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Przygotowała:
Maja Piechowiak, kl. 5

Kalendarium Maja

1. Maja – Święto Pracy 

2. Maja- Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski 

3. Maja-  Święto Konstytucji 3 Maja 

4. Maja – Dzień piekarza 

5. Maja-  Dzień Europy 

6. Maja- Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

7. Maja- Dzień Kosmosu 

8. Maja- Narodowy Dzień Zwycięstwa 

9. Maja- Dzień Unii Europejskiej 

10. Maja-Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej  

11. Maja- Dzień Bez Śmiecenia 

12. Maja-Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 

14 Maja- Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego 

16. Maja- Wniebowstąpienie 

23. Maja- Zesłanie Ducha Świętego/ Zielone Świątki 

26. Maja- Dzień Mamy  
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przygotował:

Wojciech Siwak, kl. 5

Konstytucja 3 maja

Każdego  roku  od  1791  roku  w  dniu  3  maja  obchodzimy  święto  Konstytucji.

Konstytucja to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej. Powszechnie przyjmuje

się,  że  Konstytucja  3  maja  była  pierwszą  w Europie  i  drugą  na  świecie (po konstytucji

amerykańskiej z  1787  r.)  nowoczesną,  spisaną  konstytucją.  Uważana  jest  za  jedno  z

największych  osiągnięć  króla  Stanisława  Augusta  Poniatowskiego.  Uchwalona  została

podczas obrad Sejmu Czeroletniego.

Konstytucja  zmieniła  ustrój  Państwa  Polskiego  na  monarchię  dziedziczną.

Ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach

państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie). Na jej mocy wprowadzono częściowe

zrównanie  praw  osobistych mieszczan i szlachty oraz  postawiono  chłopów  pod  ochroną

państwa.  W ten sposób nieco złagodzono nadużycia pańszczyzny.  Konstytucja  formalnie

zniosła liberum veto. 

Jan Matejko, "Konstytucja 3 maja 1791 roku"
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Sposoby na naukę zdalną

Czuje się bardzo zmęczony, nie lubię być na zdalnym nauczaniu bo przez kopma ciągle jestem 

zmęczony. Jedyny plus jest taki, jest że nie muszę chodzić na świetlicę-ale no nie jest za fajnie. 

Uczeń naszej szkoły 

Wolę naukę stacjonarną. Przez zdalne nauczanie jestem zmęczona i ciągle boli mnie głowa, ale jak 

mamy mało lekcji to jest ok. 

Uczennica naszej szkoły 

Nauka zdalna wzbudza wiele emocji zarówno w nauczycielach, rodzicach, ale nade wszystko w

samych  uczniach.  Jak  pokazują  powyższe  odpowiedzi,  problem  tkwi  nie  tylko  w  samej

efektywności nauki, lecz także w pogarszającej się kondycji fizycznej. 

 Co możemy zrobić, by ,, w zdrowym ciele pozostał zdrowy duch”? 

1. Pamiętaj o regularnym wietrzeniu pokoju 

2. W czasie przerwy przejdź się po pokoju 

3. Pij dużo wody 

4. Każdego dnia przewietrz się 

5. Pamiętaj o ruchu fizycznym 

6. Zdrowo się odżywiaj 

7. Podtrzymuj  relację z kolegami poza lekcjami zdalnymi 
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Julia Mydlarz, kl. 7

!Fit grill! 

Grillowanie to czas aby spędzić czas z rodziną oraz przyjaciółmi, ale czy grillowanie

jest tak dobre jak nam się wydaje? Takie potrawy jedzone często mogą wyrządzić

krzywdę naszemu organizmowi.

Przedstawiam wam kilka porad które nadadzą się na rodzinnego grilla! 

1. Nie musisz grillować tylko mięsa, zawsze możesz spróbować ryb oraz warzyw 

z grilla! Są smaczne i zdrowe. 

2. Spróbuj zrobić sosy samodzielnie w domu! Domowe sosy są prostsze oraz 

lepsze niż sklepowe!

3. Jeśli lubisz eksperymentować spróbuj owoców z grilla są równie zdrowe jak i 

pyszne!
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Natalia Lesińska, kl. 7

Moja mama jest wspaniała! 

Moja mama jest wspaniała! 

Zawsze bardzo o mnie dbała, 

Sprząta, gotuje, prasuje, 

Jak ona to robi – nie pojmuję. 

Pomaga mi wtedy, gdy jest mi źle, 

I podziękować jej za to chcę 

Mamo pamiętaj, jesteś wspaniała, 

Niezastąpiona i kochana, 

Zawsze kocham Cię,

I dziękuje, że we wszystkim wspierasz mnie!

 

Każdej mamie należy się dzień spokoju. Codziennie dba o to abyśmy czuli się dobrze, a

gdyby było tego mało ogarnia cały dom. Myślę,  że każda mama jest  naszą niezastąpioną super

bohaterką.  W  tym  ważnym  dniu  wszystkich  mam  dajmy  im  dzień  wolnego  od  obowiązków

domowych, i zróbmy to za nie.
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Maja Lesińska, kl. 5

Prezenty dla mamy

Pewnie  nie  raz  sprawiało Wam  problem  wymyślenie prezentu  dla  swojej

mamy. Niedługo Dzień Mamy, więc już czas o nim pomyśleć. Podam Wam kilka propozycji, które

powinny spodobać się Waszym mamom.

• Ulubione kwiaty mamy,

• Słodycze,

• Poduszka z napisem np. Najlepsza mama pod słońcem,

• Laurka,

• Naszyjnik, bransoletka.

Mam nadzieję, że wykorzystacie którąś z propozycji, ale pamiętajcie, że najcenniejszym prezentem 

nie są rzeczy materialne, ale MIŁOŚĆ!
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Magdalena Wójcik

Międzynarodowy Dzień
Limeryków

W tym roku Międzynarodowy Dzień Limeryków przypada na 12 maja
(środa). Jest to dzień krótkich żartobliwych utworów oraz jest to także

dzień urodzin Edwarda Leara, który sprawił, że limeryki stały się
popularne już w połowie XIX wieku. Dziś można poprawić sobie humor

utworami Juliana Tuwima lub Wisławy Szymborskiej. 

Źródło:Bing
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Źródło: Bing

LIMERYK – krótki, żartobliwy (śmieszny) utwór, np. wierszyk.
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Zimin – School – Blog

Wielka niespodzianka

Jest  piątek,  wszyscy  skończyli  już dawno lekcje.  Witek  umówił  się na 14:00

z Marysią, Mańką, Kryspinem na placu zabaw. O godzinie  14:10 miał dołączyć  do nich Tadeusz

Florek, który przyjeżdżał autobusem.  

Gdy wszyscy już byli  na  miejscu,zmieszany  Witek  zamierzał  coś  ogłosić,  wtem

niespodziewanie Tadeusz niefortunnie spadł z huśtawki i zaczął krzyczeć:

- Aaaaaa! Ała! Strasznie boli! 

Przerażona Marysia zapytała: 

- Co się stało? Jak Ci pomóc? 

Mańka  podbiegła  do  Tadeusza  i  zauważyła,  że  kolega  kurczowo  trzyma  się  za  kostkę.  Już

wiedziała,  co  należy  zrobić.  Kazała  Witkowi  czym  prędzej  pobiec  do  szkoły  po

nauczyciela. Kryspin podbiegł do apteczki, którą miał przy rowerze i wyjął bandaż. 

- Dziękuję, że ze mną jesteście - powiedział Tadeusz i uśmiechnął się z wdzięcznością do koleżanek

kolegów.  

W tym czasie przybiegł Witek z panem Andrzejem, który doskonale wiedział, jak zająć się taką

kontuzją. Pan Andrzej zabezpieczył staw Tadiego bandażem Kryspina.

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, tyko Witek nadal był trochę przybity. I już

chciał się odezwać, gdy Marysia stwierdziła:

- Ej, słuchajcie mam ochotę na lody.

- Ja też! – odpowiedzieli równocześnie Mania i Kryspin.

- No to idziemy. – zadecydowali jednogłośnie.

- Chwila, chwila, ale czy sklep nie jest już zamknięty? – zapytał Tadeusz.

- O, nie! A miałam taką ochotę na te lody. – ze smutkiem odparła Marysia.

- Może mam jakieś lody w domu. – oznajmił z nadzieją Kryspin.

Wszyscy  udali  się  więc  do  Kryspina.  Witek  milczał  całą  drogę.  Ilekroć  próbował  coś

powiedzieć, ktoś rzucał inny temat. U Kryspina także nie było okazji do zabrania głosu – jedzenie

lodów,  a  potem  opowiadanie  historii  z  placu  zabaw  rodzicom Kryspina  trwały  bardzo  długo.

Wreszcie zrobiło się tak późno, że przyjechali rodzice, by zabrać dzieci do domów.

Wszyscy  weekend  spędzili  z  rodziną  i  minął  im  bardzo  szybko. Niestety  nadszedł

poniedziałek. Klasa 5 nie miała tego dnia ostatniej lekcji, ale Marysia zawołała jeszcze na chwilę

Witka do ich klasy poWFie. W klasie czekała na nich reszta kolegów razem z Panią.  

-  NIESPODZIANKA! - krzyknęli  wszyscy i  zaczęli  śpiewać Sto lat. Julianna wręczyła Witkowi
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własnoręcznie namalowaną, piękną laurkę z życzeniami, którą podpisali wszyscy koledzy. 

- Ojej, dziękuję! - powiedział Witek wzruszony - A ja chciałem Wam powiedzieć w piątek na placu

zabaw, że mam urodziny i zapytać czy może pomoglibyście mi coś zorganizować, a Wy wszyscy

zrobiliście to razem dla mnie... Dziękuję! 

-  Zawsze  robimy  wszystko  razem!  Od  tego  ma  się  kolegów  z  klasy,  by przeżywać  ważne

wydarzenia razem! - powiedziała pani Machlik wzruszona. 

Cała klasa wybrała się na plac zabaw, gdzie czekał na nich piknik z lodami i ciasteczkami. Wszyscy

z  radością  zajadali  się  przysznościami  i  biegali po  placu  zabaw,  a  Tadi,  z  dużą ostrożnością

wskakiwał na huśtawkę.
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