
Julian Tuwim , „Czereśnie” 

 
Rwałem dziś rano 
czereśnie, 
Ciemnoczerwone cze-
reśnie, 
W ogrodzie było 
ćwierkliwie, 
Słonecznie, rośnie i 
wcześnie. 
 
Gałęzie, jak opryska-
ne 
Dojrzałą wiśni jagodą 
Zwieszały się omdle-
wając, 
Nad stawu odniebną 
wodą. 
 
Zwieszały się, omdle-
wając 
I myślą tonęły w sta-
wie, 
A plamki słońca miga-
ły. 

Na lśniącej, 
soczystej tra-
wie.  

Jeszcze kil-

kanaście dni 

i… będą wa-

kacje! Przed 

Wami trzeci 

numer ga-

zetki , ostat-

ni w tym ro-

ku szkolnym . Kilka 

tematów w tym mie-

siącu nie możecie 

przegapić : Dzień 

Dziecka, 

przepis na 

bezpieczne i 

udane waka-

cje, Dzień 

Ojca .    

Ten numer to 

dzieło uczniów z klasy 

4c . 

Obiecaliśmy miesiąc te-

mu, że znajdziecie w 

każdym numerze ciekawe 

informacje o naszej szkole, 

klasie, o zakręconych pozy-

tywnie koleżankach i kole-

gach, o naszych zaintereso-

waniach, o tym, co nas 

śmieszy i co nas smuci…  

Życzymy miłej lektury! 

Czekamy na Wasze opinie — 

piszcie na adres naszej re-

dakcji. 

 

HEJKA !! !   

„Jaka jest pora roku?” 

9 czerwca 2021  

Nr 3 /2021 Czerwiec  

NASZE GRAFFiTi 

W tym numerze  

warto m.in. 

przeczytać  : 

Co w czerwcu 

piszczy na tale-

rzu? 

2 

Dzień Dziecka i 

Dzień Ojca  

4 -

5 

W Galerii Ludzi 

Pozytywnie Za-

kręconych jeden 

spośród nas. 

15 

Fotogalerie  10-

13 

Czerwcowe 

smaki , kolory i 

zapachy.  

16-

17  

  
Opowiadanie 

Oliwiera pt. 

„Wyspa” 

11 

 
 

 

UWAGA!!! WAKACJE TUŻ TUŻ!!!! 
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Źródła inf. Internet  
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Nasza szkoła od lat to szkoła promu-

jąca zdrowie . Każdy uczeń wie, jak 

dbać o własne zdrowie 

oraz tworzyć  przyjazne 

i bezpieczne środowisko. W szkole i 

poza szkołą np. na wy-

SEGREGOWANIE ŚMIECI 

LEKCJE POŚWIĘCONE EKOLOGII 

pod kierunkiem pani Aniki Siorek.  

Udział w akcji DZIEŃ ZIEMI czy 

SPRZĄTANIE ŚWIATA.   

ŁĄCZYMY POŻYTECZNE DZIAŁANIE Z POMOCĄ 

NASZYM KOLEGOM I KOLEŻANKOM Z RÓŻNYMI 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, np. zbieramy na-

krętki, aby można było zakupić nowoczesne 

wózki inwalidzkie. 

Na lekcjach często odwiedza nas PANI HIGIE-

NISTKA, Z CIEKAWYMI WARSZTATAMI I PO-

GADANKAMI NA TEMAT ZDROWIA.  

W NASZEJ szkolnej kuchni smaczne i zdrowe posił-

ki  przygotowuje SZEF KUCHNI i JEGO EKIPA.  

W szatni, każdy uczeń przebiera obuwie , bo w szkole 

czyste podłogi, to czystsze powietrze, którym oddy-

chamy... 

Na wycieczkach też uczymy się o ekologii i 

ochronie środowiska naturalnego. 

Fot. K. Klaczkowska—Noworol  



 

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień  

był niesamowity i wyjątkowy.  

Wypełniaj każdą chwilę tak,  

aby potem wspominać ja z radością. 

  

Czerp energię ze słońca,  

kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 

 .  

Szukaj w sobie siły,  

entuzjazmu i namiętności. 

  



Źródło info. Internet  
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Ptaki ćwierkają. 

Malują na drzewach 

pąki i kwiaty. 

A ja się uśmiecham. 

Czasami pomyślisz, 

i lecisz gdzieś w dal. 

Wtedy spotkasz sło-

neczny  raj. 

 
               Autor Zuzanna Siwy , klasa 4c 

Przepis na 

udane wakacje  

Składniki : 

słońce,  

woda, 

piasek,  

krem do opala-

nia, 

rower, rolki…   



WAKACYJNE PLANY  
       Pewnego dnia Róża z Kacprem spacerowali po mieście myśląc o tym,  

gdzie pojadą na wakacje. 

- Może pojedziemy do Krakowa do parku rozrywki Energylandia -

powiedziała Róża 

- Wolę do Zakopanego  do Aquaparku – stwierdził Kacper. 

Przez cała drogę do domu rodzeństwo rozmawiało o tym, gdzie mogli by 

pojechać razem z rodzicami. 

Postanowili porozmawiać z rodzicami. Rodzice tajemniczo się uśmiech-

nęli i nie odezwali się ani słowem na ten temat przez kilka dni.  

- Coś nasi rodzice zachowują się podejrzanie - stwierdził Kacper wieczo-

rem  i wskoczył na łóżko.  

- Musimy się dowiedzieć,  co oni planują – potwierdziła siostra, ziewając. 

- Kładź się spać . Jutro musimy iść do szkoły. Do wakacji jeszcze dwa ty-

godnie.  

Dzieci przez kilka dni pytały  rodziców o plany wakacyjne , ale oni nie 

chcieli im nic powiedzieć . Nadeszła niedziela i podczas rodzinnego obia-

du mama znienacka powiedziała  

-Moje drogie dzieci w tym roku na wakacje pojedziemy... – i tu musiała 

zamilknąć.  

Kacper i Róża nie dali jej dokończyć i zaczęli wykrzykiwać na zmianę 

„Energylandia” , „Aquapark”.  

- Nie udało wam się zgadnąć – powiedziała w końcu mama -  w tym ro-

ku pojedziemy, a raczej polecimy do Anglii do waszych kuzynów i cioci. 

Rodzeństwo było pod wrażeniem, bo nie spodziewało  się aż takich 

atrakcji. Kacper i I Róża zaczęli wyobrażać sobie, jak się leci samolotem. 

Nie byli pewni, czy porozumieją się z  innymi ludźmi w obcym kraju. Byli 

także ciekawi , co dla nich przygotowała ciocia. Wieczorem nie mogli 

długo zasnąć, tak byli podekscytowani .  

Rano wspólnie stwierdzili , że  to będą najlepsze wakacje w ich życiu i 

już nie mogą się doczekać. Na szczęście zostało jeszcze tylko kilka 
dni do wylotu.  

      Najlepiej smakuje coś , na co czeka się długo.  

 

                                                              Autor Klaudia Iskrzycka , 4c 
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W końcu nadszedł piątek, dzień wyprawy na wyspę Cudaków. O 6:00 rano 

wraz z Sebastianem staliśmy na nabrzeżu w zatoce, czekając na łódź „Feniks”, która 

miała nas zabrać do celu. 

W czasie podróży okazało się, że za naszą łodzią płyną delfiny. Bardzo lubię te zwie-

rzęta ,więc gdy tylko zobaczyłem naszych towarzyszy, od razu przypomniało mi się 

kilka ciekawostek na ich temat i podzieliłem się nimi z Sebastianem. 

- Mimo iż mówi się, że delfiny to ryby, jest to błąd, - rozpocząłem swoją opowieść -  

ponieważ to ssaki morskie. Świadczy o tym między innymi to, że oddychają powie-

trzem.  

        Sebastian wpatrywał się w delfiny , więc nie wiem , czy mnie słuchał .  

- Delfiny nie śpią, a przynajmniej snem głębokim, czyli długim. – dodałem. - Zapada-

ją natomiast na 15-20 minutowe drzemki przy powierzchni wody.  Nawet podczas 

nich zachowują czujność i połowa mózgu jest aktywna, by utrzymać delfina przy po-

wierzchni. Są to zwierzęta bardzo towarzyskie. Ich stada mogą mieć ponad 1000 

osobników. Są również słynne z tego, że lubią zabawę i często wyskakują nad wodę 

w okolicy statków. 

Już od siebie dodałem , że na świecie występuję około 40 gatunków delfinów. Są dra-

pieżnikami, żywią się głów- nie rybami i mięczakami. Ma-

ją około 100 zębów w py- sku, jednak nie używają ich 

do gryzienia, są im po- trzebne jedynie do łapania 

pożywienia, które połykają w całości.  

Delfiny zalicza się do zwie- rząt o największej inteligen-

cji. Komunikują się ze sobą zarówno za pomocą echolo-

kacji jak i mowy ciała. Po- trafią odróżnić innego delfina 

od swojego odbicia w lu- strze. Mają bardzo delikatną 

skórę, która może zostać zraniona nawet przy dotknię-

ciu bardzo twardej po- wierzchni, mają także zdol-

ność do szybkiego gojenia się swoich ran.  

Swego czasu marzyłem , by pojechać do takiego 

ośrodka w USA , gdzie można zobaczyć szkolenia delfinów. To bardzo pożyteczne i 

pomocne ssaki morskie.  

   Opowiadanie o delfinach sprawiło , że czas szybko minął i nawet nie zauważaliśmy, 

kiedy znaleźliśmy się przy brzegu wyspy Cudaków.  

Gdy zeszliśmy na ląd, ujrzeliśmy niesamowity widok. Tuż przy brzegu rosły cudowne 

migoczące rośliny. Obok nich powstało wielkie miasto. Ulice były puste, ponieważ by-

ło bardzo późno. Domy w mieście wykonano z bambusa i kokosów.  

O świcie z budynków wyszły stada zwierząt . Wśród nich były: kraby, pandy i, nie 

uwierzycie, dinozaury! Zwierzęta zachowywały się jak ludzie; małe chodziły do szko-

ły, a dorosłe do pracy. Miastem rządził stary krab, który na głowie miał duży czerwo-

ny kapelusz.  

   Opowiadał nam ciekawe historie mieszkańców wyspy Cudaków oraz zaprosił na naj-

większą atrakcję wyspy - zjazd z drzew kokosowych wprost do morza. Ta część na-

szej wycieczki tak nam się spodobała, że razem z Sebastianem wiele razy zanurzali-

śmy się w turkusowej wodzie morskiej. 

  Niestety , nadszedł czas rozstania. Byliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. W dro-

dze powrotnej do domu planowaliśmy odkrywanie kolejnych wysp. Ciekawe, co tym 

razem nam się przydarzy. 
                                                                                    Autor Oliwier Płaneta, 4c  



 

W trakcie egzaminu ósmoklasisty szkoła zorganizowała nam 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W zajęciach tych uczestni-
czyło jedenaście osób z mojej klasy. 
 Pierwszego dnia przynieśliśmy do szkoły popcorn i robiliśmy z 
niego kwiatki. Oglądaliśmy również film pod tytułem „Pinokio”. 
Później opowiadaliśmy sobie straszne historie które wydarzyły 
się w naszym życiu. Oczywiście, nie zabrakło gier towarzyskich, 
w które angażowaliśmy ochoczo. Wszystkim podobały się po-
szukiwania łobuzów przez policjantów.   
 Drugiego dnia odbyły się wyścigi o tabliczkę czekolady. Wy-
grało dwóch chłopców. Uczestniczyliśmy także w grach integra-
cyjnych na świeżym powietrzu na boisku szkolnym. Patryk D.  
przyniósł do szkoły swoją kolekcję żołnie-
rzyków, ale że wszyscy w toczonych bi-
twach chcą być zwycięzcami, zabawa cho-
ciaż fajna, trwała niezbyt długo.  
 Trzeciego dnia wybraliśmy się do Muzeum 
Dobranocek. Następnie poszliśmy na lody, 
kebab raz  krótki spacer po ryn-
ku. Wycieczkę zakończyliśmy przy Fontan-
nie Multimedialnej. Niektórym woda tak się 
spodobała , że nie mieli ochoty wracać do 
szkoły.  
 Nie żałuję, że na poszedłem na takie zaję-
cia do szkoły do szkoły. Świetnie się bawi-
łem i dużo nauczyłem.  

Oprac. Michał Rząsa , 4c 
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Oprac. Kamila Stręk i Klaudia Soł-

 

Na wycieczce w Rezerwacie „Bór”  







Autorzy zdjęć z wycieczki do Rezerwatu Bór klasy 4c :  

Zuzia Siwy, Michał Rząsa, Klaudia Sołtys, Konrad Rejment  



A tego się naprawdę nie spodziewałam . Wiedziałam , 

że dostanę jakąś klasę , ale nie podejrzewałam, że 

znowu klasę, w której będzie 18 chłopców i dla okra-

sy 5 dziewczynek. Pani Dyrektor, jak zwykle, mnie 

doceniła.  

Bardzo ciekawy początek roku szkolnego. Idę do pra-

cowni , w której mam się spotkać z moimi uczniami. 

Przed salą widzę „rozentuzjazmowany” tłum złożony z 

rodziców i dzieci. Otwieram salę , która wypełnia się 

szybko i odnotowuję pierwsze niespokojne spojrzenia 

w moją stronę. Spokojnie, ja też się boję …  

Ciekawość mnie zżera, czy znam kogoś? O, jest kilku 

chłopców, którzy chodzili w świetlicy na zajęcia tea-

tralne w języku niemieckim. Prowadziłam je z panią 

Barbarą Krauss. No to co? Do pracy! 

Dzień dobry – powiedziałam następnego dnia . Był 

wtorek i pierwszy dzień zajęć integracyjnych z klasą . 

Towarzyszył nam ksiądz Łukasz Torbicki w roli drugie-

go opiekuna. Pomalutku poznaję wszystkich , ale do-

strzegam także  „osobników” niechętnie nastawionych 

do współpracy. Rok szkolny to czas stracony – z pew-

nością tak myślą , bo kilka razy trzeba im powtórzyć 

to samo polecenie. Czas wypełniony  - gry i zabawy 

oraz wyjście nad Wisłok na spotkanie z panem Nitką  

zrobiły swoje. Jestem „oswojona” w mojej klasie. Czy 

ich „oswoiłam”? Czas pokaże.  

E, panowie, jesteśmy na lekcji! To wystarczy , by moi 

podopieczni płci męskiej nieco opanowali swoje ga-

dulstwo . Po kim oni to mają ? Chyba nie po mnie, bo 

za krótko się znamy. Dziewczyny bez zarzutu . Zuzia 

zawsze entuzjastycznie nastawiona do świata, tancer-

ka  . Kalinka uśmiecha się promiennie od samego ra-

na i maluje w zeszytach . Klaudia S. chętna do pomo-

cy , czasem zmęczona, ale to zrozumiałe, bo do póź-

na spędza wśród koni. Klaudia I. zadaje mnóstwo py-

tań, ale dużo czyta i dużo wie. I Kamilka, która po-

dobno potrafi wyczarować takiego samego Big Maca 

jak w Mc Donaldzie.  

Faktycznie , nie jest źle. Moja klasa głośna na prze-

rwie , na lekcji pracuje jak mróweczki. Trochę wolno 

piszą, ale szybko myślą. Nawet matematyca i histe-

ryczka się nie skarżyły, czyli nie jest źle.  

Gdy zaczyna się przerwa, w mojej klasie dzieją się 

dziwne rzeczy. Na ławkach niektórych chłopców  po-

jawiają się stosy zapasów domowych. Dziw, ile może 

taki mały człowiek zjeść w trakcie 10 minut! Oczywi-

ście, na przerwie zdąży każdy z nich pogadać z kum-

plami. Kilkanaście  razy spróbują pograć w jakieś gry 

na telefonie ( zabraniam ich używania, bo mamy pan-

demię i trzeba się cieszyć każdą chwilą spędzoną z 

przyjaciółmi i kolegami. W każdej chwili szkoła stacjo-

narna może zostać zamknięta i pozostanie zdalne na-

uczanie. A to nie to samo , co zwyczajna szkoła). 

 Ha, nie mam co narzekać. Omawialiśmy  lekturę  

 

„Akademia pana Kleksa”. Michał K. i Oliwier P.  każdy 

szczegół pamiętają z książki . Najlepsza lekcja : W 

kuchni pana Kleksa. Myślę, że każdy z mojej klasy to 

potwierdziłby.  Jedliśmy sałatki samodzielnie przygo-

towane. Rodzice stanęli na wysokości zadania i wypo-

sażyli pociechy w najbardziej tępe noże do krojenia 

owoców, dlatego tylko Tymek miał wypadek przy pra-

cy… Jeszcze trzeba nauczyć się porządkowania po 

sobie terenu, ale … to drobny szczegół . Inne klasy 

zaglądały do pracowni i z zazdrością pytały , co robi-

my. Jest także przepis zapisany przez Klaudię i Zuzię 

na tablicy szkolnej.  

 

I co ???  Miałam rację . Mówię to bez satysfakcji , zo-

staliśmy zamknięci w domach . Zaczynamy zdalne 

nauczanie. Jest mi przykro, bo już zaczęliśmy z moją 

klasą „nadawać na tej samej fali”. Będzie mi nawet 

brakować okrzyków wojennych Konrada na każdej 

przerwie. On już wie, o co chodzi. Jeśli wrócimy do 

szkoły, obiecuję sobie, że nie zwrócę mu uwagi w tej 

sprawie – może wrzasnąć ze szczęścia jeden raz … no 

może dwa. A co tam! 

Jednego jestem pewna, że szkoła prawdziwa , nie 

wirtualna jest mojej klasie potrzebna jak tlen do ży-

cia. Mam prawie stuprocentową frekwencję na lek-

cjach, ale co z tego,  jeśli nie widzę Augustyna, nie 

słyszę Kacpra W., Szymona, Maćka G. , Krystiana T. 

a i Inni gdzieś znikają . Gdyby nie „dzień dobry” Ka-

linki na początku lekcji , myślałabym , że jej nie ma. 

Jestem zmuszona prosić moich „dyskutantów” , aby 

udostępnili innym czas do dyskusji. Dyskutanci to 

moje kochane gaduły – mają tysiące pytań i pomy-

słów , ale zawsze  temacie. I tak jest na wszystkich 

lekcjach.  

Każdego dnia wszyscy  ( chyba wszyscy) marzą o po-

wrocie do szkoły. Ciekawe , czy się zmienili? Czy na-

dal potrafią wciągać człowieka w dłuuugie dyskusje – 

zresztą zawsze na temat? Konrad K. powiedział kie-

dyś , że one są najbardziej interesujące. A informacje 

o rzeczowniku, przymiotniku itp. to już nie ?! 

Lekko nie ma - laptop jeden padł , kupiłam drugi. Mo-

że wrócimy w maju do szkoły . Jest taka opcja . Był 

jeden dzień , kiedy w mojej klasie było niezwykle ci-

cho – dyskutanci milczeli – albo grali , albo mieli       

„doła”.  

Mam pomysł – wpadłam na niego, oczywiście,  nie-

spodziewanie. Chciałam zrobić w mojej klasie teatr / 

kabaret , ale w zdalnym się nie da. Za to mam na-

dzieję,że uda się pomysł z gazetką . Tak – gazetka 

czwartoklasistów! Marzyło mi się , by każdy uczeń do 

kolejnego numeru coś napisał . Chyba jednak to ma-

rzenie ściętej głowy.  

                                            

 



Nie wierzycie , działa . Gazetka! Jestem taka dumna z moich redaktorów – szaleni , ale jak!  

Dużo się przy okazji o nich dowiaduję. Wiem, na kim mogę polegać i komu lepiej niczego nie 

zlecać . Po powrocie do szkoły ci ostatni będą musieli wiele się nauczyć . A tego , że jeśli cze-

goś się podejmiesz , to zrób to, nawet jeśli miałabyś / miałabyś stanąć na uszach. I jeszcze 

współdziałanie w grupie. Bardzo trudno tego nauczyć kogoś , kto zawsze ( być może) był 

egoistą…  

O, koniec roku  widoczny dla każdego ucznia. Pracujemy pełną parą. Potem upragnione wakacje . Słoń-

ce , woda, piasek . Nic tylko błogie lenistwo. Ciekawe , jak będą wyglądać po powrocie. Mam na myśli, 

oczywiście, moje ananasy z czwartej klasy. Po powrocie do stacjonarnego nauczania z trudem ich po-

znałam . Głosy niby te, buzie jeszcze dziecięce, tylko doroślejsi. Ale na korytarzu przed klasą pierwszego 

dnia miałam ochotę wszystkich wyściskać. Nie zrobiłam tego , bo pandemia.  

P jak plany na przyszłość.  Bardziej marzenia. Żeby ten zwariowany czas się skończył  i wszyscy mogli 

we wrześniu wrócić do szkoły, tej prawdziwej.  

 

I mamy prawie cały ALFABET !  

                                                                                               J. Stefańska , wychowawca klasy 4c 

 

 

 
 

Klaudio i Kamilko , przepraszam , ale na wywiad nie miałam ochoty . Może kiedyś. 
Postanowiłam podzielić się z Wami moimi zapiskami z tego niezwykłego roku. Byłam 
i póki co  wychowawcą fajnej klasy , która w przyszłości na pewno zawojuje świat. 
Obserwuję , jak dorastacie i zmieniacie się. Jestem bardzo dumna z waszych sukce-
sów. Ciężko pracujecie. Na wakacjach życzę Wam wspaniałych przygód. J.S. 
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W naszej klasie 

jest wiele osób 

pozytywnie zakręco-

nych. Mają hobby, 

któremu poświęcają 

mnóstwo czasu. Ale 

zakręceni pozytywnie 

czasu nie liczą … 

Wiosna im z pewno-

ścią nie przeszkadza.  

DZISIAJ SPOTKANIE Z 

Oliwierem Płanetą. 

Mój numer jeden  

Maźninca różanowarga 

– ma na grzbiecie coś w 

rodzaju falbanistej an-

tenki, która służy do 

wabienia pobliskiej zdo-

byczy. Czerwona 

„szminka” ułatwia maź-

nicą wzajemne rozpo-

znawanie się w okresie 

godowym. Występuje w 

wodach u wybrzeżu 

Wyspy Kokosowej.

Nazywam się Oliwier, 

mam 10 lat i chodzę do kla-

sy czwartej 4c. 

Interesuję się przyrodą, 

głownie zwierzętami. Uwiel-

biam czytać wszystkie cie-

kawostki na ich temat oraz 

pogłębiać wiedzę oglądając 

programy przyrodnicze. 

Lubię czytać książki, słuchać 

audiobooków zwłaszcza o tematyce fantasy, które przenoszą mnie w inny 

świat, gdzie przeżywam różne przygody. Często wolne chwile spędzam na 

wspólnym graniu w gry planszowe z całą rodziną. Z kolegami wolę pograć 

w gry komputerowe. Lubię spędzać czas również na basenie czy na rowe-

rze. Od drugiej klasy trenuję siatkówkę, treningi sprawiają mi ogromną 

radość. 

Ostatnio odkryłem swoją kolejną pasję - pisanie opowiadań. Często wy-

myślałem różne historie, ale dopiero dzięki pisaniu artykułów do gazetki 

szkolnej mogę się nimi dzielić z innymi. 
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Fot. Klaudia Sołtys i Kamila Stręk , 4c 

       A w czerwcu truskawki , czereśnie i bo-
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  „Dziecko może nauczyć doro-

słych trzech rzeczy: cieszyć 

się bez powodu, być ciągle 

czymś zajętym i domagać się 

– ze wszystkich sił – tego, 

czego pragnie.” 

Paulo Coelho „Piąta góra” 

Czerwcowe klimaty, smaki i zapachy …  

Patryk Gawron, 4c 
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Wydaje się, że zwierzęta, przede 

wszystkim psy, mieszkające w 

mieście są nieszczęśliwe. Może 

nie mają tyle swobody i 

wolności co ich koledzy czy 

koleżanki ze wsi, ale na pewno 

się nie nudzą. 

 Zwierzaka można zabrać do 

psiego parku - wybiegu dla 

psów. To  ogrodzony teren. Pies 

może się wybiegać i korzystać z 

torów przeszkód. Jest to rów-

nież okazja do poznania oraz  

nawiązania nowych psich przy-

jaźni.                                                                        

Kolejne miejsce atrakcyjne dla 

psiaków, to wszelkiego rodzaju 

zbiorniki wodne np.: rzeki czy 

stawy. Kąpiel sprawia im  

ogromną frajdę, zwłaszcza w 

upalne dni. Większość piesków 

to urodzeni pływacy, ale 

zawsze pamiętajmy o ich i o 

swoim  bezpieczeństwie . 

 Najczęściej na obrzeżach aglo-

meracji miejskich znajdziemy 

bór czy rzadko uczęszczane łąki. 

Dla psa taka wyprawa to wielka 

przygoda. Nasi ulubieńcy lubują 

się w węszeniu, a w lesie jest 

pełno nowych zapachów i cieka-

wych tropów. Poza tym panuje 

tu przyjemny chłód w cieniu 

drzew, co bardzo zadowoli na-

szych włochatych kumpli. Nie  

Nie jesteśmy sami pod wielkim da-

chem nieba ... 

Oprac. Patryk Gawron, klasa 4c 



Recenzje  

Z okazji Dnia Dziecka  byliśmy w kinie na filmie pt. 

„Co w duszy gra” reż. Pete Doctera . To historia o pa-

sjach i marzeniach, o czasie, który należy wykorzystać , o 

tym, co jest ważne w życiu każdego człowieka . Bohater 

filmu, Joe Gardner, prowadził zespół muzyczny w gimna-

zjum. Jego prawdziwą pasją był jednak jazz. Joe przeży-

wał kryzys, jaki jest udziałem wszystkich artystów. Coraz 

wyraźniej dostrzegał, że marzenie o zostaniu muzykiem 

jazzowym nie spełni się. Zaczynał zadawać sobie pytania 

"Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego życia?". Film 

wszystkim bardzo się podobał . Po seansie zajadaliśmy się 

lodami. Szkoda, że Dzień Dziecka jest tylko raz w  roku !  

https://multikino.pl/rezyserzy/pete-docter


 

                                                                                                                             NASZE GRAFFiTi 

Na wakacjach warto co nieco poczytać. Od czytania głowa nie boli… 

 

Hej, mam na imię Oliwer i zacząłem czytać książkę pod tytułem „Baśniobór” 

Brandona Mulla. Do skończenia czytania zostały mi cztery rozdziały, ale powiem 

jedno - jest niesamowita. Polecam ją wszystkim fanom fantastyki.  

Opowiada ona o przygodach  dwójki rodzeństwa: Kendry i Setha, którzy 

przyjeżdżają na wakacje do dziadka Sorensora oraz o niezwykłych leśnych isto-

tach, np. wróżkach, goblinach, skrzatach, wiedźmach, demonach. Wolny czas spę-

dzają beztrosko na zabawach i pływaniu, aż do momentu, gdy dziadek daje im za-

gadkę do rozwiązania. Nagrodą za rozwiązanie tajemnicy jest mleko, dzięki któ-

remu widzą 

wróżki i inne ma-

giczne stworze-

nia. Niestety, 

dom zostaje 

zniszczony pod-

czas nocy hula-

nek. Demony po-

rywają dziadka i 

Ienne 

(sprzątaczkę). 

Seth i Kendra do-

wiadują się, że 

kura złotogłówka 

jest ich babcią. 

Chcą dostać się 

do czarownicy Miuriel Habert i wykorzystać ostatni supeł na życzenia.  Muszą wy-

grać, bo od tego zależy los całego świata. Od tego momentu chcą zniweczyć złe 

działania czarownicy. Po drodze przeżywają różne ciekawe, ale i niebezpieczne 

przygody.  

Jeśli szukasz ciekawej książki na wakacje , gorąco polecam „Baśniobór” ! 

 

Oliwier Płaneta , kl.4c 
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Organizacja 

Gazetka szkolna 

czwartoklasistów SP30 

„NASZe GRAFFiTi” 

H

 Jeden przedszkolak mówi do 

drugiego: 

– U mnie modlimy się przed 

każdym posiłkiem. 

– U mnie nie. Moja mama bar-

dzo dobrze gotuje. 

 

Mama woła dziecko na po-

dwórku: 

– Jaaaaaaaaaaaaaasiu do 

dooooomu! 

– A co? Spać mi się chce? 

– Nie! Głodny jesteś!   

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 ucznio-
wie  klasy IV c, na łamach gazetki zamie-
rza pisać o sprawach interesujących i 
ważnych dla młodych ludzi.  

3. Pandemia wymusiła na redakcji  proekolo-
giczne działania, dlatego kolejne numery 
będą ukazywać się  na stronie interneto-

wej SP nr 30 
w Rzeszowie.  

Do wakacji 
2021 roku 
ukażą się jesz-
cze dwa nu-
mery gazetki : 
majowy i 
czerwcowy. 

 

 

 

 

 

Źródło : http://cartoonblog.pl/pl/dzial-komiksow/paski-

komiksowe/ 


