
No Ziomki , wiosna tuż 

tuż. Za oknami zielono, 

kolorowo, dni cieplej-

sze i dłuższe , a zatem 

pora wyciągać rowery, 

hulajnogi deski , rolki i 

każdy inny sprzęt jeż-

dżący, aby poczuć cie-

pły wiatr we włosach !!!

I kto tu mówi , że daleko do 

wakacji?  
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Fot. Mateusz Olbrycht, 5c 

Żródło informacji i zdjęć Inter-

Wiosna ?  A po rządki to same się zrobią ? 

Jeśli nie my to , kto 

posprząta Błękitną 

Planetę? 

O sprzątaniu Ziemi 

trzeba myśleć ciągle 

nie tylko raz do roku 

we wrześniu.  

Ziemia powinna być 

sprzątana– oczysz-

czana cały czas, bo 

my ludzie z niej nie 

wyjeżdżamy, tylko 

ciągle na niej miesz-

kamy. 

 Żyjemy na trzeciej 

planecie od Słońca i 

zamiast Ziemia po-

winna się nazywać 

Planetą Ludzi. To 

najbardziej inwazyj-

ny gatunek istot.  

Ale nie to jest naj-

gorsze. Najgorsze 

jest to, że ludzie 

niszczą środowisko 

naturalne i niewielu 

widzi, jakie śmiertel-

ne zagrożenie w 

związku z tym poja-

wia się przed na-

stępnymi pokolenia-

mi.  

Poza wykonywa-

niem setek codzien-

nych czynności rów-
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Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie.  

 

 

 

 

Prezenty dla Ziemi  

Oszczędzajmy wodę i ener-

Na zakupy zabierajmy torby 



W lesie, parku , na łące a nawet na trawniku—wszędzie 

widać oznaki wiosny! 

Zwierzęta wracają z ciepłych krajów lub opuszczają zi-

mowe kryjówki. Ich następny krok to łączenie się w pary, 

budowanie gniazd. Żaby składają skrzek. Ptaki wiją 

gniazda i składają jaja. Na obrzeżach miasta można zoba-

czyć bociana białego. Jeśli chcecie go wypatrzeć, to szu-

kajcie go poza miastem na terenach obfitujących w ba-

gna, a także na pastwiskach. Swoje nory opuszczają bor-

suki, jenoty i czyszczą swoje domostwa, pozbywając się 

np. piasku, pasożytów. Na łąkach pojawiają się sarny, je-

lenie, łosie, które  jedzą coraz więcej i więcej trawy , by 

nadrobić zimową dietę. A borsuki zaraz na początku wio-

sny, jeszcze w marcu, powiększają swoje rodziny . Co praw-

da początkowo maluchy rosną w norze, żywiąc się mle-

kiem matki, ale już na początku maja zaczynają intereso-

wać się światem. 

Wiosną w naszej części Europy na świat przychodzą młode 

zwierzęta, bo to czas , kiedy w naturze jest najwięcej poży-

wienia. W świecie natury wszystko tętni życiem . Świat flo-

ry i fauny w tym okresie jest fascynujący i przepiękny. 

Warto pamiętać o tym, by dać wówczas zwierzętom spo-

kój i nie zaburzać ich naturalnych potrzeb 



Piknik odbył się, jak na maj przystało, 

w słońcu i deszczu. Wszystkim dopisa-

ły humory . Nie zabrakło różnych 

atrakcji.  

 

Kolejny raz społeczność szkolna 

ZSO nr 4 w Rzeszowie udowodniła, 

że potrafi się świetnie bawić i ra-

zem spędzać czas.  



         W jaskini panował półmrok. Gło-
wa jednej z rzeźb nieznacznie odwróci-
ła się w lewo. Zamarłam ze strachu. Po-
zostało mi tylko myślenie, że to jakiś 
kamienny stwór, który może mnie po-
łknąć. 
          Gdy już zebrałam w sobie odwa-
gę, zaczęłam rozglądać się dookoła. By-
łam przerażona, stały obok mnie posągi 
nie z tej ziemi. Dotknęłam skrzydeł jed-
nej z rzeźb i wpadłam w przepaść. Znaj-
dowała się tam tylko jedna zapalona 
pochodnia. Wzięłam  ją do ręki i z dale-
ka ujrzałam mnóstwo skrzyń wypełnio-
nych złotem. Bardzo się ucieszyłam, 
lecz radość nie trwała długo. Uświado-
miłam sobie ,że  po co mi 12 ton złota, 
skoro jestem uwięziona w jaskini. Dłu-
go błądziłam po tym ciemnym miejscu 
w poszukiwaniu wyjścia . Gdy już mia-
łam się poddać, moim oczom ukazało 
się światło. 
- NARESZCIE WYJŚCIE!!! – krzyknęłam. 
           Pobiegłam w stronę promieni 

słonecznych. Był tam największy skarb 

na całej ziemi. To, co ujrzały moje oczy, 

było cudowne. Przepiękne góry, wspa-

niałe dżungle, zapierające dech w pier-

siach morze. Czułam, że czeka mnie ko-

Coś do poczytania … 

„ S K A R B ”  

Autor Zuzanna Siwy , 5c 



Występowanie : 

Rybitwa popielata odbywa lęgi na obszarze 

okołobiegunowym. Można ją spotkać w re-

gionach przybrzeżnych w chłodniejszym 

umiarkowanym klimacie części Ameryki Pół-

nocnej i Eurazji. Podczas lata na południu 

można znaleźć rybitwę na morzu, aż do pół-

nocnego krańca obszaru występowania lo-

du antarktycznego. A w Polsce od wiosny 

do lata najczęściej przy rzekach i jeziorach.  

Odżywianie :  

 Rybitwy popielate polując latają nad ofiarą, 

wtedy spadają na nią i nurkują , żeby ją zła-

pać. Jej głównym pożywieniem są ryby i 

skorupiaki np. krewetki, kraby i kryle. 

Wygląd :  

Rybitwa  popielata potrafi zmienić swój wy-

gląd oraz ubarwienie. W upierzeniu godo-

wym czubek głowy i końcówki skrzydeł są 

czarne. Ciało jest białe. Dziób i nogi są czer-

wone. Szyja, brzuch i piersi są popielate. W 

upierzeniu spoczynkowym czoło i brzuch 

bieleją, a dziób i nogi zmieniają kolor na 

czarny. Nie ma różnicy płciowej. 

Rozmnażanie : 

W legowiskach młode pojawiają się w 

kwietniu i w maju. Samce do kolonii przyno-

szą ryby, dając je samicom. Po dobraniu się 

w parę samiec daje  samicy pokarm. Gniaz-

do jest wgłębieniem w ziemi z źdźbłami i 

muszlami. Tworzą wielkie kolonie, które 

mogą mieć nawet kilkaset par. Samice skła-

dają od 2 do 3 kremowych jaj z ciemnymi 

kropkami. Samica wysiaduje je przez ok. 25 

dni. Wszelkie ataki drapieżników są odpiera-

ne przez rodziców w locie. Pisklęta mają 

szary puch na grzbiecie z ciemnymi plamka-

mi. Maluchy pierzą się od 2-3 tygodni, ale są 

z rodzicami przez kolejny miesiąc. Młode 

rozchodzą się z rówieśnikami po całej kolo-

nii. Rodzice dalej karmią pisklęta. Młode ry-

bitwy pospolitej dorastają po 2-3 latach. 

 

Ciekawe sprawy : 

1. Czy dorosła ry-

bitwa popielata 

mogłaby  pole-

cieć na księżyc 5 

razy? Oczywi-

ście , gdyby tylko 

wybrała podróże 

kosmiczne zamiast corocznej wędrówki nad 

oceanem. Co roku ten ptak przelatuje  

70 000 km nad Atlantykiem i Pacyfikiem. 

Jest to najdłuższa z wędrówek wszystkich 

ptaków. 

2. Najdłużej żyjącym ptakiem był 

„Cookie” (z ang. „Ciasteczko” Który żył 83 

lata w Brookfield Zoo. 

 

Gatunki zagrożone wyginięciem  

Oprac. Augustyn Bliźniak , 5c 



 

 

Źródło: Internet  

NAJBARDZIEL ZIELONA EKOLOGICZNA SZKOŁA NA ŚWIECIE 

ZNAJDUJE SIĘ WE FRANCJI 

 

Czy widzicie tutaj szkołę ? Tak ten budynek cały pokryty jest trawą. 

Nauka w klasach pełnych kurzu jest szkodliwa , więc uczniowie za-

jęcia odbywają w klasach na trawie pod błękitnym niebem. W zimie 

musi być w takiej klasie fajnie … Zamiast  tablicy narty, sanki lub 

deska snowboardowa i dalej z góry… Ciekawe , co w takiej sytuacji 

robi nauczyciel?  



Organizacja 

Gazetka szkolna uczniów 

SP30 „NASZe GRAFFiTi” 
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1. została powołana do istnienia 23 marca 2021 roku.  

2. Redakcja, w skład której wchodzą uczniowie  kla-

sy IV c, na łamach gazetki zamierza pisać o spra-

wach interesujących i ważnych dla młodych ludzi.  

3. Pande-

mia wymusiła 

na redakcji  

proekologicz-

ne działania, 

dlatego kolej-

ne numery 

będą ukazy-

wać się  na 

stronie inter-

netowej SP nr 

30 w Rzeszo-

wie.  
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