
Cześć , Boże Naro-
dzenie, styczeń… 
Jeszcze coś o świę-
tach… Ale już za dwa 
tygodnie i ferie. O 
tej porze roku zaba-
wy na śniegu to praw-
dziwa rozrywka . Nie 
zapominamy o zwie-
rzętach, które nie 
śpią bez nas wiele z 
nich nie przetrwa.  
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Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełno-
sprawnych jest obcho-
dzony 3 grudnia. Ma na 
celu uświadomienie lu-
dziom, z jakimi proble-
mami zmagają się niepeł-

Do naszej szkoły chodzą 
dzieci  z różnymi niepeł-
nosprawnościami. Zapy-
taliśmy jednego z Rodzi-
ców w tym dniu o szkołę i 
naukę:  
„Na początku trudno 
nam było zaakceptować 
to, że córka jest chora. 
Bardzo chcieliśmy jej 
pomóc.  Potrzebowaliśmy 
odpowiedzi na wiele py-
tań. Teraz chodzi do 
szkoły i cały czas jest 

W taki dzień warto zapy-
tać osoby niepełnospraw-
ne, które są wśród nas, o 
różne sprawy. Jedną z 
nich „złapaliśmy” dosłow-
nie na korytarzu, bo po-
trafi „pędzić na wózku”... 
 
Redaktor NG: Hej. Chce-
my zadać ci kilka pytań. 
Czy zgodzisz się nam 
udzielić krótkiego wywia-
du?  
Weronika z 3 eli:  Jasne.  
Redaktor: Czym się inte-
resujesz? 
Weronika: Interesuję się 
sportem. Lubię lekcje w-f
-u. Sama uprawiam sport.  
Redaktor: Kim chciałabyś 
zostać w przyszłości?  
Weronika: Komentatorem 
sportowym. Chętnie uczę 
się polskiego, bo powin-
nam poprawnie mówić. 
Redaktor: Czy twoi kole-
dzy i koleżanki akceptują 
to, że jesteś osobą nie-
pełnosprawną?  
Weronika: Traktują mnie 
tak jak osobę pełnospraw-
ną . Nie mam taryfy 
ulgowej.  

 

 

 

W grudniu w naszej szkole i na całym świecie. 

Oprac. Szymon Kamuda, Augustyn Bliź-
niak, Patryk Gawron, Klaudia Sołtys, 5c 

Uczniowie z naszej klasy 
Augustyn i Patryk przygo-
towali swoje propozycje 
znaków, które może w 
przyszłości zostaną wyko-
rzystane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  



Nieważne czym przyjedzie, o której przyje-
dzie… Ważne, że jest …. I za to Go kochamy! 

Fakty i mity o Mikołaju  
 
*Św. Mikołaj żył naprawdę.  
*Był biskupem.  
*Pochodził z bogatej rodziny.  
*Był skromnym, dobrym człowie-
kiem i lubił obdarowywać ludzi.  
*Dzielił się po kryjomu swoim 
bogactwem z innymi.  
*Zmarł 6 grudnia i dlatego każ-
dego roku w tym dniu przypomi-
na nam o sobie.  
 
Którędy może wejść do domu 
Mikołaj?  
*okno– przez okno – oknem  
*drzwi – przez drzwi – drzwiami  
*komin – przez komin – kominem  
  
O której zastawić pułapkę na 
Mikołaja? 
To nie mysz. Przyjdzie, kiedy 
będzie chciał. Wyjdzie, kiedy 
będzie chciał. Nastaw budzik 
serca i … słuchaj uważnie. Może 
ktoś tak samo jak Ty czeka na 
Mikołaja?  
 
Rysopis  
Mężczyzna wysoki (duży) - niski 
(mały); chudy – gruby;  
Płaszcz jest: długi – krótki;  
Czapka jest: długa – krótka;  
Buty są: długie – krótkie;  
Worek jest: ciężki – lekki. Wy-
korzystanie nazw kolorów do 
uzupełnienia opisu postaci:  
Długi czerwony płaszcz. Krótki 
czerwony płaszcz.  
Długie brązowe buty. Krótkie 
brązowe buty….  
 
Dawanie jest równie przyjemne jak 
branie … 



 

        W tym dniu zebraliśmy się całą klasą 
razem z naszą wychowawczynią. Każdy 
przyniósł coś smakowitego:  ciastka, pier-
niki, wafle, owoce, napój. Było tych pysz-
ności tak dużo, że istniała obawa, że się 
wszystkie nie pomieszczą na naszym za-
improwizowanym stole.  
         Najważniejszym składnikiem wigilij-
nego spotkania w naszej klasie był przede 
wszystkim dobry humor i bez niego, wie-
my to już bardzo dobrze, żadna impreza 
się  się nie udaje.  
Na początku składaliśmy sobie życzenia. 
Jedne były tradycyjne, inne osobiste, a 
wszystkie bardzo serdeczne.  
Następnie zabraliśmy się za słodkości. 
Zebrane pośpiesznie zaspokajały wszyst-
kie smaki. Najważniejsze były jednak roz-
mowy. Nie mieliśmy się ochoty rozstawać, 
bo nigdy nie wiemy w tych czasach pan-
demii, kiedy ponownie będziemy się mo-
gli spotkać.  
Podczas Wigilii śpiewaliśmy kolędy. Naj-
ładniej śpiewały , oczywiście dziewczyny.  
Niektórzy chłopcy zorganizowali swój 
własny kącik. Wokół stołu ustawili krze-
sła, a gdy pani zaparzyła herbatę, często-
wali się smakołykami i to prawdopodob-
nie im przeszkadzało we wspólnym kolę-
dowaniu. 
Było trochę upominania chłopców, ponie-
waż spotkanie było odrobinę za głośne. 
Jednak to drobiazgi , które nie wpłynęły 
na świąteczną atmosferę panującą w kla-
sie.   
          Po wigilii posprzątaliśmy i rozeszli-
śmy się do domów , żeby pomóc rodzi-
com w przygotowaniach do świąt, lecz 
każdy był trochę smutny opuszczając 
znajomych z klasy.   
Wigilia klasowa to spotkanie, które powta-
rza się każdego roku, ale wszyscy na nią 
czekają z niecierpliwością. Już nie może-
my doczekać się w następnym roku.  

Kamila Stręk i Klaudia Sołtys, 5c 



I jeszcze w świątecznym klimacie... 

 O bożonarodzeniowych 
tradycjach napisano 
już prawie wszystko.  
Opowiem Wam o ta-
kiej, która jest tylko w 
moim mieście.  
 
 W moim rodzinnym 
miasteczku na Podkar-
paciu jest taka trady-
cja, że chłopcy o świcie 
w dniu Wigilii chodzą 
po kolędzie od domu do 
domu i mówią świątecz-
ny wierszyk, który cy-
tuję poniżej:  
 
„Śliczna Lilija w ogro-
dzie się rozwija, Panna 
Maryja  z Józefem się 
wita,   
Witaj, że Janie na to 
śniadanie będzie rybka 
z miodem nie pomrze-
my głodem.  
Pan Jezus maluśki po-
gubił pieluszki, ja te 
pieluszki niosę i o kolę-
dę Państwa proszę.” 
 
 Następnie kolędnik 
otrzymuje od gospoda-
rzy upominki. Tradycja 
ta ma przynosić szczę-
ście i zdrowie domow-
nikom oraz symbolizu-
je, że w odwiedzanych 
domach nie zabraknie 
pieniędzy.  
Trzeba także  dodać, 
że po kolędzie mogą 
chodzić tylko chłop-
cy.    
 
 
Oprac. Kacper Wadasiewicz, 6a 

Autor, Patryk Gawron, 5c 



Sen niedźwiedzi nie jest taki mocny jak piszą ... 

Czy wiesz że…   
 
Wśród zagrożonych gatunków w Polsce 
na czerwonej liście możemy znaleźć do-
brze nam znanego  Niedźwiedzia brunat-
nego, jest on ściśle chroniony na terenie 
całej Polski.  
 
 Występowanie  

 
Pierwotnie Nie-
dźwiedź brunatny  
Zamieszkiwał całą 
Europe według 
danych z lat 2010-
2012 stałą obocz-
ność stwierdzono 
w 22 krajach. W 
Polsce występuje 
w Karpatach na 
Podkarpaciu, w 
Tatrach i Beski-
dach. 

  

Pożywienie  
 
Niedźwiedzie bru-
natne często jedzą 
łososie i inne  ry-
by, ssaki, gryzo-
nie, ptaki, jaja, 
owoce, nasiona, 
grzyby, miód, 
dżdżownice ślima-
ki, a w przypadku 
braku innego po-
żywienia tak-
że trawę.  
 
 Wygląd  
 
Niedźwiedź brunatny ma duże, masywne 
ciało z wydłużoną głową, krótką szyją i 
krótki ogon który jest niewidoczny pod 
włosami. Mają od 150 do 280 cm długo-
ści. Sierść niedźwiedzia brunatnego ma 
barwę ciemnobrązową, choć u niektórych 
podgatunków może być jaśniejsza.  

Niedźwiedzie żyją od 30 do 40 lat.  

 

Legowisko 
 
Na zimę przygotowuje sobie legowisko 
zwane gawrą. Przebywa w nim od końca 
listopada do końca lutego

. 
Niedźwiedzie  

żyją samotnie, tylko w okresie godowym w 
parach. W zimie samica rodzi zwykle 2 lub 

3 młode, którymi 
opiekuje się aż do 
następnego miotu.  

Rozmnażanie :  
W trakcie rui, trwa-
jącej 10–30 dni, sa-
mica kopuluje. Cią-
ża trwa od 180 do 
266 dni. Młode po 
narodzeniu ważą 
ok. 340-680 gram. 
Okres karmienia 
mlekiem trwa do 30 
miesięcy, jednak już 
5 miesięczne młode 
mogą jeść inny po-
karm.  

  
A gdy spotkasz 
misia … 
 
Podczas niespo-
dziewanego spotka-
nia z niedźwie-
dziem, nie powinno 
robić się żadnych 
gwałtownych ru-
chów, stój w miej-
scu a po chwili po-

woli oddalaj się od niedźwiedzia.  
 
Gawra  to zimowe legowisko niedźwiedzi, 
wykrot leśny lub jaskinia w miejscu niedo-
stępnym i ukrytym. Jest to też miejsce, w 
którym na świat przychodzą młode nie-
dźwiedzie.  
Legowisko dzienne niedźwiedzia nazywa-
ne jest barłogiem.  

Oprac. Augustyn Bliźniak, 5c 



      30 listopada 2021 roku odbył się z okazji Andrzejek wieczór filmowy w Szko-
le Podstawowej nr 30 w Rzeszowie zorganizowany przez Samorząd Uczniowski .  
W wydarzeniu brali udział uczniowie klas 1-8 . Pod opieką nauczycieli spędzili miło 
czas . Były wróżby andrzejkowe, filmy i słodycze. W holu szkoły w godzinach od 
17.00 -19.00 zabawa była niezła. Za rok na pewno będziemy na tej imprezie.  

Można próbować dowiedzieć się o swojej 
przyszłości  w różny sposób. 

Oprac. Borys Cierpisz i Tymoteusz Grzebieniak, 



Wszyscy kochający Puchatkowy miód …  

Rys. Patryk Gawron, 5c 

  KUBUŚ PUCHATEK  
   Dnia 18 stycznia obchodzi-
my Międzynarodowy Dzień 
Kubusia Puchatka. Święto 
ustanowiono na pamiątkę 
urodzin Alana Alexandra Mil-
ne’a autora bajek o tym słod-
kim niedźwiadku. Na podsta-
wie napisanych przez niego 
książek powstało wiele bajek 
ale największym uznaniem 
cieszą się te produkcji Di-
sneya .                                  
  Jedną z najstarszych pro-
dukcji jest animacja pod tytu-
łem „ Przygody Kubusia Pu-
chatka”. Film opowiada o pe-
rypetiach  małego misia Ku-
busia, który kocha miodek. 
Pozostali bohaterowie to: 
malutki Prosiaczek, rozbry-
kany Tygrysek, Królik, pe-
chowy Kłapouchy, mama 
Kangurzyca wraz z synkiem, 
chłopczyk Krzyś, Sowa mą-
dra głowa i narrator, który 
wprowadza nas w świat 
przygód bohaterów. Cała ak-
cja rozgrywa się w Stumilo-
wym Lesie. Jedną z najcie-
kawszych przygód Kubusia 
była ta, kiedy zabrakło mu 
ukochanego miodku, a po-
nieważ był bardzo głodny, po 
zauważeniu ula postanowił 
go zdobyć. Niestety, wspi-
naczka na drzewo się nie 
udała. Wtedy  postanowił 
przebrać się za chmurę 
deszczową  i z pomocą balo-
nika polecieć w górę. Nieste-
ty, ta przygoda nie  skończy-
ła się zbyt do-
brze.                                      
  Bajki z Kubusiem Puchat-
kiem można oglądać dosłow-
nie bez przerwy.  

Oprac. Klaudia Iskrzycka , 5c 



 

       

                                         „ 

 

            Był piękny wrześniowy dzień. Janek postanowił wreszcie odpocząć w parku. Kiedy 
znalazł się przed głównym wejściem, zobaczył pszczołę. To była królowa wszystkich 
pszczół na świecie. Zerwał największą różę, która rosła obok, a wtedy pszczoła 
natychmiast go użądliła. Ponieważ to była władczyni wszystkich pszczół, jej 
użądlenie wcale nie bolało, ale za to sprawiło, że zaczął rozumieć jej mowę i 
czuł, że przemienił się  w pszczołę. Nowa znajoma zaprowadziła go do swojego 
świata. Panowała  tam zawsze wiosna, mnóstwo kolorowych drzew i kwiatów do 
zapylania. Gdy chciał spróbować nektaru, przebudził się. Ponieważ wokół było 
ciemno, wkrótce sen zmorzył Janka ponownie.  

           Janek pracował z pszczołami cały dzień. Nie miał chwili wytchnienia. Nawet 
nie znalazł chwilki czasu , by skosztować miodu, który uwielbiał. Teraz rozumiał, 
co to znaczy być pracowitym jak pszczoła. Gdy wydawało mu się , że już nie ma 
więcej sił, usłyszał głos władczyni : 
-Janku, wstawaj! Mam dla ciebie chleb z miodem i kakao. Za pół godziny zaczy-
nasz lekcje! 
-Lekcje?!? Jakie lekcje? - zdziwił się bardzo . 
             Podniósł oko i zrozumiał, że wszystko, co robił tej nocy z pszczołami to 
był tylko sen. Okazało się , że był ały czas w swoim pokoju. Mama powiedziała mu, 
żeby się pospieszył, bo spóźni się do szkoły.   
                                               

                                                      Autor Jan Stęplewski  

 
„Pracowity jak pszczoła” 



      W nocy miałem fantastyczny sen. Szedłem ulicą, gdy nagle przede mną poja-
wiła się dziwna furtka z wielką złotą klamką, przypominającą ptasie skrzydło. Gdy 
chciałem nacisnąć na klamkę, furtka natychmiast oddalała się ode mnie. Z irytacją 
stuknąłem nogą czterokrotnie w złośliwe drewno, gdy naraz...  
 
    Usłyszałem głośne szczekanie. W ciemnościach ujrzałem psa, przyjaźnie merda-
jącego ogonem. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, 
pies przemówił do mnie ludzkim głosem. Oznajmił, że 
ma na imię Hektor, jest tu dru- gim szeregowym i za-
prasza do wspólnej zabawy. Za- skoczony pozwoliłem 
wziąć się za rękę i poprowadzić w głąb wielkiego placu 
otoczonego płotem i murami ka- mienic. Mijając sągi 
ułożone w sześciany, czułem za- pach ściętego drewna. 
Wydawało mi się, że w otacza- jącym mroku jakieś ta-
jemnicze postacie machają do mnie ze szczytów zbu-
dowanych fortec.  
    W końcu doszliśmy do drew- nianej budki. Hektor 
otworzył przede mną drzwi. Czułem strach, ale 
bardzo chciałem zobaczyć, co znajduje się w środku. 
Po przekroczeniu progu okazało się, że we wnętrzu by-
ła grupa chłopców w podobnym do mojego wieku. Radośnie mnie przywitali, częstu-
jąc czerwoną herbatą. Jak się okazało, był to magiczny napój wojowników. Nie 
zdążyłem wypić go do końca, a już siedziałem w siodle czarnego rumaka. Moje 
dżinsy i bluza zamieniły się w piękną, srebrną zbroję. Koń zarżał i galopem wybiegł 
na plac. Za mną podążyli inni chłopcy, wydając wojenne okrzyki. Moje serce biło 
jak szalone, a wiatr szumiał mi w uszach. Nie wiedziałem, co mnie czeka i co się za 
chwilę wydarzy. Z pobliskiej kamienicy, przez otwarte okno, ktoś krzyknął do 
mnie: Nie bój się Patryku! Słysząc te słowa poczułem niesamowity przypływ ener-
gii i odwagi. Wiedziałem tylko, że nie ma już powrotu i czeka mnie wielka przygo-
da.  
    Znalazłem się w środku bitwy. Z każdej strony muru widziałem wojowników na 
koniach, a kolejni zbliżali się od ulicy św. Piotra i św. Marii. Nie poddając się, wal-
czyłem z nimi dzielnie, odpierając zmasowany atak. Była to bitwa o wszystko, choć 
chłopcy nie wyjaśnili mi o co walczymy.  
    W końcu pokonałem ostatniego rycerza. Szczęśliwy wydałem z całej piersi 
okrzyk zwycięstwa. Wszyscy kompanii mi gratulowali i dziękowali za to, że pomo-
głem im wygrać ten bój.  
     Szczęśliwy i dumny wbiłem czerwono-zieloną flagę na szczyt najwyższej for-
tecy i wyczerpany padłem na ziemię. Zasypiając, czułem tylko piasek pod policzka-
mi.  
    
     Nie wiem, ile spałem. Obudził mnie ból, który poczułem. Piach boleśnie wbijał 
mi się w twarz. Otworzyłem zaspane oczy i chciałem jak najszybciej porozmawiać 
z chłopcami o naszym zwycięstwie. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że to był 
tylko sen. Będąc na plaży z rodziną, zmę-

Autor Patryk Gawron, 5c 



 

 

Źródło: Internet  

Najjaśniejsza podstawówka, Sztokholm, Szwecja 
Zamiast tradycyjnej biblioteki, ta oryginalna szkoła posia-
da wielofunkcyjne „korytarze kształcenia”, które mają od-
dzielne przestrzenie do prezentacji multimedialnych w ra-
mach programu nauczania. Istnieją również ciche obszary, 
gdzie dzieci są nauczane indywidualnie. Poza tym, na 
wszystkich korytarzach jest bezprzewodowy dostęp do 
Internetu. Przez środek szkoły biegnie główny korytarz, w 
którym ma miejsce nauczanie międzyklasowe i między-
przedmiotowe. 



Gorąco polecam.  
     W długie wieczory zimowe  
Miesiąc grudzień jest magiczny ze wzglę-
du na śnieg , Mikołaja i święta, dlatego 
tym razem opowiem Wam o filmach które 
mają w sobie świąteczną magię: „Śnięty 
Mikołaj”, „Śnięty  Mikołaj 2” i „Śnięty Mi-
kołaj 3”.  
„Uciekający Mikołaj” to seria filmów które 
opowiadają o przygodach Mikołaja . W 
pierwszej części główny  bohater przez 
niefortunny wypadek, do którego sam do-
prowadza, ubiera strój Mikołaja i nim zo-
staje . Całe jego życie przewraca się do 
góry nogami i tylko jego syn od samego 
początku w niego wierzy i wie, że jego ta-
ta jest prawdziwym Mikołajem.  
W drugiej części ten sam bohater musi 
znaleźć sobie żonę, bo inaczej straci po-
sadę Mikołaja. Ta sytuacja  niesie za so-
bą wiele ciekawych perypetii.  
Ostatnia część opowiada o próbie pozba-
wienia Mikołaja jego funkcji.  Nawet na 
chwilę się to staje, ale Mikołaj robi 
wszystko, aby odzyskać swoje dotych-
czasowe  życie, które pokochał . Poza 
perypetiami głównego bohatera mamy 
możliwość poznania świata Mikołaja, el-
fów, które cały czas mu towarzyszą.  To-
warzyszymy bohaterom, kiedy ubierają 
choinkę, wspólnie   czas, rozdają prezen-

ty. I mimo  że tak naprawdę nie do końca 
wierzymy, czy to wszystko kiedyś było na 
prawdę czy Mikołaj żył to i tak ogląda się 
takie filmy  fantastycznie.  
Filmy polecam wszystkim, nieważne czy 
maja 10 lat czy 60. Całą rodziną można 
się pośmiać i spędzić wspólnie czas pod-
czas zimowych wieczorów.  
Oglądam z rodzicami oglądam je  od ja-
kiegoś czasu i za każdym razem tak sa-
mo nas  zachwycają i bawią.  

                        Oprac. Klaudia Iskrzycka , 5c 
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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. 
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