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 NA  POWITANIE  

  
Maj – rocznica pięknych serc! 

Maj – rocznica wielkich myśli, 

Tym, co dawno przeminęli, 

Hołd składają, ci co przyszli. 

Choć przeminął dawno wiek, 

Dawne hasła się zmieniły, 

Orzeł począł nowy bieg. 

Lecz z przeszłości czerpał siły. 

Z tych w ciemnościach jasnych 

chwil, 

Kiedy miłość pobratała 

W jedną całość Polski stany, 

Miłość ponad wszystko trwała. 

Tym, co w Polsce dali myśl, 

Aby stworzyć cud majowy, 

Cześć z oddaniem złóżmy dziś,  

przed pamiątką chyląc głowy. 
 

W maju obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych, które dla nas Polaków 

mają ogromne znaczenie. Nie wszyscy o nich pamiętają, dlatego chcemy je Wam 

przypomnieć. 
 
1 MAJA – Święto Pracy. Międzynarodowe święto ludzi pracujących, obchodzone 

niegdyś corocznie w masowych pochodach i wiecach (począwszy od roku 1890). Datę 

pierwszego maja wybrano dla uczczenia rocznicy wybuchu strajku robotników 

w Chicago w 1889r.  

2 MAJA – Święto Flagi Państwowej, stosunkowo nowe święto, wprowadzone decyzją 

Sejmu RP 20 lutego 2004 roku, związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ma na 

celu propagowanie odrębności terytorialnej, historycznej i kulturowej naszego kraju. 

3 MAJA – Święto Konstytucji 3 Maja, pierwszej uchwalonej w Europie konstytucji, 

drugiej na świecie po Stanach Zjednoczonych, opracowanej przez Sejm Czteroletni 

w 1791 roku. Konstytucja znosiła "liberum veto", przywracała dziedziczenie tronu, 

przyznawała prawa mieszczaństwu, brała w obronę chłopów.  

3 MAJA to również święto N.M.P. Królowej Polski. Zostało ustanowione w 1923 roku 

przez papieża Piusa XI. Jest ono związane ze ślubami złożonymi przez króla polskiego 

Jana Kazimierza w katedrze we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku. W momencie najazdu 

Szwedów na Polskę oddał się on wraz z całym narodem pod opiekę Maryi i ogłosił ją 

Królową Polski. W nawiązaniu do tego wydarzenia, w 1956 roku kardynał Stefan 

Wyszyński tekstem "Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego" oddał naród polski pod 

opiekę Królowej Polski na Jasnej Górze. 

8 MAJA – Dzień Zwycięstwa. Tego dnia świętujemy pokonanie nazistowskich Niemiec. 

Bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy została podpisana 8 maja 1945 roku z USA 

i W. Brytanią w kwaterze gen. Eisenhowera w Reims, a 9 maja z ZSRR w Berlinie. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

1 kwietnia – ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty 

1 kwietnia 2015 roku o godzinie 9:00 trzynastu uczniów klasy szóstej 

przystąpiło do ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty według nowej 

formuły. Uczniowie pisali sprawdzian w sali gimnastycznej, rozwiązywali 

testy: z języka polskiego i matematyki (80 minut), a po przerwie – z języka 

angielskiego (45 minut). Dzieci oceniły zadania testowe na umiarkowanie 

trudne. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki.  

 

 

                          Spotkanie z przedstawicielem PBS 

W naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Pienińskiego Banku 

Spółdzielczego panem Jakubem Komorek. Dzieci zapoznały się z ideą 

oszczędzania, jak również z historią pieniądza. Uczniowie zostali bardzo 

atrakcyjnie zachęceni do oszczędzania. Liczymy na to, że w przyszłym roku 

szkolnym liczba kont osobistych uczniów znacznie wzrośnie. 

 

Pokaz średniowiecznej broni 

W kwietniu gościliśmy pana Marcina Cabałę z Przyszowej, który jest 

pasjonatem i znawcą broni z okresu średniowiecza. W bardzo ciekawy 

sposób zaprezentował różne rodzaje broni (niektóre eksponaty wykonał 

samodzielnie) używanej w dawnych czasach. Opowiadał także o zwyczajach   

i sposobach walki średniowiecznych rycerzy. Zainteresowani mogli 

przymierzyć średniowieczny hełm i wziąć do ręki miecz. 

 

 

 

     Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty z OPERONEM 

18 kwietnia o godzinie 9:00 dziesięciu uczniów kl. III przystąpiło do 

Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty z OPERONEM. Pracę 

uczniów poprzedziła prezentacja filmowa skierowana do uczniów, 

przygotowana przez wydawnictwo. Dzieci rozwiązywały zadania z zakresu 

edukacji polonistycznej (45 minut) i matematycznej (45 minut).  
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 KĄCIK LITERACKI 

 

Wycieczka do lasu 

        Była wolna sobota. Wczesnym rankiem Andrzej wraz ze starszą siostrą wybrali się do 

lasu na grzyby. Dzień był piękny, trawa pokryta rosą lśniła w promieniach wschodzącego 

słońca.  

        Rodzeństwo szło wąską ścieżką prowadzącą wśród pól. Po pewnym czasie dotarli do 

ciemnego lasu. Drzewa były wysokie i strzeliste, a wśród nich panował przyjemny chłód. 

Andrzej wraz  z siostrą weszli w głąb boru. Grzybów było bardzo dużo.  Po chwili chłopiec 

odłączył się od siostry i poszedł w prawo. Uważnie zaglądał pod konary niskich drzew, 

odgarniał poszycie, a w jego koszyku było coraz więcej pysznych borowików. Chłopiec 

omijał wiele przeszkód: połamane gałęzie, głębokie dziury wykopane przez lisy, ogromne 

kałuże z kąpiącymi się w nich wróblami. Andrzej zastanawiał się nad barwnymi  

motylami, które co chwila przelatywały koło jego głowy. Gdy je odpędzał zaczynał kopać 

kamyki, które leżały na ścieżce. Co chwila pokrzykiwał na siostrę, a kiedy się odzywała, 

uspokojony zbierał dalej grzyby. 

      W pewnej chwili chłopiec usłyszał lekki szmer. Stanął i zaczął nasłuchiwać. Odgłos 

dochodził z gęstych jeżyn. Ostrożnie odsunął kłujące  gałązki. Wśród  krzaków zobaczył 

kolczastą kulę, która szarpała się, cichutko fukała, ale nie mogła wydostać się z kłujących 

jeżyn. Był to mały jeż, który zaplątał się w cierniste gałązki i nie mógł się uwolnić. 

Zmartwiony Andrzej zastanawiał się chwilę, jak pomóc więźniowi. Chłopiec rozglądnął się 

dookoła i po chwili wziął gałązkę, która leżała na wilgotnym mchu. Rozgarnął  cierniste 

krzaki na boki i czekał. Przestraszony jeż zwinął się w okrągłą kulę i przestał się ruszać. 

Chłopiec zawołał siostrę, aby pokazać jej swoje znalezisko. Rodzeństwo chwilę 

przyglądało się nieruchomemu zwierzątku, a później cicho odeszło w bok. Kiedy już 

zapanował spokój, jeż wysunął swój pyszczek, rozciągnął łapki, rozglądnął się wokół                 

i szybko czmychnął pod konary najbliższych drzew. Andrzej wraz z siostrą sprawdzili 

swoje zbiory i zadowoleni stwierdzili, że mogą wracać do domu na obiad.  

        Rodzeństwo ruszyło w drogę powrotną, rozmawiając o fascynującym życiu zwierząt. 

To wydarzenie uświadomiło Andrzejowi, że na małych mieszkańców lasu czyha wiele 

niebezpieczeństw.  Razem z siostrą postanowił, że już zawsze będzie pomagał zwierzętom.  

                                                                       Przygotowała: Maria Szwarkowska z kl. VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

MIŚ KOALA 

Koala – gatunek torbacza z rodziny koalowatych, nadrzewne 

zwierzę roślinożerne, zamieszkujące wschodnią Australię. 

Koala schodzi na ziemię tylko po to, by przejść na kolejne 

drzewo. Żyje samotnie lub w niewielkich grupach złożonych 

z samca i kilku samic. 

 

Cechy charakterystyczne: 

 wymiary: 60–85 cm 

 masa ciała: 8–15 kg 

 okres godowy grudzień-marzec (na półkuli południowej jest wówczas lato) 

 liczba młodych: 1 młode raz na 2 lata 

 długość życia: 15–20 lat 

Odżywianie: Układ trawienny koali umożliwia trawienie jedynie liści wybranych gatunków roślin, głównie 

eukaliptusa. Dorosły osobnik zjada dziennie od 0,5 do 1 kg liści. Większość substancji mineralnych pobiera 

z soczystych liści. Wodę pije rzadko, dopiero gdy z powodu suszy zmniejsza się jej ilość w liściach. 

Rozmnażanie: Samce wydają w okresie godowym głośne ryki, które służą samicy przy wyborze partnera do 

rozrodu. Ciąża trwa 25–35 dni. Młode rodzą się ślepe i nieowłosione, dorasta następnie w torbie przez około 

6 miesięcy. Podczas pierwszych 5 miesięcy karmi się mlekiem matki. Młode koala pozostają z matką 

(najczęściej uczepione jej grzbietu) do następnego okresu godowego. 

Ciekawostki: 

 Od 1927 r. koala jest objęty całkowitą ochroną. 

 Koala występuje na wybrzeżu wschodniej Australii. Pierwsi osadnicy dawali mu różne nazwy - 

"leniwiec", "małpa", "niedźwiedź", a nawet "niedźwiedziomałpa". Ostatecznie przyjęła się inna, przejęta 

od Aborygenów - koala, co znaczy "zwierzę, które nie pije wody". 

 Dorosły osobnik może osiągnąć 80 centymetrów wysokości i ważyć nawet 15 kilogramów. Nowo 

narodzony koala jest tak mały, że waży zaledwie 3,5 grama. Dopiero po kilku tygodniach urasta do 

rozmiarów ludzkiego palca. 

 Koala nie należy do rodziny niedźwiedziowatych, a słowo "miś" dodaje się do nazwy jedynie ze względu 

na fizyczne podobieństwo. Tak naprawdę koala jest torbaczem - każdy młody osobnik spędza aż                        

6 miesięcy w torbie swojej mamy. 

 Koala nie ma czasu na zabawy - całe dnie spędza na odpoczywaniu i spaniu. To właśnie sen jest 

głównym zajęciem tego zwierzęcia i potrafi poświęcić na niego aż 20 godzin na dobę. Pozostały czas 

traci na szukanie jedzenia i konsumowanie go. Jak przystało na stworzenie prowadzące nocny tryb życia, 

koalę wędrującego po drzewach zobaczycie w nocy. Wbrew pozorom potrafi poruszać się bardzo szybko 

i zwinnie. 

Przygotowała: Mirella Hebda z klasy kl. III 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

 

Historia i tradycja 

Dnia Matki 

 
W najpiękniejszym miesiącu roku 

obchodzimy jedno z ważniejszych świąt 

w naszej kulturze – mowa oczywiście 

o Dniu Matki. Zastanawialiście się kiedyś, 

skąd się wzięło? 
 

 

Jak to zwykle bywa, początków należy szukać u 

starożytnych Greków i Rzymian. To właśnie w kolebce europejskiej kultury matki-boginie, symbole 

płodności i urodzaju, otaczano szczególnym kultem. Wraz z rozkwitem wiosny w Grecji ofiary składano 

bogini Rei, żonie Kronosa, która według mitologii była matką wszechświata i wszystkich bóstw. Nieco 

inaczej świętowali Rzymianie, którzy oddawali cześć bogini Cybele – uroczystości trwały trzy dni                    

i nazywane były Hilariami. Bardzo prawdopodobne, że Hilaria obchodzono od 15 do 18 maja. 

Kilka wieków później… 

 

W czasach nowożytnych zwyczaj nie był kultywowany i powrócił dopiero ok. XVI wieku w Anglii                  

i Szkocji. Wówczas w każdą czwartą niedzielę Wielkiego Postu obchodzono tzw. matczyną niedzielę. 

Był to dzień wolny od pracy, podczas którego młode służące i młodzi parobkowie odwiedzali rodzinne 

domy, by spędzić ten dzień ze swoimi matkami. Do tradycji należało składanie podarunków, głównie 

kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. W Stanach Zjednoczonych natomiast 

ustanowienie pierwszego oficjalnego Dnia Matki to zasługa działań panny Ann Marie Jarwis, której 

aktywna kampania zakończyła się uchwaleniem przez Kongres święta narodowego obchodzonego                       

w drugą niedzielę maja. 

 

A jak to było w Polsce? 

 

Polacy Dzień Matki po raz pierwszy świętowali w 1914 roku, w Krakowie. Od tego czasu corocznie,             

26 maja, składamy mamom życzenia i obdarowujemy je drobnymi upominkami, aby w tym wyjątkowym 

dniu jeszcze bardziej okazać rodzicielkom miłość i szacunek. Najmłodsi rysują laurki, a ci nieco starsi, 

zazwyczaj z braku pomysłu, stają w progu z bukietem kwiatów, które mamy powinny otrzymywać przez 

cały rok, a nie tylko w maju.  

 

Niezależnie od tego, w jaki sposób będziecie chcieli uczynić ten dzień 

wyjątkowym, nie zapomnijcie szepnąć Waszym Mamom tych 

najważniejszych dwóch słów, które zazwyczaj w kołowrotku dnia 

codziennego gdzieś nam wszystkim umykają. 

 

Przygotowała: kl. IV z wychowawcą 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Pływanie synchroniczne - połączenie pływania, 

gimnastyki oraz tańca; często nazywane wodnym baletem. Sport 

uprawiany głównie przez kobiety, na świecie zyskał 

popularność w latach 20. XX wieku, kiedy to kanadyjska żeńska 

drużyna waterpolo (piłki wodnej) oraz nurek Margaret Sellers 

wykorzystując swoje doświadczenie pływackie rozwinęły 

"ornamental swimming" współcześnie nazywane pływaniem 

synchronicznym. Sport został zaprezentowany na Igrzyskach 

Olimpijskich w 1952,1956 i 1968. 

Mimo iż ten sport jest uważany za typowo kobiecy, jego 

początki wiążą się z męskimi zawodami.  

W 1890 i 1891 w Berlinie oraz w 1892 w Londynie odbyły się 

pierwsze zawody w pływaniu synchronicznym. W tamtych 

czasach jedynie mężczyźni mogli startować w tej dyscyplinie; 

pierwsza wzmianka o pływaczkach synchronicznych pochodzi z roku 1907. Obecnie ten sport jest zdominowany 

przez kobiety; niewielu mężczyzn go uprawia. Najsłynniejszym mężczyzną pływającym synchronicznie jest Bill 

May - reprezentant Stanów Zjednoczonych, pływający w duecie z Anną Kozłową. 

Pływanie synchroniczne wymaga od zawodniczek/ów mistrzowskiej techniki, bardzo dobrego 

rozciągnięcia mięśni, siły, wytrzymałości oraz gracji.  

 

Zawody rozgrywane są w następujących konkurencjach: 

 solo 

 duet 

 team (ośmioosobowe zespoły) 

 kombinacja (10 zawodniczek/ów). 

Zawodnicy/czki mają za zadanie przedstawić układ zsynchronizowanych z muzyką ćwiczeń  

w wodzie. Zawody pływania synchronicznego podzielone są na dwa etapy. 

W pierwszym etapie seniorki wykonują układ techniczny (short). Jest to odejście od starego porządku, który 

nakazywał każdej osobie zaprezentowanie 4 figur (2 obowiązkowych i 2 z wylosowanego zestawu - juniorki nadal 

wykonują figury obowiązkowe, zamiast programu technicznego). Podczas wykonywania figur zawodnicy/czki 

ubrani byli obowiązkowo w czarny strój, biały czepek, używali również okularków i zacisków na nos (nose clip). 

W drugim etapie - prezentacji tzw. układów dowolnych - nie używa się okularków i czepków. Stroje i fryzury 

podkreślają choreografię układu - niejednokrotnie zawody to zapierające dech widowisko. Suma punktów                           

z eliminacji i finałów decyduje o końcowej klasyfikacji. 

Programy oceniane są przez dwa zespoły po 6 sędziów. Składy sędziowskie oceniają występy  

w skali od 1 do 10 z dokładnością do dziesiątej części punktu. Na końcowy wynik składają się po połowie wyniki 

części technicznej i dowolnej. 

 

Pływanie synchroniczne w Polsce  

W Polsce, rozwój pływania synchronicznego 

zapoczątkowała Bożena Niewitecka w roku 1987. Od 1989 roku 

większość choreografii Poznania oraz reprezentacji Polski jest 

dziełem Elżbiety Klimaszyk, która wytrenowała wiele Mistrzyń 

Polski. Jednak mimo Synchronicznego. Reprezentacja kraju 

rekrutuje z Gdańska, Poznania, Leszna, Warszawy, Śremu, 

Wrocławia oraz Bielawy i zwykle plasuje się na początku drugiej 

dziesiątki na. Od kilku lat reprezentacja Polski seniorek składa 

się wyłącznie z zawodniczek z Poznania. 

 

 

Przygotowała: Oliwia Hedwik  z kl. V 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

KRZYŻÓWKA 
 

 
 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Jest              

w tym zapewne wiele prawdy. Poniżej umieściliśmy zbiór 

wybranych przysłów dotyczących miesiąca maja. Przez 

lata lud obserwował cykliczne zmiany zachodzące w 

przyrodzie wraz z kolejnymi miesiącami i porami roku. 

Przysłowia były sposobem przekazania wniosków 

płynących z tych obserwacji przyszłym pokoleniom. 

Nawet dziś, w dobie nowoczesnych technologii 

umożliwiających coraz dokładniejsze prognozowanie 

pogody ta wiedza wciąż pozostaje użyteczna. 

PRZYSŁOWIA  NA MAJ 

 

 Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako 

gaj. 

 Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha. 

 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

 Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze 

wyparzy. 

 Kiedy w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno 

w nocy. 

 Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

 Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się 

urodzaju.  

 Gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy.  

 
 Prosiaczku, Prosiaczku! - woła Kubuś Puchatek - 

Krzyś dał nam dziesięć baryłek miodu do podziału. To 

na każdego będzie po osiem. 

- Ależ Puchatku - mówi Prosiaczek - dziesięć baryłek 

na dwóch, to będzie po pięć, nie po osiem 

- Ja tam nie wiem, ja swoje zjadłem! 
 

 

Pani pyta Jasia:  

- Jasiu, powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.  

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było 

zdaniem rozkazującym.  

- Wio! 

      Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?  

- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso. 

 

Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani! 

 

 

Przygotowali uczniowie klasy II z wychowawczynią 
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