
No i Ziomki już nie-
długo , jeszcze 
troszkę i będzie zi-
ma, Mikołajki i świę-
ta. Jeśli ktoś ma 
wątpliwości, polecamy 
kalendarz. Dzisiaj 
zaczynamy wielkie 
odliczanie do świąt.  
Spokojnie . Nadejdą 
na pewno i wtedy bę-
dziemy odpoczywać.  
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„Jesienne liście” 

Z tym jesiennym wiatrem  
tańczą sobie liście,  
tańczą sobie tańczą  
czerwone złociście.  
 
Z tym jesiennym wiatrem  
odtańczą daleko,  
i nie skończą tańczyć,  
aż za siódmą rzeką.  
 
Aż za siódmą rzeką,  
Aż za siódma górą,  
Aż je śnieg przykryje  
Grubą, białą chmurą  

 

Ewa Szelburg Zarębina 



Fot. Mateusz Olbrycht, 5c 

Panny w tym dniu zanosiły modły do św. Andrzeja , który znany jest 
z  pomocy dziewczętom w odkrywaniu przyszłości , a chłopcy zwra-
cali się do św. Katarzyny, by pomogła im znaleźć małżonkę. 

Imieniny św. Andrzeja to czas ostatnich zabaw i spotkań towarzy-
skich przed rozpoczynającym się adwentem. To czas wróżenia przy-
szłości. Do naszych czasów zachowało się niewiele zwyczajów, które 
nasi przodkowie praktykowali w wieczór andrzejkowy .  

Przez stulecia Kościół potępiał wróżby andrzejkowe  jako zabobony. 

Mimo to dziewczyny wychodziły po zmroku przed chałupę i słuchały. 
Z której strony zaszczekał pies, z tej strony miał nadejść  narze-
czony. Niektóre piekły według specjalnej receptury placek zwany 
andrzejkiem albo kukiełką. Potem wpuszczały do domu psa. Au-
torka placka, który pierwszy został zjedzony przez Burka,  mia-
ła pierwsza stanąć przed ołtarzem.  

Zaparz w jasnych filiżankach liściastą herbatę. Każdy wy-
pija herbatę ze swojej filiżanki. Na dnie powinno zostać 
tyle płynu, by lekko zakrywać liście. Następnie trzymając 
filiżankę w lewej ręce trzykrotnie nią zakręcamy w kierun-
ku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Filiżankę od-

wracamy i kładziemy ją na spodku czekając, aż wycieknie 
nadmiar płynu. wówczas ponownie odwracamy filiżankę i 
przystępujemy do odczytywania wróżby. Teraz wystarczy 
odszukać wśród fusów charakterystycznych układów, 
kształtów i symboli i dokonać ich interpretacji. 
Poniżej przykładowe znaczenie symboli: 
• Anioł – dobra wiadomość 
• Balon – przejściowe kłopoty 
• Dom – bezpieczeństwo 
• Drabina – awans 
• Dzwon – niespodziewana wiadomość 
• Kwiaty – szczęście 
• Ryba – pieniądze 
• Obrączka – małżeństwo 
• Statek – podróż 
• Miecz – komplikacje 
• Jabłko- Szczerość i kreatywność 
• Łuk – pieniądze w interesach 
• Chleb – marzenia, plany i nadzieje 
• Aparat fotograficzny, kamera- ktoś ci się podoba 
• Most- ważna decyzja życiowa 

Wróżba z fusów >>>  

Źródło https://www.polonia-w-austrii.at/andrzejki-tradycyjny-
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.Oprac. Patryk Gawron , 5c 
 

  

 

 

 



W każdej klasie jest taka osoba … Pomo-
że, wytłumaczy, doda otuchy. Wspiera 
koleżanki i kolegów.  
21 listopada obchodzimy Dzień Życzliwo-
ści – z tej okazji uczniowie i nauczyciele 
SP30 zaangażowali się w plebiscyt na 
najżyczliwszą osobę w każdej klasie. Po-
nadto przypominaliśmy o codziennych 
przejawach serdeczności ubierając żółte 
stroje i dołączając do ubioru uśmiechnię-
te buźki.  
Oto nasi najżyczliwsi uczniowie – poznaj-
cie ich : 
4a Jakub Chmura  
4b Filip Głaz 
4c Szymon Płodzień 
5b Antonina Paśko 
5 d Karol Kowalski i Daria Marszałek 
6 a Sebastian Adamczyk 
7 b Maurycy Powęska  
 
Dziękujemy za Waszą postawę. 
PS. Nie zmieniajcie się.  
 
Drugą częścią obchodów tego dnia w na-
szej szkole był plebiscyt „okiem ucznia” – 
wybranie najżyczliwszego nauczyciela . 
Laur ten przypadł Pani Marioli Żarek, Pani 
Wiolettcie Opar a także Pani Anice Sio-
rek. Serdecznie gratulujemy! 

                  
Zdecydowanie ten dzień rozchmurzył li-
stopadową aurę. 
 

Oprac. Agata Lustofin, opiekun SU 





Życzliwi wśród nas , im nigdy uśmiech z twarzy nie znika. 

Życzliwym warto być każdego dnia ! 



Ponieważ każdy lubi świętować , 
dlatego kilka słów o nietypowych 
świętach listopadowych … 

W tym miesiącu jednym z najbar-
dziej znanych, jest obchodzone 3 
listopada Święto Myśliwych ina-
czej nazywane Dniem Świętego 
Huberta. Jednak w kalendarzu mo-
żemy jeszcze znaleźć : 

Światowy Dzień Wegan, 

Dzień Feministek, Światowy 

Dzień Rzucania Palenia Tyto-

niu, Dzień Jeża, Dzień Toalet 

(dbajmy o nie ☺), Dzień Białych 

Skarpetek, Dzień Kredki, 

Myszki Miki i Pluszowego Mi-

sia, Dzień Seniora, Studenta 

czy Licealisty – najlepsze ży-

czenia dla naszych starszych  

kolegów! 

Czy wiesz, że 14 listopada 

obchodzi się Dzień Czarnego 

Kota. Święto wywodzi się z 

Włoch, gdzie czarne koty są wy-

jątkowo prześladowane. Sie-

demnasty dzień miesiąca uważa-

ny jest we Włoszech za najbar-

dziej pechowy.  Oprac. Konrad Rejment, 5c 

Źródło :Internet  



 

 

Źródło: Internet  

Ma niestandardowy, przyjazny i kolorowy 
wygląd. Każde dziecko, które do niej 
uczęszcza, ma indywidualny plan nauczania, 
w którego tworzeniu bierze udział dziecko, 
nauczyciel i rodzic. Uczniowie sami wska-
zują na słabe i silne strony swojej eduka-
cji. Aby móc realizować taką strategię, 
dzieci nie są podzielone na oddziały klaso-
we, ale na kilkuosobowe grupy. 
 



OSTATNIE TEJ JESIENI ZŁOTE LIŚCIE i KOLOROWE DYNIE ... 

Oprac. Kamila Stręk , kl. 5c 



“ Bądź człowiekiem wśród 
stworzeń, bratem między 
braćmi; traktuj wszystkie 
rzeczy stworzone z miłością i 
czcią...”-tak zaczyna się ekolo-
giczny Dekalog św. Franciszka 
z Asyżu. 
Święty Franciszek zwany 
“biedaczyną bożym“ żył w la-
tach 1181-1226. W 1979 roku 
papież Jan Paweł II ogłosił go 
Patronem Ekologów. Jest rów-
nież Patronem Zwierząt i Le-
śników. Światowy Dzień św. 
Franciszka obchodzony jest 4 
października. 

Ekologia to nie wymysł czy mo-
da naszych czasów. Już dzie-
więć wieków temu św. Franci-
szek nawoływał i wzywał do mi-
łości do zwierząt, do brater-
stwa z ludźmi i do szacunku 
dla natury, której jesteśmy 
częścią. 
Poprzez naszą zachłanność, 
pychę i zarozumiałość niszczy-
my przyrodę. I tak naprawdę 
żadne przepisy i nakazy nie-
wiele pomogą - człowiek musi 
sam zrozumieć, że swoim po-
stępowaniem niszczy to, co 
nas otacza.  
Przyroda została nam ofiaro-
wana. Musimy ją najpierw po-
znać i pokochać, aby się nią 
następnie opiekować i mądrze 
zarządzać. Z miłością trosz-
czyć się o człowieka, zwierzę-
ta, rośliny, wody i powietrze. 

Oprac. Patryk Gawron , 5c 



LISTOPAD  WCALE NIE MUSI 
BYĆ SZARY I PONURY … 

Patryk Gawron, 5c 

 

Patryk Gawron, 5c 

  
„Wielcy konstruktorzy 
metafor, 
konstruktorzy metafor 
wielkich 
wszechświat cały próbują 
zamknąć 
do wiszącej na liściu kro-
pelki” 



W tym numerze gazetki chciałabym przedstawić recen-
zję książki zupełnie innej niż do tej pory. Tak naprawdę 
jest to książka - poradnik i myślę, że powinien ją prze-
czytać każdy nieważne, czy ma 10 czy 15 lat. Książkę pod 
tytułem “Czy naprawdę wszyscy tak mają?” napisali Jan 
von Holleben i Antje Helms. Odpowiada ona na większość 
nurtujących nas nastolatków pytań. Po czym rozpoznać, 
że dojrzewam? Dlaczego dorastamy? Czy nie można na 
zawsze zostać dzieckiem? Dlaczego wcześniej uważałem 
dziewczyny za głupie, a teraz nagle je polubiłem? Co to 
jest miłość? Jak się całuję? I wiele innych śmiesznych, 
dziwnych i poważnych pytań, na które nie znamy odpo-
wiedzi. Rodzice pewnie odpowiedzieliby na nie, ale wiado-
mo, jak to jest, trochę się wstydzimy albo dziwimy, co 
się wokół nas dzieje.  Dla rodziców  jesteśmy jeszcze 
małymi dziećmi, których pewne sprawy jeszcze nie doty-
czą albo wg nich mamy na to jeszcze czas. Myślę, że naj-
lepiej będzie, jeśli przytoczę tu słowa, które zawarte są 
na okładce i tym sposobem zachęcę każdego do czytania:  
"Czy naprawdę wszyscy tak mają? - zastanawiają się na-
stolatki, przeżywając swoje pierwsze miłości i patrząc na 
zmieniające się ciało i zachowanie swoje i rówieśników. 
Autorzy poważnie traktują ich pytania, zmartwienia i 
obawy i odpowiadają na nie w sposób bezpośredni, empa-
tyczny i zrozumiały dla każdego. Ta książka ma “to coś”. 
A może jej piękno po prostu jest “tym czymś", czego 
młodzi  tak potrzebują? 

Autor Klaudia Iskrzycka, 5c 



 
W pewnym mieście,  które nazywało się Kumunaki, naukowiec 

Mariusz miał swoje laboratorium. Było to najdziwniejsze i najwięk-
sze laboratorium na całym świecie. Pewnego dnia Mariuszowi udało 
się dokonać wielkiego odkrycia . Opracował recepturę eliksiru, który  
ożywia rośliny. Naukowiec, oczywiście, chciał wypróbować swój wy-
nalazek, więc wylał napój na liścia, wtedy nagle usłyszał głos: 
- Gdzie ja jestem? 
Uprzejmie nieco zdziwiony odpowiedział: 
-Jesteś w laboratorium wielkiego doktora Mariusza! 
- A kim jestem? 
- Jesteś liściem i nazywam cię projekt 1647-b-o-b-e- w skrócie 
Bob. 
- A więc nazywam się Bob i jestem liściem? Ale jak to się stało, że 
ożyłem? 
- Najpierw podniosłem cię z ziemi, bo leżałeś przed moim laborato-
rium i wylałem na ciebie mój eliksir … - opowiadał Mariusz. 
- Czekaj, czekaj, jaki eliksir?! 
- Po długich badaniach udało mi się dopracować eliksir, który miał 
ożywiać przedmioty. Ale wróćmy do opowieści. 
Przeniosłem cię do mojego laboratorium i przez kilka godzin bacznie 
obserwowałem, aż nagle ożyłeś! 

Minęły cztery dni.  Bob zrobił dużo dobrego. Pomógł policji 
powstrzymać napad na bank, chociaż nikt nie zwrócił uwagi, że mały 
zielony liść ma taką moc. Sam unieszkodliwił trzech rabusi. Pomógł 
także Mariuszowi  wynaleźć niezwykłe lekarstwo, działające na 
wszystkie wirusy i bakterie, dzięki czemu nie było w ogóle chorób 
na świecie.  Bob i Mariusz  zostali bardzo dobrymi przyjaciółmi. 
Można byłoby  nawet powiedzieć, że nie ma takich jak oni na całym 
globie.  

Pewnego wietrznego dnia Boba porwał wiatr, a Marek jako 
prawdziwy dobry przyjaciel ruszył z pomocą. . Po trzech godzinach 
pościgu Marek złapał Boba, który był zmęczony zasnął natychmiast 
w ramionach przyjaciela.  Liść obudził się opatulony kocem. Leżał 
na wygodnym łóżku w mieszkaniu Mariusza. 
- Gdzie ja jestem?- zapytał. 
- Jesteś w moim mieszkaniu,  przyjacielu! 
Przyjaciele zamieszkali razem, wspólnie pracowali nad wynalazkami i 
ciągle pomagali całej ludzkości. 

„N i e z w yk ły  l i ść”   

Autor: Oliwier Płaneta, 5c 



 

MIASTECZKO KOSMITÓW 
  Opowiem Wam historię, która przydarzyła mi się, gdy 
odwiedzałem moją ciocię w pewnej górskiej miejscowo-
ści.  
   Bardzo lubiłem jeździć do cioci, ponieważ  miałem tam 
dużo kolegów. Do cioci jeździłem zawsze w wakacje, ale 
tym razem musiałem pojechać w listopadowy weekend. 
Gdy dotarłem do domu cioci, nie zdążyłem nawet nic 
zjeść, bo czekali już na mnie moi koledzy. Oczywiście,  
bardzo ucieszyłem się na ich widok i od razu ruszyliśmy 
na wędrówki po miasteczku. Niestety, czas szybko zle-
ciał, zrobiło się ciemno, więc postanowiliśmy wracać do 
domu. Nagle nad jednym ze szczytów górskich zoba-
czyliśmy dziwny talerz, z którego biło jasne światło. 
- To na pewno Ufo! Uciekajmy kosmici mogą zejść na 
ziemię i nas porwać!! – krzyknął jeden z kolegów. 
- Nie możemy uciekać, musimy kogoś zawiadomić!- za-
wołałem.    
Zapukaliśmy do drzwi pobliskiego budynku, a wtedy  z 
domu wyszedł kosmita. Zaczęliśmy krzyczeć i uciekać. 
Byliśmy tak przerażeni, że wszędzie na ulicach mia-
steczka  widzieliśmy  kosmitów. Biegliśmy, ile sił w no-
gach. Dom mojej cioci był najbliżej, więc razem z moimi 
kolegami szybko weszliśmy do środka. Wystraszeni za-
częliśmy opowiadać mojej cioci, co dzieje się w mia-
steczku.  
- Ha, ha, ha- zaśmiała się ciocia. Dzisiaj przecież jest 
Halloween i w miasteczku odbywa się bal kosmitów, 
więc wszyscy przebierają się za kosmitów, a to Ufo to 
tylko iluminacja świetlna  - powiedziała ciocia.  
Mimo że jeszcze trzęśliśmy się ze strachu, odetchnęli-
śmy z ulgą i zaczęliśmy się śmiać.  
  To był najstraszniejszy i najfajniejszy Halloween w 
moim życiu. 

Kacper Wandasiewicz, 6d  



Czy wiesz że…  

 

Węgorz europejski  

Oprac. Augustyn Bliźniak, 5c 

O innym gatunku zwierząt zagro-
żonych wyginięciem opowiem Wam 
następnym razem. 

Ryby stanowią najliczniejszą i naj-
bardziej zróżnicowaną grupę współ-
cześnie żyjących kręgowców. Różnią 
się od siebie pod względem budowy 
zewnętrznej i wewnętrznej, ubar-
wienia oraz przystosowania do wa-
runków środowiska. Obecnie ponad 
połowa gatunków ryb w Pol-
sce jest zagrożona wyginięciem.  Za 
najbardziej zagrożone uznano alozę, 
parposze i brzankę, które są w gor-
szej sytuacji niż żubry czy wąż esku-
lap.Trzy gatunki minogów (rzeczny, 
morski, ukraiński) są nawet bar-
dziej zagrożone wyginięciem niż 
ryś.  

 

Wygląd :  
Węgorze europejskie mają długie, chude ciała z płetwą 
grzbietową rozciągająca się od dolnej głowy do ogo-
na. Płetwa ogonowa jest połączona do płetwy grzbieto-
wej i płetwy dolnej. Dolna płetwa rozciąga się od żołądka 
do ogona, łącząc się z płetwą ogonowa. Mają parę płetw 
piersiowych. Węgorz europejski ma brunatne, ciemnozie-
lone lub złotawe ubarwienie z białym lub bezowym brzu-
chem. Mają szczupła i płaską głowę, z parą wąsów przy 
nosie i parę skrzeli.  

Rozmnażanie :  
Od lata do jesieni, węgorze pły-
ną z rzek do morza, spotykają 
się w ogromnych gru-
pach. Kiedy tam dotrą odbywa-
ją tarło. Osobniki dorosłe po 
tarle giną. Przezroczy-
ste larwy węgorza, unoszone są 
przez Prąd Zatokowy w kierun-
ku wschodnim i po upływie 2–3 
lat docierają do przybrzeżnych 
wód europejskich. W czasie 
wędrówki rosną, aż osiągną ok. 
7 cm długości. Węgorz pokrywa 
się łuskami w 5 roku życia przy 
długości 16–18 cm. W wodach 
słodkich przebywają zazwyczaj 
od 6 do 10 lat, niektóre osobni-
ki nawet do 20.  

Wiedziałeś?  
Ryby – tradycyjna nazwa zmiennociepl-
nych kręgowców wodnych oddychających 
skrzelami, posiadających szczęki i poru-
szających się a pomocą płetw.  

 Ryby takie jak węgorze, łososie czy flą-
dry są dwuśrodowiskowe, część życia 
spędzają w wodzie słodkiej, a część w 
słonej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Larwa


 
SDC to szkolny zespół ta-
neczny założony przez pa-
nią Iwonę Bed-
narz, nauczycielkę matema-
tyki w naszej szkole. Począt-
kowo była to grupa dziew-
cząt, które urozmaicały 
szkolne imprezy prostymi 
układami. Z roku na rok 
choreografie stawały się co-
raz trudniejsze i bardziej 
wymagające. Zaczęłyśmy się 
rozwijać i jeździć na różne 
zawody. Nasze układy ta-
neczne zyskują coraz więk-
sze uznanie. SDC aktualnie 
liczy 16 utalentowanych 
dziewczyn. Choreografie 
układa dla nas pani Iwona 
Bednarz, a trenerem akro-
batyki jest pani Edyta 
Sworszt. Niedawno byliśmy 
na zawodach, nasza główna 
choreografia pt. ,,WTC”, w 
której tańczy prawie cały 
skład, zajęła 1. miejsce. Mini 
formacja B tańcząca 
układ ,,Przyjaźń” zajęła 1. 
miejsce, a mini formacja 
A ,,Skażenie ziemi” zajęła 2. 
miejsce.  

Jesteśmy z siebie naprawdę bardzo dumne. 

Oprac. Zuzanna Siwy, kl. 5c 



Gdy coś się rodzi z pasji…. 
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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  


