  

Słyszeliście pewnie o używanej przez Australijczyków podczas polo-
wań broni zwanej bumerangiem. Bumerang posiada taki kształt, że 
zręcznie rzucony w dal, zakreśla łuk i wraca z powrotem do rąk. 

Nikt jednak nigdy nie słyszał o piłce - bumerangu. Pomyślcie, czy moż-
liwe jest rzucenie piłki tak, aby nie odbiła się od ściany, czy innej 
przeszkody i wróciła do rąk, nie będąc oczywiście uwiązana na sznur-
ku? 

Zadanie 2  

Rozwiąż krzyżówkę .  

 

 
Wśród osób, które do redakcji 
przyślą rozwiązania obu zadań , 
rozlosowany zostanie słodki upo-
minek.  

Termin nadsyłania rozwiązań upły-
wa 6 czerwca 2021 r.  

Oprac. Zuzia Siwy , 4c 
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Organizacja 

Gazetka szkolna 
czwartoklasistów SP30 
„NASZe GRAFFiTi” 
Redakcja  

H

  

 

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 
ukaże się jesz-
cze  numer ga-

zetki :  czerw-
cowy. 

 

Podejrzane w Sieci 

 

 


