
Informujemy, że do 
redakcji dołączyli no-
wi redaktorzy—
uczniowie  z klasy 6a. 
Liczymy na ciekawe 
artykuły. W tym nu-
merze warto zwrócić 
uwagę na kilka tema-
tów: ŚWIĘTO KEN, 
sen zimowy zwierząt 
i ludzi,  
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Nie wiem jak wy , ale ja tak  
mam, że zimą uwielbiam spać. Misie 
już tak mają … To się nazywa mieć 
szczęście…  



Złota polska jesień  
22 września powi-
taliśmy astrono-
miczną jesień. A w 
październiku mamy 
„złotą polską je-
sień”. Trwa około 2-
3 tygodni, w któ-
rych większość 
drzew zmienia swo-
je ubarwienie. Od 
żółci u brzóz, przez 
mocno złote, wręcz 
pomarańczowe klo-
ny, aż po ognistą 
czerwień wielu bu-
ków. Taka pora ro-
ku zachwyca kolo-
rami wszystkich. 
Wystarczy wyjść 
do ogrodu , na spa-
cer do parku czy w 
drodze do szkoły …  

Nietypowe święta w październiku  
W tym miesiącu z pewnością każdy znalazł  swoje święto i po-
wód do świętowania, bo październik jest miesiącem m.in.:  
bibliotek szkolnych  
makaronu  
wspólnego zasiada-
nia do stołu  
miłośników szpinaku  
karmelu  
ochrony słuchu  
książki  
poezji  
pierogów  
karmelowego jabłka 
W tym miesiącu nie 
zapominamy również o: 
 

Dniu Dawcy Szpiku  
Światowym Dniu Chleba  
Dniu Obiadu na Mieście z Rodzicami  
Dniu Karmelowego Jabłka 
Międzynarodowym Dniu  Pracownika 
Ochrony Zdrowia 

30 października – obchodzą 
swoje święto wszystkie 
dziewczyny i Szkoci. Ci ostat-
ni dlatego, że noszą kilty. 
Każdy klan ( ród) ma swój 
wzór materiału, z którego ta-
ka spódniczka męska jest wy-
konana. Niewątpliwie, dla ro-
dziców to spora ulga, gdy mo-
gą robić zakupy dla swoich 
dzieci  w 
jednym 
sklepie.  
 

Oprac. Klaudia Sołtys,5c 

Fot. Mateusz Olbrycht, 5c 

   Źródło Internet  

Warto wiedzieć … 
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Życzenia nie tylko od święta. 
Wszystkim Nauczycielom  

 
cierpliwości 
anielskiej,  
wyrozumiałości 
bez granic, 
empatii, 
wielu powodów do 
radości,  
promiennego 
uśmiechu,  
ogromnej wiary  
( mimo wszystko) 
w ludzi, 
sukcesów w pracy 
i  
dużo zdrowia.  
 

 
     O tym , że nauczyciel to szczególny zawód wiedzieli starożytni. To nauczyciel  
pielęgnował w uczniu wartości : dobro, prawdę, piękno. On sam musiał być mądry. 
Na  przykład w starożytnych Chinach nauczycieli powoływał sam cesarz. Byli oni 
bardzo cenionymi urzędnikami, którzy przygotowywali przyszłych urzędników 
państwowych. Szczególnym szacunkiem cieszył się w społeczeństwie chińskim 
Konfucjusz. Był wybitnym filozofem, teoretykiem  politycznym, twórcą feudal-
nego systemu edukacji. Nazywano go  „królem nauczycieli” Wierzył, że dobry na-
uczyciel powinien przede wszystkim z pasją oddawać się swojej pracy. Musi po-
siadać rozległą i głęboką wiedzę tak, aby uczeń mógł czerpać niej korzyści.  
Według niego, aby uzyskać dobre wyniki, należy kochać swych uczniów, dobrze 
ich poznać, rozumieć ich psychiczne uwarunkowania, zastanawiać się nad odpo-
wiednim doborem środków i metod nauczania. Wyrazem nauczycielskiej cnoty by-
ło nieustanne przyczynianie się do rozwoju ucznia poprzez udzielane mu lekcje. 
Nauczyciel powinien posiadać jasne i klarowne poglądy polityczne, być osobą 
skromną i dyskretną, uczyć bezinteresownie, dbać o kulturę słowa, pielęgnować 
własną moralność oraz łączyć czyny ze swymi słowami.  

Źródło Internet  



 

„Jako nauczyciel i dyrektor naprawdę „biegnę” do szkoły”.  

Borys Cierpisz: Dzień dobry, jestem uczniem klasy 5 
i redaktorem gazetki „Nasze Graffiti”.  Czy zechcia-
łaby Pani udzielić  odpowiedzi na kilka pytań do 
październikowego wydania.  

 
Dyrektor SP 30 : Dzień dobry. 
Tak, chętnie odpowiem na Twoje 
pytania. 

 
B.C. : Nie wszyscy uczniowie lubią 
chodzić do szkoły. W mojej klasie 
wszyscy uwielbiają się uczyć i spoty-
kać w szkole. Czy lubi Pani chodzić do 
szkoły? Chodzi o to , czy wstaje Pani 
rano i biegnie jak na skrzydłach do 
szkoły .   
 

D.: Bardzo lubię swoją pracę i 
poświęcam dużo cza-
su, aby  wszystko dobrze przygo-
tować i by wszystko było dopię-
te   na ostatni guzik. Jestem oso-
bą, która przez całe życie lubi-
ła chodzić do szkoły. Pamiętam 
czasy, kiedy wakacje się 
„dłużyły” i pytałam moją mamę, kiedy wresz-
cie będę mogła pójść do szkoły.  Kiedy byłam 
uczniem, to poranne wstawanie, nie ukry-
wam, było dla mnie zmorą, ale z czasem po-
lubiłam poranki. Jako nauczyciel i dyrektor 

naprawdę „biegnę” do szkoły (  tak na-

prawdę jeżdżę, bo mieszkam daleko). 
 
B.C. : A w piątej klasie,  kim chciała Pani zostać w 

przyszłości?  
 

D. Gdy tylko przekroczyłam próg szkoły jako 
uczennica od razu wiedziałam, że chcę zostać 
nauczycielem.  W piątej klasie SP na pewno 

tak było, ale później 
w starszych klasach 
w liceum chciałam 
zostać prokuratorem 
i studiować prawo. 
 
B.C.: Kiedy Pani podjęła 
decyzję , by zostać nau-

czycielem ? 
 
D.: Myślę, że zawsze 
chciałam zostać nau-
czycielką , ale szuka-
łam swojego miejsca 
w dorosłym życiu. 
Dlatego poszłam na 
studia  zupełnie nie-
związane z naucza-
niem , bo na Poli-
technikę Rzeszowską 

na wydział chemii ( wtedy marzyło mi się zo-
stać drugą Marią Skłodowską – Curie albo A. 
Einsteinem). Po studiach zaczęłam pracować, 
ale brakowało mi kontaktu ludźmi. Dlatego 
podjęłam studia uzupełniające z pedagogiki. 
Potem  dostałam pracę w szkole jako nauczy-
ciel i pracuję tak do dzisiaj. 
  

B.C.: Jaki powinien być, zdaniem Pani, idealny 
nauczyciel? 
 

 

z Panią Dyrektor SP nr 30 w Rzeszowie mgr inż. Jolantą Pietrasz 



 

D. : Trudno na to pytanie odpowiedzieć 
wprost, bo nie ma doskonałych ludzi. My 
dążymy do ideału. To nasz cel, ale jest to 
cały czas praca nad sobą. Idealny nauczy-
ciel to taki, który przede wszystkim kocha 
dzieci i kocha dzielić się swoja wiedzą, to 
taki, który zawsze znajdzie czas dla nich i 
traktuje ich poważnie, licząc się z ich zda-
niem. Musi być wymagający, ale także 
bardzo wyrozumiały. Trudno Wam polubić 
wymagających nauczycieli kierujących się 
zasadami, które trzeba przestrzegać, ale 
uwierz, że po latach takiego nauczyciela 
będziecie wspominać i doceniać. 
 

B.C.: Bycie szefem szkoły to na pewno odpowie-
dzialna i trudna praca… Jakie obowiązki ma dy-
rektor szkoły? 
 

D.: Tak, bycie dyrektorem to bardzo odpo-
wiedzialna praca, ale sam dyrektor bez 
nauczycieli, pracowników szkoły i  wspa-
niałych uczniów, nic by nie zrobił. Każdy 
przyczynia się do prawidłowego funkcjo-
nowania szkoły, a dyrektor trzyma nad 
tym wszystkim pieczę. Dba, żeby wszystko 
„grało”.   

  
C.B.: Uczniowie wolny czas wykorzystują na od-
poczynek . Jeśli to nie tajemnica, proszę nam 
zdradzić , jak spędza wolny czas dyrektor szko-
ły.  

D.: Wolny czas uwielbiam spędzić z książ-
ką, bo to największy przyjaciel człowieka. 
Czytając, poznaje świat, różne kultury, tra-
dycje a także historię. Uwielbiam także 
spędzać czas na pieszych wycieczkach na 
łonie natury, kocham góry, ale nie ukry-
wam, że morze ma także swoje dobre 
strony. Wolny czas kocham spędzać z bli-
skimi, którym mogę poświęcić swój czas. 
Znajduję czas na spotkania  z przyjaciółmi. 
 

C.B.: Jakie jest Pani największe marzenie jako 
dyrektora szkoły?  

D. : Marzę, aby pandemia znowu nie wy-
słała nas na naukę zdalną. Najwięcej się 
uczymy od siebie, przebywając ze sobą. 
Marzę o tym, aby wszystkie dzieci były 
zdrowe, radosne i kochane , aby zawsze 
na ich twarzach był uśmiech. Marzę także 
o tym, aby dzieci uwierzyły, że warto się 
uczyć, bo dzięki zdobytej wiedzy można 
zmieniać świat na lepsze.  
 
B.C.: Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole? 
 

D.: Bardzo dużo. To długa lista. Na pewno 
chciałabym poprawić warunki pracy 
wszystkich w szkole. Będzie to bardzo 
trudne i kosztowne zadanie.  
 

 B.C.: Ponieważ jest Pani nauczycielem che-
mii , czy istnieje jakiś prosty wzór na idealną 
szkołę ?  
 

D.: Prostego wzoru na idealną szkołę nie 
ma, bo szkoła to nie budynek, ale ludzie. 
Musimy rozmawiać o takiej szkole i ją 
współtworzyć. Jaka powinna być?  Cze-
kam na propozycje przede wszystkim od 
najbardziej zainteresowanych, czyli od 
Was, drodzy uczniowie. 
 
B.C.: Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony 
czas. 

Red. Borys Cierpisz, 5c 



awangardowy to nowocze-
sny,  do  tej  pory nie istn ie-
jący   

 

niu. Nie wiem. Jak wy lubicie, 
ale mnie się marzy taka szko-
ła… Wszyscy leżą na wygod-
nych łóżkach a wiedza w po-
staci snów wędruje do głowy 
każdego ucznia. Awangardowa 
szkoła …  

Źródło: Internet  



   Moim marzeniem 
jest, żeby nauczyciel 
XXI wieku miał możliwość 
uczenia poprzez zabawę: cho-
dzenie do oceanarium, do zoo, 
jeżdżenie na wyciecz-
ki. Chciałbym , aby nauczyciele 
mieli możliwość przekazywania 
wiedzy praktycznie. Zwiedza-
nie zabytków historycznych, 
poznawanie, jak działają pocią-
gi, samochody, samoloty, 
itp. jest o wiele ciekawsze niż 
siedzenie w szkole i uczenie 
się teorii.  Praktycznie  prze-
kazywana wiedza pobudza nas  
do szukania i poznawania ko-
lejnych rzeczy i odkrywania, 
że nauka to nie tylko podręcz-
nik, ale wszystko to, co nas 
otacza. Przy każdej szkole po-
winno być małe Centrum Nauki 
Eksperymentalnej, w któ-
rym  interaktywne wysta-
wy byłyby przestrzenią do nau
czania poprzez zabawę.   

Na wakacjach byłem w Mu-
zeum II Wojny Światowej, w 
którym  zobaczyłem, jak wyglą-
dała klasa sprzed woj-
ny. Wtedy zrozumiałem, jak 
dużo się zmieniło. Marzenia 
tamtych uczniów o nowych 
możliwościach poznawania 
świata się spełniły. Może i moje 
się spełnią…. 

 

 
Wierzę, że marzenia się spełniają. 

Autor : Konrad Rejment, 5c 



Nadeszła już jesień, za oknami świat 
mieni się wszystkimi barwami zieleni, 
brązu, czerwieni.  Zmiana pory roku 
wpływa również na nasze samopoczucie i 
na nasze nastroje. Jesteśmy bardziej 
zamyśleni i senni. 
Samorząd Uczniowski postano-
wił  przeprowadzić akcję z „małym przy-
mrużeniem oka” i ogło-
sić  piątek 22.10 – Dniem Śpio-
cha. Wielu przyszło /przyczłapało  do 
szkoły w szlafroku, piżamie bądź koszu-

li nocnej z ukochaną przytulanką, podu-
szeczką, kocykiem i, oczywiście,   w 
służbowym obuwiu każdego śpiocha - 
 kapciach  
 Tego dnia bezkarnie można było spać 
na lekcji, zasnąć w trakcie pytania, po 
prostu uciąć sobie drzemkę albo , jak 
ktoś woli, „przykomarzyć” . Nie ma się o 
co obrażać, Szanowni Nauczyciele! Nau-
kowo dowiedziono, że nasz mózg najle-
piej pracuje , kiedy śpimy. Z nauką nie 
ma co dyskutować... 

Oprac. Agata Lustofin , opiekun SU 



Jesień to druga wiosna, kiedy każdy liść jest kwiatem. 
(Albert Camus)  

Patryk Gawron, 5c 

 

Patryk Gawron, 5c 



 

 

Pewnego słonecznego dnia troje rodzeństwa Jarek, Jurek, Emilia i 
pies Pimpuś wybrali się na wycieczkę  w góry. Jarek i Jurek byli dziesięcioletnimi bliź-
niakami, a ich siostra  Emilia miała 11 lat.  

Gdy wędrowali spokojnie szlakiem, nagle zauważyli, że wszyscy ludzie zaczęli po 
kolei gdzieś znikać. Wkrótce tylko oni  zostali na szlaku.  
     Wtem pojawił się wielki przerażający niedźwiedź. Rodzeństwo wskoczyło szybko w 
krzaki, żeby ich nie zauważył, 
lecz Pimpuś zaczął głośno szczekać .  
Wtedy niedźwiedź nie czekając ani 
chwili zła- pał wszystkich do 
wielkiego wora. Na ple-
cach zaniósł ich do swej jamy.  
      W jamie okazało się, że nie był to 
zwykły niedźwiedź, ale  nie-

dźwiedź czarodziej, który potrafił mówić.  
- Dzień dobry, Jarku, Jurku i Emilko. Jestem niedźwiedziem czarodziejem i mam na 
imię Maniek.  
- A nie zapomniałeś o mnie? – zapytał Pimpuś.  
-Od kiedy ty umiesz mówić?! - zapytało chórem rodzeństwo.  
-Od zawsze. – Odrzekł rezolutnie  Pimpuś.  
-To cze….  
- STOP - przerwał Maniek. - Później sobie porozmawiacie. Teraz mam do was ważną 
sprawę. Otóż   zaginął diament mocy. Wygląda jak mała zielona choinka.  Musicie od-
naleźć go jak najszybciej, zanim wpadnie w ręce króla Trotków.  
-Ale….. - chciał spytać Jarek, ale nie zdążył , bo  nagle wszyscy znaleźli się w świecie 
Trotków.  Byli w miasteczku zwanym Rannywilkm w którym  żyli w Wiórowie, najwięk-
si wrogowie Trotków i przyjaciele Mańka.  
- Witajcie w naszym świecie. Jestem Wutek, władca Wiórów. Kiedyś cały świat był jed-
nym wielkim imperium, które należało właśnie do nas. Niestety, bardzo zły Trotek o 
imieniu Mumin przedostał się do naszego świata i tu mieszka. Najpierw pod ziemią, 
gdzie znalazł magiczny diament, przy pomocy którego  zaczął tworzyć wielkie armie. 
Na szczęście udało nam się go odebrać, i kiedy znów zaczęło być normalnie, Mumin 
ponownie ukradł diament. Musicie jak najszybciej mu go odebrać, bo inaczej najpierw 

Bajka dla małych i dużych. 

 

Wyprawa po diament  



najpierw zawładnie naszym światem,  a póź-
niej również waszym. Prosimy o po-
moc, musicie się spieszyć. – jednym tchem 
powiedział Wutek. – Wybaczcie, nie chcę 
być niegościnny, ale mamy mało czasu.  
Opowiedzcie coś o sobie.  
- Jestem Jarek, pochodzimy z Rzeszowa,  nie-
daleko stąd. -  przedstawił się Jarek  
- Jurek. -  powiedział Jurek.  
- A ja  mam na imię Emilka. - Z uśmiechem 
powiedziała dziewczynka.  
- I jeszcze ja! Jestem Pimpuś. - zaszczekał 
głośno Pimpek.  
- Dobrze dzieci musicie udać się na zachód, 
aby dotrzeć do zamku Mumina i zdobyć dia-
ment. - powiedział szybko Wutek i nagle 
zniknął.  
       Dzieci posłuchały rady Wióra i udały się 
w kierunku zachodnim.  Póź-
nym wieczorem bardzo zmęczene, gdy za-
mierzały  pójść do łóżek i by-
ło zupełnie ciemno, nagle obok 
nich pojawiłą się mała armia Trotków.  Na 
szczęście Trotkowie byli tak zaaferowani 
czymś, że nie zauważyli dzieci i Pimpka.  
      Gdy następnego dnia  wędrowcy  przebu-
dzili się , powędrowali dalej. Wkrótce  zau-
ważyli wielki nowoczesny zamek. Poszli więc 
w jego stronę. Gdy dotarli do twierdzy, 
ogromne drzwi otworzyły się. Przeraże-
ni  weszli do zamku i  zaczęli błądzić po kory-
tarzach aż w końcu odnaleźli komnatę, w 
której znajdował się diament. Wzięli więc go 
i udali się jak najszybciej w stronę wyjścia.   
      O dziwo, udało im się bez proble-
mu opuścić zamek. Pobiegli więc szybko w 
stronę Rannywilk, cały czas oglądając się za 
siebie i upewniając się,  czy nikt ich nie goni. 
W końcu bardzo zmęczeni dotarli do Wutka i 
oddali mu diament. Wszyscy bardzo się ucie-
szyli, po czym   Wutek odprowadził ich do 
magicznych drzwi. Gdy przez nie przeszli, 
okazało się, że są w tym  miejscu na szla-
ku, z którego porwał ich niedźwiedź.  

Autor: Janek Stemplewski , kl.6a 

Nazywam się Jan 
Stęplewski i je-
stem uczniem 6 
klasy. W wolnym 
czasie lubię jeź-
dzić na rolkach, na 
rowerze i długie 
spacery. Interesu-
ję się gadżetami i 
ciekawostkami 
technicznymi. Od 
zawsze lubię pisać 
wymyślone przez 
siebie historie. W 
tym roku dostałem 
przywilej pisania 
do gazetki szkol-
nej. Jest to dla 
mnie wielki za-
szczyt.  

Od redakcji : 
W tym numerze ukazały się artykuły 
dwóch nowych redaktorów gazetki , 
Janka i Kacpra z 6a. Obu zaliczamy 
do Galerii Ludzi Pozytywnie Zakręco-
nych, którzy mają swoje pasje i je 
realizują. Kacperku i Janku , jest 
nam bardzo miło współpracować z 
Wami.  



Jesień w obiektywach naszych fotoreporterów.  

Fot.  

Mateusz Olbrycht, 5c 

Maciej Galej , 5c 

Borys Cierpisz, 5c 



Fot. Borys Cierpisz, 5c 

Po prostu Jesień 

Ach, te kolory rudy, beżowy, 
czerwony jak jarzębiny owoce. 

Ziemia zdobiona  

żołędziami, orzechami  

i  

kasztanami brunatnymi jak nie-
dźwiedzie zapadające w sen zi-
mowy.  

To wszystko jesień piękna i ra-
dosna… 

Autor : Jan Stęplewski  



Gorąco polecam... 

 

  

 

 
Klaudia Iskrzycka , 5c  

 

 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Na długie jesienne wieczory polecam książkę pt. „Serce” Edmunda de Ami-
cisa.  
   Utwór w formie pamiętnika opowiada o przygodach chłopca Henryka i jego 
przyjaciół . Powstał we Włoszech w czasach walki kraju o zjednoczenie, dla-
tego zawiera wiele wątków  patriotycznych. Bohater pisał swój pamiętnik 
przez kilka miesięcy - od października do lipca. Opowiedział w nim o swoich 
przygodach. Jedne były złe, inne dobre, a często wzruszające i smutne. In-
teresujące są jego przemyślenia. Henryk opowiada o codziennych dziecię-
cych sprawach, które nie zawsze interesują dorosłych. Wiele można się z 
niej dowiedzieć i nauczyć, np. jak pomagać 
drugiemu człowiekowi czy jak sobie radzić 
w trudnych sytuacjach, które przytrafiają 
się w życiu.  
   Książka pamiętnik pisana przez dziecko, 
które inaczej przedstawia swoje troski, 
radości, smutki, bo inaczej widzi świat,  to 
rzadkość.  Mnie bardzo wzruszył opis, w 
którym mały chłopczyk ratuje życie innemu 
i broni go przed wpadnięciem pod autobus, 
mimo że sam w tym zdarzeniu ucierpiał. 
Smutny jest także moment, w którym 
umiera ukochana nauczycielka.   
   Książka jest ciekawa i wciągająca, nie 
można się od niej oderwać. . Polecam ją 
każdemu .  



Wszelkie pojazdy mechaniczne i urządzenia elektroniczne to moja pasja . 

Monstery i komputery... 

Największy na świecie monster 
truck powstał niedaleko Rzeszowa, 
w miejscowości Dynów.  
Mieszkaniec Dynowa zbudował tę 
ogromną maszynę z części, które 
skonstruował własnoręcznie. Budo-
wa trwała 11 miesięcy, bardzo czę-
sto pracował po 20 godzin dzien-

nie. Pojazd ma 3,5m wysoko-
ści i tyle samo szerokości 
oraz ponad 10 metrów długo-
ści. Mieści się w nim 24 oso-
by, które mają do wyboru 
miejsca na pace samochodu 
lub w loży VIP, czyli w desi-
gnerskiej strefie zaraz za 
kabiną kierowcy.  Maksymalna 
prędkość, jaką może osiągnąć, 
to ponad 100km/h. Ten wspa-

niały pojazd 
otrzymał nawet 
imię 
Max. Pojemność 
silnika Maxa to 
5,6 litra. Do tego 
dochodzi jeszcze 
400 koni mecha-
nicznych. Ten gi-
gant jest wspania-
ły. Widziałem go 
na własne oczy.    

Oprac. Kacper Wandasiewicz,6a 

Cześć , mam na 
imię Kacper i 
chodzę do 6a. 
Chyba od zawsze 
interesuję się 
motoryzacją i in-
formatyką. Bardz
o lubię pływać i 
w wolnym czasie 
uczęszczam na 
sekcję pływacką. 
Lubię czytać po-
wieści fantastycz-
ne i oglądać filmy 
przygodowe.   



Czy wiesz że…  

Wśród zagrożonych gatunków zwierząt możemy spotkać pandę, 

panterę śnieżną, ale również  ptaki. W Polsce na czerwonej liście 

ptaków zagrożonych wymarciem jest 47 gatunków.   

Jednym z mało znanych ptaków jest czajka zwyczajna.   

 Pożywienie  

Czajki jedzą różne owady i bezkrę-

gowce jak pająki, robaki i mięczaki. 

Czasami jedzą żaby i małe ry-

by, nie pogardzą  nasionami i źdźbła

mi traw. podmokłych terenach, 

Wygląd :  

Czajka  

n a  w i e r z -

chu głowy jest czarna, 

z czuba głowy wyrastają 

długie pióra tworzące 

c h a r a k t e r y s t y c z n y 

czub. (ma około 6-10 

centymetrów) Boki gło-

wy, pierś i brzuch są 

białe. Wierzch ciała jest 

cały czarny z zielonka-

wym połyskiem, skrzy-

dła są czarne z poły-

skiem purpurowym. W 

poprzek piersi ciągnie 

s ię  czarny  pas. 

Ogon jest biały, zaokrą-

glony z czarną plamą 

na końcu.   

Gniazdowanie i lęgi : 

Czajki robią gniazda na podmo-

kłych terenach, gdzie nie ma du-

żo zagrożeń. Gniazda często 

znajdują się w pogłębieniach na 

ziemi, w miejscach gdzie rośnie 

niska trawa. Pozwala to czajce 

na łatwe przemieszanie i obser-

wacje otoczenia. Składają naj-

częściej cztery jajka i troskliwie 

opiekują się i wychowują pisklę-

ta. Jajka są koloru brązowego z 

ciemnymi plamkami. Pisklęta 

zaraz po wykluciu mają kolor kre-

mowy z czarnymi i szarymi plam-

kami. Pisklęta usamodzielniają 

się po pięciu tygodniach.  

Czajka zwyczajna  

Pisklę czajki zwyczajnej  

Oprac. Augustyn Bliźniak, 5c 

O inny gatunku zwierząt za-
grożonych wyginięciem opo-
wiem Wam następnym razem. 



Zdaniem lekarzy i naukowców, 

idealnie byłoby gdybyśmy spali 7-8 

godzin na dobę. Są też badania, 

które mówią że dla osób z prze-

działu 18-25 oraz 26-64 lat opty-

malna długość to 7-9 godzin. Dla 

osób powyżej 64 lat ta długość wy-

nosi 7-8 godzin.   

 

Jak zasnąć?  

Jednej recepty na bezsenność nie 

ma.  

Sposoby:  

 

dbać o to, aby nie spędzać z lapto-

pem i telefonem ostatnich chwil 

przed zaśnięciem. Dobrze jest od-

łożyć je na bok już na godzinę 

przed snem,  

 

zachować stałe pory pobudek i za-

sypiania niezależnie od dnia tygo-

dnia, 

dbać o wieczorne rytuały,  

postępować zgodnie ze swoim cy-

klem biologicznym,  

zadbać o odpowiednią pościel i 

poszewki, najlepiej wybierać te 

lekkie i bawełniane,  

 

unikać ucinania sobie drzemek w 

ciągu dnia , 

 

 Jeśli każdy z powyższych 
sposobów nie powiedzie się 
skontaktuj się z lekarzem lub 
far-

 

W mitologii greckiej :  

 

Hypnos był bogiem i uosobie-

niem snu,  

Morfeusz – bóg marzeń sen-

nych, Ikelos – bóg  koszmarów 

sennych,  

Fantasosa – boga snów fanta-

stycznych . 

O 

Oprac. Sebastian Wolak, 5c 
Źródło : Wikipedia  
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Zespół redakcyjny:  Uczniowie 
klasy 5c i 6a 

Gazetka szkolna uczniów SP30  
„NASZe GRAFFiTi”  
 
1. została powołana do istnienia 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 
ukazały się  
dwa numery 
gazetki : ma-
jowy i czerw-
cowy. Od 
września 
2021 r. ga-
zetka ukazu-
je się co mie-
siąc. 

 

 

Źródło : Internet  


