
No Ziomki, za nami 
święta i tylko pa-
trzeć , jak na drze-
wach pojawią się 
oznaki wiosny , a z 
ciepłych krajów przy-
lecą ptaki. Przed na-
mi ferie zimowe i 
upragniony odpoczy-
nek . Za oknami jesz 
szaro , ale czasami , 
gdy słońce cieplej …  
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Wieczorami można obejrzeć fajny film z rodzeństwem lub przyjaciółmi. 
Warto wybrać się do biblioteki po książkę i ją przeczytać.  A w po-
chmurny dzień poprawi nam humor wizyta w kinie.  Po dwóch tygodniach 
na pewno z ochotą wrócimy do szkoły i spotkamy się z rówieśnikami.  

 

 

 

 

 N am nie straszna 
zima. Każdy uwiel-

bia śnieg, bo można wspól-
nie z rodzeństwem lub ko-
legami poszaleć bezkarnie i 
nawet mam nie gniewa się , 
kiedy przychodzimy do domu 
z mokrymi rękawiczkami. Tro-
chę ostatnio przeszkadzała 
nam pandemia, ale dla chcące-
go nie m nic trudnego.  

Najbardziej popularne sporty 
zimowe dla wszystkich to : 
jazda na sankach i jabłusz-
kach z górki lub ( gdy ktoś ma 
szczęście)  z góry, szusowanie 
na nartach lub lepienie bałwa-
na. Ten ostatni sport jest 
możliwy jeśli spadnie napraw-
dę dużo śniegu , Wtedy można 
pokusić się nawet o budowę 
igloo i prawdziwą bitwę na 
śnieżki.  

Zima jednak nas nie rozpiesz-
cza i gdy nie mamy szczęścia 
pozostaje: spacer w  przyja-
ciół i czworonoga, wyjście na 
lodowisko lub na przykład so-
botni lub niedzielny wyjazd z 
rodzicami poza miasto.  

  

Przychodzi mama z wywia-
dówki do domu i mówi: 

- Jasiu, wychowawczyni po-
wiedziała mi, że od ferii ani 
razu nie byłeś w szkole. 

 - To już ferie się skończyły?  



Społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 30  w Rzeszowie po wybuchu 
wojny w Ukrainie włączyła się do 
pomocy uchodźcom. Zbieraliśmy i 
pakowaliśmy dary dla ludzi szu-
kających bezpiecznego schronie-
nia.  W naszej szkole pojawiło się 
bardzo dużo koleżanek i kolegów 
z Ukrainy . W tym trudnym dla 
dzieci i dorosłych w Ukrainie cza-
sie staramy się okazywać życzli-
wość i wsparcie. 



Grecy wyjaśniali tę zagadkę za pomocą mitu o Demeter i Korze. Poniżej ta historia przedstawiona 
w postaci komiksu. 





Kiedy Kora przebywa u swego męża w podziemiach Hadesu, jej matka cierpi i 
nie zezwala naturze wydawać plonów.  Ludzie tę porę roku nazywają zimą. Kiedy 
jednak po półrocznej nieobecności Kora wraca na ziemię , bogini urodzaju drży 
ze szczęścia i przystraja ziemię na powitanie córki w najpiękniejsze barwy. Na 
ziemi pojawia się wiosna.  



 

Źródło: Internet  

Czy chcielibyście uczyć się tylko tego, co Was 
interesuje? Oto szkoła dla Was! 
 
Szkoła w realnym świecie, Rhode Island, USA 
Uczniowie uczą się tego, co naprawdę lubią. Każdy 
uczeń ma swojego mentora, będącego specjalistą w da-
nej profesji. Uczniowie przyswajają wiedzą tylko z in-
teresującej ich dziedziny – teoretyczną oraz praktycz-
ną.  



 

 

 

Pewnego dnia poszedłem z mamą do sklepu i kupiłem małą roślinę. Była na nią przecena, 
ponieważ dzisiaj był Narodowy Dzień Roślin. Gdy doszliśmy do domu, od razu przesadziliśmy ją 
do innej doniczki, żeby miała trochę miejsca i podlaliśmy wodą, bo miała sucho jak pieprz. Minę-
ły trzy dni a roślina urosła tak bardzo, jakby minęło czterdzieści dni.  

Gdy byłem sam w pokoju, usłyszałem głos. Ten głos dobiegał od rośliny! Ona potrafi mó-
wić? Byłem ogromnie zdziwiony.  Powiedziała mi ze nazywa się Marek i ma sześć tysięcy siedem-
set dziewięćdziesiąt pięć lat. Zaczarował ją Mag, który chciał, żeby ta roślina w przyszłości 
uratowała świat. Marek potrafił tworzyć ogromne ilości tlenu, dzięki czemu mógł zabić smog w 
powietrzu.  

- Musisz mi pomóc zniszczyć cały smog na Ziemi, żeby planeta była czysta jak dawniej. – rzucił 
w moją stronę propozycję.  

Zgodziłem się bez namysłu: 

-Jasne, że Ci pomogę! 

Wtedy Marek mi wytłumaczył, że muszę go co jakiś czas przesadzać , aby mógł tam produkować 
tlen. Najpierw, stwierdził, pojedziemy do Francji i tam będziemy działać.  

- Za dwa dni wyruszamy!  

- Już za dwa dni?! – byłem spanikowany ale też bardzo zadowolony.  

-Tak, niestety musimy tam pojechać jak najszybciej. – dodał Marek.  

- No to muszę kupić jakąś walizkę! 

Nie przejmowałem się, że będę musiał porzucić szkołę. Do domu wróciłem z małą czarną torbą, 
bo walizek nie było. Spakowałem się i rozmawiałem z Markiem o tym, jak mamy uratować świat.  
Został nam tylko jeden dzień do wyjazdu. Marek powiedział, że musi mieć koc, aby nie zmarz-
nąć podczas podróży, więc uszyłem mu malutki kocyk.  

Wreszcie nadszedł oczekiwany przeze mnie dzień. Miałem pojechać z Markiem uratować jeden 
z wielu krajów na świecie. 

-Wszystko spakowane? – zapytał Marek.  

Odpowiedziałem: 

- Tak, możemy ruszać. 

Biegliśmy szybko na peron kolejowy, żeby się nie spóźnić, bo za trzy minuty pociąg odjeżdżał. 
Na szczęście zdążyliśmy. Podróż była długa, lecz wreszcie dotarliśmy do celu.  Paryż był piękny, 
ale nie mieliśmy czasu na zwiedzanie. 

Marek powiedział: 

-Musimy znaleźć jakieś miejsce na noc bo walka ze smogiem odbędzie się dopiero 
jutro. 

-Dobrze, znajdziemy na pewno  jakiś hotel. - uspokoiłem Marka . 

W hotelu pojawili się wkrótce mili ludzie, a Marek odnalazł paru przyjaciół. Były 
to rośliny, które przyjechały w tym samym celu, co my. Też chciały zniszczyć 
smog. Poszliśmy do sklepu spożywczego i kupiliśmy dwa bochenki chleba (dla nas i 



naszych przyjaciół), a także jeden worek 
ziemi, parę owoców oraz wodę. Gdy wra-
caliśmy z zakupów, zahaczyliśmy jeszcze o 
sklep z roślinami i kupiłem Markowi nową 
doniczkę. Mojemu przyjacielowi bardzo się 
ona podobała. Wróciliśmy do hotelu, zjedli-
śmy kolację i poszliśmy spać. Obudziliśmy 
się nagle w nocy, bo usłyszeliśmy bardzo 
głośny huk . Smog, który przybrał postać 
gigantycznego gada , już był w Paryżu. Od 
razu wyskoczyłem z łóżka, chwyciłem kurt-
kę, ubrałem buty wziąłem Marka i wybie-
gliśmy z domu. Nasi przyjaciele już wal-
czyli ze smogiem.  

Marek zmienił postać. Zaczął zielenieć jesz-
cze bardziej. Wytężał podobnie jak inne ro-
śliny wszystkie swoje siły, by pokonać 
Smoga.  

Udało się. 

        Gdy wróciliśmy do domu z podziwem 
patrzyłem na mojego przyjaciela , w któ-
rym tkwiła ogromna moc.  

 

                                     Autor Oliwier Płaneta, 5c  



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
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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. 

Pingwiny cesarskie mogą być w tarapatach ze względu na zmiany klimatu.  

 

Źródło : Internet  


