
 

 

  



 

 

Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Jest ustawą regulującą 

ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 

3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Jej autorami byli 

Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. W trakcie trwania obrad, 

na których uchwalono Konstytucję nie obeszło się bez przeszkód. W czasie obrad Sejmu 

Czteroletniego wielu 

posłów 

sprzeciwiało się 

powołaniu 

ustawy. Okazja 

nadarzyła się 3 

maja 1791 roku, 

gdy wielu 

przeciwników 

konstytucji nie 

powróciło jeszcze 

z Wielkanocnego 

urlopu. Po 

siedmiogodzinnych 

obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. 

Twórcy określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”. Konstytucja 3 

maja była ujęta w 11 artykułach. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości (dla 

szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), 

wykonawczą (król) i sądowniczą. Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i 

polityczne przywileje szlachty zagrodowej. Konstytucja 3 maja zniosła liberum veto, 

konfederacje i sejm skonfederowany. W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała 

istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita 

Polska. Konstytucja obowiązywała przez czternaście miesięcy, gdyż została obalona przez 

armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej. 



 

 SPOSOBY NA NUUUDĘ  

 

Nadszedł maj, pogoda płata nam figle – raz jest gorąco, raz 

wieje zimny wiatr i przynosi nam chmury z deszczem. 

Nadal musimy siedzieć w domu, a gdy już odrobimy wszystkie lekcje, posprzątamy całe 

mieszkanie, ugotujemy obiad, upieczemy ciasto to już nie wiemy, co ze sobą zrobić. 

Spieszymy Wam z pomocą i podajemy kilka sposobów, by nie znudzić się. 

1. Czytanie książek, oglądanie filmów. 

2. Eksperymenty w kuchni – poszukaj ciekawych przepisów na nowe dania - może to ty 

jesteś kolejnym Masterchefem 😉 

3. Zrób przemeblowanie swojego pokoju, odrobina zmian nie zaszkodzi! 

4. Warto jeszcze posprzątać jakieś szafy, półki – może znajdziesz jakąś zaginioną rzecz! 

5. Ćwiczenia –  ruch to zdrowie, a wysiłek fizyczny wpływa też na nasze samopoczucie. 

6. Stwórz jakiś rysunek lub obraz, nawet jeśli uważasz, że nie masz zdolności 

plastycznych, rusz 

wyobraźnią! 

7. Czas dla rodziny – świetnie 

jest pograć w gry planszowe 

razem z rodzeństwem, 

rodzicami lub dziadkami. 

8. Stwórz swój własny 

tajemniczy ogród, posadź 

nowe roślinki i zaopiekuj się 

obecnymi, w takim ogródku 

dobrze jest się odprężyć i 

zapomnieć na chwilę o 

rzeczywistości (po prawej 

stronie widać efekty takiej 

pracy jednej z naszych 

nauczycielek).  

9. Czas poświęcony dla swoich zwierzaków –  naucz je ciekawych sztuczek lub zrób im 

tor przeszkód w domu lub na podwórku. 

10. Rozmowa online – pogadaj z kimś, kogo dawno nie widziałeś przez okres 

kwarantanny, na pewno tej osobie zrobi się miło, że o niej pamiętasz. 



 

Majówka.... kojarzy się nam z grillowaniem, spotkaniami z bliskimi czy też długimi 

spacerami. W tym roku niektóre z tych rozrywek były ograniczone. Obecna sytuacja w kraju i 

na świecie nie pozwoliła, aby tegoroczna majówka była taka jak zawsze. Jednakże to nie 

stanowiło problemu dla uczniów oraz naszych nauczycieli, by ten czas dobrze i w pełni 

wykorzystać. Oto co robili nasi nauczyciele i uczniowie w pierwszych dniach maja: nie 

zabrakło porządków, czasu spędzonym w gronie innych domowników, czy też po prostu 

czasu dla siebie i chwili relaksu.  

A poniżej wypowiedzi naszych nauczycieli.  

Pani Magda: 

„Była to wyjątkowa majówka. Co roku gdzieś wyjeżdżałam, a tym razem, w związku z 

obecną sytuacją, musiałam ją [majówkę] spędzić w domu. Posadziłam piękne kwiaty na 

balkonie i wypoczywałam, nie martwiąc się niczym." 

Pani Monika : 

„Moja majówka wyglądała następująco: porządki ogrodowo - tarasowe, grill, a wieczorami 

Netflix” 

Pani Marta : 

„Układałam z synami kolejkę, skakaliśmy po kałużach i spacerowaliśmy po lesie. Ponadto 

zaangażowałam się w zbiórkę charytatywną, która ma na celu pomóc córce moich przyjaciół” 

Pan Jędrzej: 

„Niestety moja majówka była taka jak 

większości społeczeństwa. Nie było 

fajerwerków, ale zbytniej nudy też nie. 

Urządziliśmy grilla z domownikami na 

ogródku (oczywiście zachowując wszystkie 

wytyczne dotyczące higieny). Zabrałem się za 

czytanie książek, gdyż przed kwarantanną nie 

mogłem się za to zabrać.”  

Tak wyglądała majówka uczniów: 

Martyna  (klasa VIII): 

„Majówkę głównie spędziłam z rodzinką. Nauczyłam się nowej aktywności fizycznej 

mianowicie jazdy na fiszce. W niektórych momentach jak zawsze nie mogło zabraknąć pracy 

domowej, którą zostawiłam na później. Tak o to spędziłam swoją majówkę.”  

Mateusz (klasa VIII): 



 

„Majówkę spędziłem z rodziną przy grillu, z różnymi zabawami 

typu kalambury, oglądaniu filmów, graniu w piłkę, graniu z 

kolegami w gry i OCZYWIŚCIE na nauce.”  

Julia J. (klasa VIII):  

„Zazwyczaj majówkę spędzałam w gronie kuzynów. W tym 

roku z wiadomych przyczyn było inaczej. Mimo tego uważam, 

że ta majówka była udana, gdyż nie zabrakło czasu na 

odpoczynek. Ponadto wykorzystałam ten czas na gry planszowe 

z rodziną oraz obejrzałam kilka ciekawych filmów. Nie 

zapomniałam też o swoich czworonożnych przyjaciołach, 

którym poświęcałam wiele uwagi.” 

Julia K. (klasa VIII): 

„Majówkę spędziłam w domu z najbliższą rodziną. Graliśmy w 

różne gry. Było miło i przyjemnie. Wykonywałem też prace 

plastyczne oraz spotkałam się z przyjaciółką.” 

Kuba N. (klasa VII) 

„Podczas tej majówki jeździłem na rowerze, spędzałem czas z rodziną. Mimo wszystko 

większość czasu przebywałem w domu regenerując siły.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Przeprowadziliśmy mały sondaż uliczny (w tym wypadku internetowy), aby 

dowiedzieć się kto dla Was, czytelników naszej gazety, jest bohaterem tych czasów. W 

sondażu wzięło aż 40 osób!  

Według Waszych odpowiedzi bohaterami są: 

1. Lekarze (aż 80%!) 

2. Pielęgniarki/rze 

3. Rodzice 

Odpowiedzi na pytanie, czy macie w najbliższym otoczeniu bohatera rozłożyły się po 

równo (50%/50%). Potrafiliście jednakże wskazać (poza najbliższym otoczeniem), skąd 

znacie swoich bohaterów, a są to: telewizja, radio oraz media społecznościowe. Uznaliście 

też, że bohater obecnej codzienności powinien cechować się przede wszystkim odwagą, ale 

także pracowitością oraz altruizmem.  

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BOHATEREM, 

czyli Wasze rady, co zrobić, aby uratować świat: 

1. Robić zakupy osobom starszym lub przebywającym na kwarantannie.  

2. Udzielać zdalnych korepetycji. 

3. Szyć maseczki. 

4. Zgłosić się do wolontariatu.  

5. Troszczyć się o innych. 

6. Przestrzegać zasad panujących podczas pandemii.  

7. Być wrażliwym.  

8. „Każdy z nas jest bohaterem, jeśli próbuje pokonać trudności, które mamy na swojej 

drodze” 

Każdy z Was chciał powiedzieć tylko jedno naszym bohaterom:  

DZIĘKUJĘ! 



 

 
 

Zdrowe posiłki i przekąski to 

podstawa! Zatem oczywsiate 

jest, że warto, a oto kilka powodów:        

 

1. Nasz mózg lepiej pracuje 

2. Mamy więcej energii 

3. Będziemy bardziej odporni na choroby 

4. Będziemy mieli zrdowszą skórę 

5. Będziemy odporniejsi na stres  

 

 

 

Tylko jakie posiłki są zdrowe? 

 

- owsianka  

- zdrowa tortilla  

- tosty z batatów 

- kanapka z kiełkami 

- ciasto dyniowe       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W wykreślance znajduje się 6 wyrazów związanych utworami 

poetyckimi i ich elementami. Powodzenia!       

 

   L W M E T A F O R A 

B I E R N T D Y U I 

A P R P L O R Y M O 

J K J Y H G A F D S 

K W M N K B M C Z A 

A R T U N A A B I Ś 

I E P I T E T K M D 

I Ć A Ć Ś E I W O P 



 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

Diagram należy uzupełnić cyframi 1 – 6, aby w rzędzie 

pionowym i poziomym nie powtarzała się ta sama liczba. 

Liczba nie może się powtarzać także w oznaczonym grubszą 

prostokącie.       

  

 5 6  2 3 

 

 3 5 4  

5   6   

 

4 1   2 

3   4  1 

1  4  3  



 

 

 

 

Ten numer przygotowali: Daria Bartkowiak, 

Natalia Lesińska, Monika Machowska, Marta Molik, 

Julia Mydlarz, Szymon Sowiński, Mateusz Trzeciak, 

Magdalena Wójcik 

 

 


