
Po wakacjach zmiany w 
naszej gazetce. Najpierw 
pierwsza strona. Gazetka 
nasza, ale nie czwartoklasi-
stów . Jesteśmy w piątej 
klasie i mamy „naście” lat. 
W tym wieku ludzie wiedzą 
już bardzo dużo i mają 
inne marzenia i plany niż 
przed wakacjami . 

Nie ma co, jesteśmy pra-
wie dorośli !  

Ten numer to dzieło 
uczniów z klasy 5 c . 

 

SIEMA ZIOMALE ! ! !   

30 września 2021  
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NASZe GRAFFiTi 

W tym numerze  
warto m.in. 
Przeczytać/  
obejrzeć : 

o nietypowych 
świętach we 
wrześniu  

2 

o niezwykłej 
szkole  

3 

teksty  w Galerii 
Ludzi Pozytywnie 
Zakręconych  pi-
sane przez chło-
paków z 5c. 
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12 
 
13 

Fotogalerie  9 
14 

O chłopakach i 
ich święcie.  

6-7 

  
Opowiadanie 
Klaudii z 5c 
I inne  
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Wszystkiego dobre-
go w nowym roku 

szkolnym  
życzy  

redakcja gazetki 
„NASZe GRAFFIiTi” 



 

                                                                                                                             NASZE GRAFFiTi 

jeśli mamy takie świę-
ta , np. 

1 września – Dzień 
Szachów 
2 września – Dzień Lo-
dów Jagodowych, 
Światowy Dzień Koko-
sa 
3 września – Dzień 
Wieżowców 
4 września – Światowy 
Dzień Talentów, Dzień 
Dzikiej Przyrody  

5 września – Światowy 
Dzień Dobroczynności, 
Dzień Pizzy z serem, 
Dzień Lasów Amazonii, 
Dzień Spóźniania się 
6 września – Dzień Lo-
dów Kawowych, Dzień 
Czytania Książki, Dzień 
Leniwej Mamy,  
7 września –Światowy 
Dzień Brody 
8 września – Dzień Pa-
mięci o swoich Zwie-
rzakach 
9 września – Dzień Plu-
szowego Misia  
10 września – Dzień 
Wymiany Pomysłów 
11 września – Dzień 
Ścielenia Łóżka 
12 września – Dzień 
Gier Wideo, Dzień 
Szejka Czekoladowe-
go, Dzień Wspierania 
13 września – Dzień 
Programisty, Dzień 
Dzieci w Kuchni, Dzień 
Orzeszków Arachido-
wych, Dzień Przytula-
nia Swojego Szefa, 
Dzień Pozytywnego 
Myślenia 
14 września –Dzień 
Kreatywności 
 
 

15 września –Międzynarodowy Dzień 
Kropki, Międzynarodowy Dzień Czer-
wonej Pandy, Dzień Tostów z Serem, 
Dzień Filcowego Kapelusza, Dzień Po-
dwójnego Cheeseburgera,  
16 września – Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Warstwy Ozonowej, Dzień 
Łosia,  
17 września – Dzień Muzyki Country 
18 września –Dzień Szkolnego Plecaka 
19 września – Dzień Dzikiej Flory, 
Fauny i Naturalnych Siedlisk, Dzień 
Mówienia jak Pirat 
20 września – Dzień Pizzy Pepperoni 
21 września – Międzynarodowy Dzień 
Pokoju, Międzynarodowy Dzień Jedze-
nia Jabłka, Światowy Dzień Wdzięcz-
ności, Międzynarodowy Dzień Oczysz-
czenia Wybrzeża, Dzień Tańca, Dzień 
Gimnastyki  

 
22 września – Europejski 
Dzień bez Samochodu, Świato-
wy Dzień Nosorożca, Dzień Do-
ceniania Słoni, Dzień Hobbita, 
Dzień Białej Czekolady, Dzień 
Lodów w Rożku 
23 września – Międzynarodowy 
Dzień Języka Migowego,  
24 września – Dzień Interpunk-
cji 
25 września – Światowy Dzień 
Marzeń, Dzień Komiksów 
26 września – Dzień Kluski, 
Dzień Naleśników, Dzień Miło-
snych Liścików 
27 września –Światowy Dzień 
Turystyki, Dzień Mleka Czeko-
ladowego, Dzień Szalika 
28 września – Międzynarodowy 
Dzień Królika, Dzień Dobrego 
Sąsiada, Dzień Polowania na Du-
chy, Dzień Zadawania Głupich 
Pytań 
29 września - Światowy Dzień 
Serca                                                              

30 września – Dzień Miłości do 
Ludzi 

Źródło Internet  

http://www.thedotclub.org/dotday/
http://www.thedotclub.org/dotday/


 

Unikatowy to  
wyjątkowy, niepowtarzalny, 
jedyny w swoim rodzaju 

No nie mów, że tego nie słyszałeś/aś jeszcze od mamy w tym roku! Ledwie człowiek zasnął , a 
już musi wstawać. A przecież koleżanki, koledzy tam czekają , więc zrywasz się na równe 
nogi i pośpiesznie przełykając śniadanie pędzisz do szkoły. 
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Wiele uśmiechów, a mało złości, jak najmniej smutku, dużo rado-
ści i mocy słodyczy! Tego Wam każda dziewczyna z klasy 6a dziś 
życzy :) 
 
Dzień samca alfy to wyjątkowy dzień, więc życzę Ci formy na wa-
kacje, dużo szczęścia, miłości i wspaniałej wybranki. Wszystkiego 
najlepszego - dla chłopców z 3c LO 
 
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka dla Sebastiana 
Wolaka - życzy siostra Maja. 
 
Dzień Chłopaka dziś się święci. Więc życzę Wam tego, co Was 
kręci. Full zabawy, dobrych chęci. "Złe" przygody niech Cię miną 
oraz troski w dal odpłyną. 
 
Z okazji dnia niezwykłego, życzymy Wam wszystkiego najlepsze-
go! 
 
Śmiejcie się dużo, marudźcie mało, do klasóweczek wkuwajcie 

śmiało! 
 
Buzia twoja uśmiechnięta, w dniu radosnym Twego Święta. Przyjmij 
proszę te życzenia, niech się spełnią Twe marzenia. 
 
Wszystkim chłopakom dużym i małym życzyć dziś chcemy, by pozo-
stali wspaniali. Spełnienia marzeń, uśmiechu, radości. Wspaniałych 
wrażeń i dużo miłości. Dużo słodyczy, życia pięknego i WSZYST-
KIEGO NAJLEPSZEGO! - dziewczyny z 7a 
 
Z okazji dnia niezwykłego, życzymy Wam wszystkiego najlepszego! 
Śmiejcie się dużo, marudźcie mało, do klasóweczek wkuwajcie śmia-
ło! 
 
Abyście sale wietrzyli, śmieci wynosili, do szkoły po nauki w rado-
snych podskokach pędzili - dziewczyny z 8a. 
 
Coca-cola, cola-pepsi, nasi chłopcy są najlepsi! :) - panie nauczycielki 
 
Chłopaki z 5c, z okazji Waszego święta życzymy Wam dużo zdro-
wia, szczęścia i wytrwałości w podążaniu do celu. dziewczyny z 5c.    

Z okazji Dnia Chłopaka : 

Życzenia od                                                 

 

Życzenia przekazał SU . 



Zbieram marzenia . . .   

Patryk Gawron, 5c 

 

Tylko wyobraźnia ogranicza człowieka, natura zawsze inspiruje 



Dzień Chłopaka w różnych zakątkach świata

 

Czy wiecie, że… 

Dzień Chłopaka obchodzony jest od 19listopada 1999 roku. Zaini-
cjowany został w Trynidadzie i Tobago przy wsparciu organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz grupy aktywistów w Stanach Zjed-
noczonych, Europie, Afryce, Azji i na Karaibach.   

To święto obchodzi się w różny sposób w różnych krajach. W Pol-
sce obchodzimy Dzień Chłopaka 30 Września. U nas w kla-
sie dziewczyny i Wychowawczyni  przygotowują małe upominki dla 
chłopaków, np. cukierki. Składamy im także  życze-
nia. Zdarzyło się również, że my, dziewczyny, stworzyłyśmy plaka-
ty ze zdjęć, na których byli nasi chłopcy.  

 

Istnieją stereotypy na temat chłopaków.

Podobno nie płaczą. Nieprawda. Są wrażliwi i mają do tego pełne 
prawa. Zresztą powstał polski film 
rii Olafa Lubaszenki.  

Podobno nie chodzą w rajtuzach. Nieprawda. Paradują w filmie 
„Robin Hood . Faceci w rajtuzach
czym wie każdy , kto ma młodszego brata. 

Podobno nie lubią gadać. Nieprawda. Mają najwięcej uwag za roz-
mowy na lekcjach. Oczywiście, są wyjątki. Na pewno jednak do 
wyjątków nie należał Syzyf, który wypaplał tajemnice bogów i zo-



Dzień Chłopaka w różnych zakątkach świata  

Istnieją stereotypy na temat chłopaków. 

Podobno nie płaczą. Nieprawda. Są wrażliwi i mają do tego pełne 
prawa. Zresztą powstał polski film „Chłopaki nie płaczą” w reżyse-

Podobno nie chodzą w rajtuzach. Nieprawda. Paradują w filmie 
Robin Hood . Faceci w rajtuzach” i na pewno w przedszkolu, o 

czym wie każdy , kto ma młodszego brata.  

Podobno nie lubią gadać. Nieprawda. Mają najwięcej uwag za roz-
mowy na lekcjach. Oczywiście, są wyjątki. Na pewno jednak do 
wyjątków nie należał Syzyf, który wypaplał tajemnice bogów i zo-

stał w końcu przez nich ukarany.  

Nie lubią komplementów. Nieprawda. Lubią być doceniani i zauwa-
żani.  

Gdy dorosną są najlepszymi kierowcami na świecie. Nieprawda. 
Kobiety jeżdżą lepiej i bezpieczniej. Poza tym samochody kobiet 
zawsze pasują do torebek, butów.                                                                                             
... 
Mimo wszystko jesteście wspaniałymi Kolegami I Przyjaciółmi. Życzymy 
Wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka . 

                                                                           Dziewczyny z Redakcji  
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            W szkole przy ulicy Cukierkowej13 uczyły się dwie przyjaciółki 
Kinga i Kamila. Chodziły do jednej klasy, Kamila była przewodniczącą, a 
Kinga jej zastępcą. Do obowiązków przyjaciółek należało zorganizowanie 
zbliżającego się Dnia Chłopaka. Dziewczynki były bardzo smutne, bo 
chciały, aby był to wyjątkowy dzień, a pomysłów im brakowało. 
- Co robimy? -  spytała Kinga. 
- Nie wiem. - powiedziała Kamila. - Może wpadniesz dziś do mnie, po-
gadamy o tym. 
 -No dobra, moja mama na pewno się zgodzi.   
- A o której godzinie?  
- O 15:00 odpowiada?  
- Ok.  Do zobaczenia  
         O 15:00 Kinga stawiła się u Kamili. Główkowały długo, co zro-
bić.  
- Możemy zrobimy paczki z niespodziankami? – mruknęła w końcu  Kin-
ga. 
- Nie, to będzie słabe. Może zorganizować imprezę? – rzuciła bez 
przekonania  Kamila. 
- Coś ty, nie mamy tyle czasu, poza tym u nas w klasie jest mało 
dziewczyn.  
Już przez dwie godziny gadały i nic. Ani jeden pomysł nie był dość do-
bry. 
- Mam. Powiedziała Kinga. Zrobimy małe paczuszki niespodzianki i po-
rozmawiamy z moim tatą. Może  mógłby  przyjechać pod szkołę moto-
rem, chłopaki uwielbiają takie pojazdy i będą mogli zobaczyć go z bli-
ska. 
-To świetny pomysł, na pewno się im spodoba. Jeśli się Kropka zgodzi, 
to może będą mogli się na nim przejechać.  
Kropka, wychowawczyni klasy, zwana tak od niepamiętnych czasów , bo 
po każdym sprawdzianie żaliła się głośno na brak kropek w kartkówkach 
uczniów, nigdy nie miała nic przeciwko szalonym pomysłom swojej klasy.  
Dziewczyny więc zaczęły działać. Jedna zadzwoniła do Kropki i wysępiła 
zgodę,  a druga porozmawiała z ojcem. Na koniec opracowały szczegó-
łowy plan.  
           Nadszedł wreszcie Dzień Chłopaka. Na pierwszej lekcji 
dziewczynki rozdały paczuszki, w których były w kształcie miniaturo-
wych  motorów  i cukierki. Złożyły życzenia i zaprosiły chłopców przed 
szkołę. Gdy chłopaki zobaczyli, co na nich czeka, tak się cieszyli, że 
chcieli natychmiast jechać i każdy , oczywiście, jako pierwszy. Na ko-
niec Kaśka zrobiła zdjęcie. 
- Brawo dziewczynki, spisałyście się na medal.- powiedziała  Kropka i 
dała im szóstki, ale nie z polskiego, tylko z aktywności na godzinie wy-
chowawczej. 
Chłopcy podziękowali i stwierdzili, że to był ich najlepszy Dzień Chłopa-
ka w życiu. 
 Klaudia Iskrzycka,5c 
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 Klaudia Sołtys, 5c 

 



Wielu ludzi mówi , że chce 
jeść zdrowo i naturalnie, pro-
wadząc ekologiczne życie. 
Niestety, nic nie robi , aby 
chronić środowisko naturalne, 
którego częścią jesteśmy. W 
szkole nawet maluchy z pierw-
szej klasy wiedzą, co to jest 
ekologia , ale na przerwie nie-
wielu uczniów segreguje opa-
kowania po drugim śniadaniu i 
kupuje napoje w butelkach 
plastykowych. Dlaczego nie 
działamy? Odpowiedź prosta: 
jesteśmy leniwi.  

nej, czyli nie będzie można Skutki działań ludzi zwykle 
są nieprzewidy-
walne i w więk-
szości przypad-
ków prowadzą do 
zmniejszenia się 
różnorodności 
biologicznej, a w 
dalszej perspek-
tywie do kata-
strofy ekologicz-

już nigdy odtworzyć pierwot-
nego stanu natury na danym 
obszarze.  
Zatem nikt nie powinien sie-
dzieć z założonymi rękami, 
tylko wszyscy powinni zacząć 
działać , aby świat, który nas 
otacza nie zniknął , a my 
wraz z nim…  

Str. 10 

Natura bez Ciebie sobie poradzi – odrodzi się , ale TY bez natury nie istniejesz! 

NASZe GRAFFiTi 

Na Ziemi nie ma miejsca, w 
którym człowiek nie zazna-
czyłby swojej obecności. Na 
miejscu naturalnych ekosys-
temów powstały fabryki, mia-
sta, wielkie pola uprawne. 
Skutek jest taki, że te natu-
ralne ekosystemy zostały 
przekształcone albo zniknęły 
( zginęły ) bezpowrotnie. 

Jesteś odpowiedzialny za 
środowisko przyrodnicze na 
Ziemi i … poza nią . W kosmo-
sie człowiek też zostawia 
swój niechlubny ślad – śmie-
cie! 

Nieustannie zdobywaj wiedzę 
o przyrodzie , dzięki temu 
skutecznie będziesz mógł ją 
chronić.  

Człowieku, eko bądź od zaraz , a n ie od jutra !   

Spójrz 
głęboko w 
naturę, a 
wtedy 

wszystko 
zrozumiesz 

lepiej. 
A. Einstein  

Nie ma czasu 
na zastana-
wianie się  - 
Ziemia nie 
może czekać . 
Na naszych 
oczach giną 
tysiące ga-
tunków roślin 
i zwierząt.  

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/roznorodnosc-biologiczna
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/roznorodnosc-biologiczna


 

tecznych owadów, np. 
pszczół. 

Na zakupy zabieraj własną 
torbę - z materiału lub papie- ru. 

Nie używaj jednorazowych 
naczyń i sztućców  z plasty-

Co możesz zrobić dla natu-
ry ? 

Poruszaj się pieszo lub rowe-
rem. 

Oszczędzaj wodę. 

Wyłączaj oświetlenie w po-
mieszczeniu , z którego nie 
korzystasz. 

Segreguj śmieci. 

Nie zabijaj bezmyślnie poży-

kwiatach, czyste po-
wietrze, zimą czysty 
śnieg. Zostawcie nam 
czysty kawałek plaży. 
Zostawcie morza 
czystość pośród fal. 
Pozwólcie nam o życiu 
pięknie marzyć. Gdy 
nie ma marzeń, w 
duszy rośnie żal.”  

To fragment piosenki 
Marka Grechuty z albu-
mu „Piosenki dla dzieci i 
rodziców” z 1991 roku : 
„Zostawcie nam czysty 
kawałek świata. Zo-
stawcie nam strumyka 
czysty bieg. Zostawcie 
nam lasy, ogrody w 

Nr 4 /2021 Wrzesień 

 

Zamiast pytać „Dlaczego muszę być eko?”, bądź eko !!! 

Naturalnie, że wiesz! 

Str. 11 

Podpis do obrazu/grafiki. 

Natura nie jest miejscem 
do odwiedzenia. To jest 
nasz dom.  

/G. Snyder/ 

Oprac. Redakcja 



W szkole zawsze coś ciekawego się dzieje. Historia, którą wymyślił 
Oliwier, mogła wydarzyć się naprawdę.  

 

O wielkim problemie z małymi stworzeniami 

 

Wtorek, 21 września 

Dzisiaj moja przyjaciółka Ania ma sprawdzian z matematyki. Pisała obli-
czenia swoim nowym różowym piórem. Musiała wcześniej  powtórzyć cały ma-
teriał, bo chciała dostać piątkę.  

         W trakcie pisania nagle poczuła ogromny ból w lewej ręce. Okazało się, 
że ugryzła ją mrówka. Pani w poszukiwaniu źródła zagrożenia przeszukała całą 
klasę i znalazła dziurkę tuż przy oknie, przez którą wąską dróżką jedna za 
dróżką przechodziły mrówki. Okazało się, że jest ich bardzo dużo. Ania za-
częła mówić, żeby zrobić zbiórkę na terrarium dla mrówek. Spód i góra ter-
rarium miały być żółte, tak jak pokój Ani.   

Mimo całego zamieszania z mrówkami spraw-
dzian musieli  wszyscy napisać . Szóstka to najwyższa ocena, jaką pani wysta-
wiła ze sprawdzianu. I dostała ja właśnie Ania.   

 Oliwier Płaneta, 5c  

Mądrych rad nigdy nie za wiele: 

 

Nie gryź ołówka - lasów coraz mniej. 
Nie kój na blachę, pamiętaj,  że zawsze możesz wykorzystać tylko 10%  
swojego mózgu. 
Nie zgrzytaj zębami twój, dentysta ma jeszcze innych pacjentów. 
Nie bój się rozdawania kartkówek , módl się, żeby twoja zginęła. 
Kiedy dostaniesz jedynkę, pożal się przyjaciółce, przyjacielowi byle nie za mocno. 
Nie wpadaj w panikę przy nauczycielach w końcu to też ludzie. 
Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy świata, to dopiero początek. 
Przerwa to krótkie święto, ciesz się byle nie za głośno. 
Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji, są następne. 
Nie kuj tyle, zawód kowala wyszedł już z mody. 11. Nie ucz się tyle, raz się żyje. 
 
     Ostrzegamy, stosowanie się do tych rad nie jest wskazane . W przypadku wątpliwości skontaktuj 

się z lekarzem, farmaceutą lub pedagogiem szkolnym ! 
 
                                                                                              Źródło: Internet 



 

                                                                          
                                   Rzeszów, 18.09.2021 r.  

  
  
  
                          Drogi Augustynie!  
  
  
     
               Piszę do Ciebie ten list, ponieważ długo 
Cię nie ma w szkole, a chciałbym z Tobą porozma-
wiać.  
              Ostatnio dużo myślę o tym, kim chcę zostać, 
gdy dorosnę . Jeszcze rok temu pragnąłem być artystą 
malarzem. Obecnie moim marzeniem jest zawód gra-
fika komputerowego. Jesteś pewnie ciekaw, dlaczego 
zmieniły się moje plany na przyszłość. Otóż od kiedy 
dostałem, zainteresowała mnie praca w programach 
graficznych . Zacząłem odkrywać coraz to nowsze taj-
niki takich aplikacji . Zauważyłem, że kiedy coś stwo-
rzę, sprawia mi to ogromną frajdę i radość. Poza tym 
lekcje informatyki są moim najbardziej ulubionym 
przedmiotem szkolnym. Gdy będę dorosły, wykonując 
ten zawód, poza satysfakcją, będę mógł być sam sobie 
szefem. Pracę mógłbym wykonywać nawet w domu, a 
wiesz przecież, że najlepiej się czuję we własnych 
czterech kątach .  
             Napisz mi , co o tym wszystkim sądzisz? 
Bardzo mi zależy na Twojej opinii , gdyż liczę się z 
Twoim zdaniem.  
             Mam nadzieję , że szybko zobaczymy się w 
szkole . Życzę Ci dużo zdrowia.  
  

 
 Trzymaj się.  

                                                                                                  
                         Twój kolega Patryk  

  

 

O tym, że mężczyzna to zmienna istota ... 



Modnie , czyli Dzień języków obcych przygotowany przez   
SU SP 30                            i opiekuna p. A. Lustofin i  

                                                             p. N. Mirosław 

 
Fot. SU 



Organizacja 

Gazetka szkolna uczniów 
SP30 „NASZe GRAFFiTi” 
Redakcja  
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1. Gazetka szkolna czwartoklasistów SP30 
„NASZe GRAFFiTi” została powołana do ist-
nienia 23 marca 2021 roku.  

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

3. Pandemia wymusiła na redakcji  proekologicz-
ne działania, dlatego kolejne numery będą 
ukazywać się  na stronie internetowej SP nr 
30 w Rzeszowie.  

Do wakacji 2021 roku ukażą się jeszcze dwa nume-
ry gazetki : ma-
jowy i czerwco-
wy. 
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