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              Gazetka szkolna redagowana przez uczniów  Samorządu Uczniowskiego  
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
 
Mówi się, że maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. W maju zakwitają  

konwalie, piwonie, czerwone maki. W ogródkach domów 

kwitną tulipany i narcyzy. Z drzew parkowych zaczynają 

kwitnąć klony i kasztanowce. W zbożach zaczyna kwitnąć rumianek                       

i kwiaty powoju. W lasach kwitnie borówka czarna i borówka brusznica.  

Na polankach leśnych kwitnie na biało krzew maliny. Na leśnych polanach  

spotyka się motyle m.in. paź królowej i rusałka admirał. 

     Budząca się do życia przyroda raczy nas cudownymi widokami                         

i zapachami kwitnących drzew i kwiatów, a ciepłe promienie słońca                    

i krople wiosennego deszczu sprawiają, że każdego dnia coraz radośniej 

podchodzimy do życia.                                       
 
   Ale maj to także wyjątkowy miesiąc w polskim kalendarzu historycznym. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne 

święta. 

1 maja to święto państwowe ustawowo wolne od pracy. To Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy wprowadzony dla upamiętnienia 

wydarzeń majowych w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Święto to jest uczczeniem pamięci licznych ofiar, które domagały się, między innymi, 8-

godzinnego dnia pracy. Święto zostało ustanowione w 1889 roku w Paryżu na pierwszym Kongresie Drugiej Międzynarodówki. W Polsce pierwsze 

obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890 r. i były zorganizowane przez działaczy Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Po II Wojnie 

Światowej święto obchodzono bardzo hucznie poprzez organizowanie różnego rodzaju pochodów, wieców i spotkań, podczas których 

eksponowano hasła o treści politycznej i ideologicznej. Uczestnictwo w pochodach było nierzadko wymuszane przez szkoły, czy zakłady pracy.  

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej 

tożsamości i symbolach narodowych. Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                    

3 maja upamiętnia wprowadzenie pierwszej  w Europie i drugiej na Świecie Konstytucji. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm 

Czteroletni w roku 1791 była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano 

Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. 

Odpoczywając od zgiełku i gwaru miasta, relaksując się na łonie natury, pamiętajmy, że 1, 2 i 3 Maja, nie tylko dni wolne od szkoły i pracy, ale 

przede wszystkim dni, które swoimi wydarzeniami na trwałe wpisały się w karty naszej historii. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piwonia_(ro%C5%9Blina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tulipan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narcyz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_(ro%C5%9Blina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasztan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumianek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B3wka_czarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B3wka_brusznica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malina_(ro%C5%9Blina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BA_kr%C3%B3lowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusa%C5%82ka_admira%C5%82
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  Życzenia z okazji Dnia Matki! 

Dzień Matki jest tylko raz w roku, 

Za to szczęśliwy i pełen uroku. 

W tym dniu pragniemy złożyć Wszystkim Mamom życzenia:                 

Zdrowia, szczęścia i powodzenia!!! 

                 „Do matki”   W. Grodzieńska 

Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan.  
I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka, 
Żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa, 
Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach. 
 
Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia, 
Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą 
Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem 
I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo.    
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Dzień Matki na  świecie 
Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany.  

Druga niedziela lutego - Norwegia           3 marca  -   Gruzja                            8 marca- Bośnia i Hercegowina,        Laos     czy  Afganistan 

 

 

 

 

Czwarta niedziela wielkiego postu  -           Irlandia                                          i             Nigeria  

  

21 marca   aż w 16  krajach:  
np. w Libanie,                                  Sudanie,                                               Bahrajnie                                               25 marca - Słowenia 

 
 
Pierwsza niedziela maja-  

 w Mozambiku                                                czy Portugalii                            8 maja  - Korea Południowa.  Tutaj obchodzi się go  

                                                                                                                                            jako Dzień Rodziców 

 
 
10 maja – Belize                               Druga niedziela maja – Bermudy,                               Malezja,                                     Aruba                                 i  w 80 krajach 
 
   
27 maja – Boliwia                                          Ostatnia niedziela maja (czasem pierwsza niedziela czerwca jeśli ostatnia niedziela maja wypada w Zesłanie Ducha               

                                                                   Świętego)  -  8 krajów min.    Algieria                             Mauritius                           Francja 
 
 
 
1 czerwca  - Mongolia – obchodzony                                             12 sierpnia  Tajlandia -   Urodziny Sirikit Kitiyakara   
 jako Dzień Matki i Dziecka                                                              – królowa Tajlandii, żona króla Bhumibola Adulyadeja. 
 
 
Drugi poniedziałek października                              3 listopada                                               8 grudnia                                        22 grudnia 
 – Malawi                                                                   – Timor Wschodni                                     -  Panama                                    - Indonezja 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zes%C5%82anie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zes%C5%82anie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sirikit_Kitiyakara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bhumibol_Adulyadej
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A jak powstał Dzień Ojca?  

 
 Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się  głosy, by ustanowić święta 

również dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody święta odbyły się               

19 czerwca 1910 r. Jednak dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. 

Obchody: We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii jest to 19 marca (dzień świętego Józefa),  

na Litwie pierwsza niedziela czerwca, w Austrii druga niedziela czerwca. W Niemczech  

Dzień Ojca obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego (Christi Himmelfahrt),  

który przypada na 39. dzień po niedzieli wielkanocnej (40. dnia, licząc wraz z nią).  

Z czasem przerodził się on w Dzień Mężczyzn. W krajach skandynawskich Dzień Ojca  

obchodzony jest w drugą niedzielę listopada, ale w Danii 5 czerwca. W Turcji, Francji, 

 Wielkiej Brytanii  i na Ukrainie Dzień Ojca świętuje się w 3. niedzielę czerwca. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Życzenia z okazji Dnia Ojca! 

       Dziś Dzień Ojca Drogi Ta 
       Co Ty dzisiaj powiesz na to? 
       Ślę Ci szczere me życzenia. 
       Czy w Twym życiu to coś zmienia?  
 
   Mam nadzieję, że się cieszysz 

                                                                                            i że dzisiaj się nie spieszysz.  
                                                                                           Bo to święto jest dla Ciebie, 
                                                                                            byś urządził je dla siebie.  
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                                              1 CZERWCA - DZIEŃ DZIECKA     Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka ma ponad 50 lat.  Obchodzony głównie w byłych krajach socjalistycznych, dziś znany jest  już tylko                       
w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich.    

Czy wiesz….    Dzień Dziecka nie zawsze obchodzony jest 1 czerwca  
  Mimo, że dzień dziecka świętowany jest międzynarodowo, nie w  każdym kraju przypada na tą samą datę. W Polsce, Niemczech i  Chinach świętujemy go                         
1 czerwca. Z kolei w Japonii i Korei Południowej dzieci i rodzice celebrują go 5 maja. We Francji, Indiach i  Kanadzie dzień dziecka przypada na 20 listopada                       
i to właśnie ten dzień  jest obchodzony przez Unicef, jako dzień dziecka. Pozostałe kraje  obchodzą dzień dziecka w indywidualnych terminach.  

Dzień Dziecka to nie tylko życzenia i prezenty…… 
  W wielu  krajach dzieci w ten dzień otrzymują prezenty, życzenia. Jednak są  kraje, w  których Święto Dziecka obchodzone jest nieco inaczej niż w Polsce  
„Biała niedziela” – na wyspach Oceanii dzieci ubierane są na biało i  udają się z rodzicami do kościoła.  
  Indie – kolorowe mundurki  W Indiach obchodzi się urodziny Jawaharlal Nehru, pierwszego  premiera Indii, 
 który ustanowił Dzień Dziecka. W związku ze świętem, dzieci nie muszą zakładać do szkoły mundurków i mogą przyjść  
 ubrane na kolorowo. Dodatkowo do wybranego przez dziecko stroju,  przypinana jest róża, którą dziecko może  
przekazać dalej.  
Chiny – wolne od szkoły  W Chinach w tym dniu dzieci mają wolne od szkoły, a osoby poniżej 14 roku życia  
mogą liczyć nawet na prezent od władz.  
Japonia – podział na płeć. Japonia świętuje Dzień Dziecka 2 razy w roku, a to za sprawą podziału na płeć.   
Dziewczynki mają swój dzień w  marcu (3.03), a chłopcy w maju  (5.05). Jest to oparte  na długoletniej tradycji  
 pochodzącej aż z VIII wieku.  
Korea Północna – parada  W Korei Północnej świętuje się powołanie „Korpusu Młodych Pionierów” przed  
oczami mam teraz dzieci na paradzie i Głównego Wodza podziwiającego ich na  telebimie.  
Meksyk – wyjątkowe zajęcia w szkołach. Meksyk, zamiast odwoływać lekcje,  przygotowuje specjalne zajęcia, by  
 wspólnie celebrować czas z najmłodszymi. W tym czasie dzieci mają dużo aktywności sportowych lub zajęć 
 związanych ze wspólnych gotowaniem. Czyli podobnie jak w Polsce.  
Nowa Zelandia – święto rodziny i miłości. W Nowej Zelandii święto oparte jest na lokalnym Maori, który strzegł 
 skarbów. Głównej ideą tego dnia jest to, aby w tym dniu świętować pokój i miłość.  
Francja – święto rodziny. We Francji odpowiednikiem Dnia Dziecka jest Święto Rodziny, które przypada na  6 stycznia. 
 Najważniejszym wydarzeniem w tym dniu jest uroczysta kolacja, do której dzieci siadają razem ze swoimi rodzicami. 
 Podczas posiłku podawane jest ciasto z wróżbami.  
Nigeria – rywalizujące ze sobą parady. Tutaj święto obchodzone jest, podobnie jak w Polsce, uczniowie biorą udział w paradach, część z nich konkuruje między sobą 
o nagrody. Jednak organizacje  międzynarodowe tworzą wspólne wydarzenia, które mają zjednoczyć dzieci z  różnych rodzin i zapraszają dzieci, które nie mają 
możliwości korzystania z państwowego programu obchodów Dnia Dziecka. Celem takiego działania jest zmniejszenie wykluczenia.  
Paragwaj – upamiętnienie młodych żołnierzy. Tutaj w dniu dziecka upamiętnia się 3,500 dzieci, w wieku od 6 do 15 lat, które  poległy dzielnie walcząc w obronie 
swojego państwa przeciwko 20,000 żołnierzy  chcących okupić Paragwaj.  
Turcja - kolorowe stroje, kolorowe niebo i Święto Niepodległości. Najbardziej barwnym Dniem Dziecka, jest ten obchodzony w Turcji. 23 kwietnia  Turcy ubierają 
swoje dzieci w narodowe stroje, odbywają się uroczyste tańce i  pieśni, a niebo wypełniają kolorowe latawce – puszczane oczywiście przez dzieci, no może z mała 
pomocą rodziców. 
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                           TAJEMNICZA LICZBA  163  
                           Nasza szkoła ma numer 163. postanowiliśmy poszukać informacji o tej liczbie. Oto co znaleźliśmy: 

 

 163 jest trzydziestą ósmą liczbą pierwszą, następującą po 157 i poprzedzającą 167; 

 163 jest liczbą wesołą;   *Liczba wesoła – liczba naturalna zdefiniowana jako obliczanie sumy kwadratów cyfr składających się na 

liczbę. Powtarzamy tę operację dla kolejnych wyników tak długo, aż uzyskamy liczbę 1 lub wyniki zaczną się powtarzać. Jeżeli w wyniku 

procesu otrzymaliśmy 1, pierwotna liczba jest liczbą wesołą. W przeciwnym przypadku jest liczbą niewesołą (lub smutną). 

 163 należy do jednej trójki pitagorejskiej (163, 13284, 13285); 

 liczba atomowa unhextrium (niezsyntetyzowany pierwiastek chemiczny); 

 galaktyka NGC 163; 

 planetoida (163) Erigone;  

 kometa krótkookresowa 163P/NEAT; 

 163. dniem w roku jest 12 czerwca (w latach przestępnych jest to 11 czerwca).  

 Linia autobusowa 163 jeździ na trasie STEGNY – WILANÓW; 

 Jej zapis w systemu rzymskim CLXIII; 

 Jeżeli 2 do potęgi 9 podzielimy przez 163 otrzymamy liczbę PI; 

 Uznawana jest za liczbę szczęśliwą * Według sennika oznacza dostatek * 

                                           Co wydarzyło się w roku 163 oraz w roku 163 p.n.e. 

Wydarzenia rok 163 p.n.e. 

 Terencjusz napisał sztukę „Sam siebie karzący” (Heautontimoroumenos), wystawioną tego samego roku. 

 Ptolemeusz VI Filometor ponownie zaczął władać w Egipcie dzięki temu, że Ptolemeusz VIII Euergetes II Fyskon  

pod naciskiem rzymskim zgodził się na podział kraju między siebie i brata. 

 Zakończył się czas władzy Antiocha IV Epifanesa z dynastii Seleucydów. 

Wydarzenia rok 163 

 Azja w walkach z Partami Rzymianie odbili Armenię i wdarli się do Mezopotamii 

 Urodził się  Xun Yu - doradca Cao Cao (chiński polityk, wojskowy i poeta).                      

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_pierwsza
https://pl.wikipedia.org/wiki/157_(liczba)
https://pl.wikipedia.org/wiki/167_(liczba)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_naturalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jki_pitagorejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_atomowa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Unhextrium&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/NGC_163
https://pl.wikipedia.org/wiki/(163)_Erigone
https://pl.wikipedia.org/wiki/163P/NEAT
https://pl.wikipedia.org/wiki/12_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_przest%C4%99pny
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/163
https://pl.wikipedia.org/wiki/163_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terencjusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptolemeusz_VI_Filometor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptolemeusz_VIII_Euergetes_II_Fyskon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antioch_IV_Epifanes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seleucydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mezopotamia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Xun_Yu&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cao_Cao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84czycy_Han
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityk
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                                          ZAGADKI, REBUSY, ŁAMIGŁÓWKI 

                                                                              PRZYSŁOWIE  
                                  1. Przesuwając się po sąsiednich polach diagramu w kierunku pionowym lub poziomym   
                        (na  każdym polu możesz stanąć tylko raz), odczytaj przysłowie rozpoczynające się od litery P. 
 

                   2.  REBUSY 
                 
 
                                                                                                 KA 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      4. Jeżeli każda liczba na wyższym polu jest sumą znajdujących się  
  3.                                                                                                    bezpośrednio pod nią, to jaka liczba powinna się znajdować na żółtym polu?    

100   d  TAK     

         O=U                                            E =A  
 
 
5. Jaka będzie następna cena?                                                              6. Znajdź reguły, według których ustawiono  kostki domina.          
                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                 ? 
                                                                                                                                                                                                                    

U G R Z A 

Ł O T Y M 

D I Z Ź Ó 

A M A N P 

   99 

48  

28   

17    

11     

 7      

3,99 zł  5,49 zł  6,99 zł  8,49 zł     ? 
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                                                Nasza twórczość  
Na lekcji języka polskiego, klasa siódma omawiała wiersz naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Jako zadanie uczniowie mieli napisać własną 

wersję wiersza. Oto przykłady tej twórczości: 

 

Wolę muzykę,                                                                                                  Wolę buki od dębów, 

wolę psy,                                                                                                         wolę kwiaty niebieskie, 

wolę dom niż blok,                                                                                          wolę jeziora niż morza, 

wolę wieś od metropolii,                                                                                 wolę komputer niż laptop, 

wolę wodę od napojów kolorowych,                                                               wolę plaże piaszczyste, 

wolę morze,                                                                                                     wolę pola zielone, 

wolę fotel od twardych krzeseł,                                                                       wolę filmy od książek, 

wolę naturę,                                                                                                     wolę auta od łodzi, 

wolę śpiew ptaków od krzyków bawiących się dzieci,                                    wolę ryby od mięsa, 

wolę zieleń,                                                                                                      wolę filmy od seriali, 

wolę drzewa,                                                                                                    wolę małe zwierzęta, 

wolę lato,                                                                                                         wolę owoce od warzyw, 

wolę siedzieć na polanach niż dusić się w galeriach,                                     wolę sobotę od czwartku, 

wolę spokój,                                                                                                     wolę leżeć na plaży, 

wolę leżeć,                                                                                                       wolę spać, 

wolę żyć niż zatruwać problemami umysł.                                                      wolę zwiedzać zabytki, 

                               Kuba                                                                                 wolę gry planszowe, 

                                                                                                                         wolę gorąco od mrozu, 

                                                                                                                         wolę wodę od soku 

                                                                                                                         wolę… 

                                                                                                                                                    Adam 
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Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym na świecie świętem ekologicznym, 

obchodzonym od 1970 r. Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego 

w 1969 r. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r. 

Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie 

oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. To największe  

ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach.  

Wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek edukacyjnych 

organizuje w Dniu Ziemi imprezy i wydarzenia plenerowe.                                                           

CZY WIESZ W JAKI SPOSÓB SEGREGOWAĆ ODPADY? 

 Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów. 

 Opróżniamy opakowania z resztek zawartości. 

 Odrywamy wieczka od pojemników. 

 Puszki, butelki plastikowe, kartony oraz inne odpady zgniatamy przed wyrzuceniem. 

 Korki z butelek plastikowych po zgnieceniu ponownie nakręcamy (lekko). 

 Do BIO nie wyrzucamy mięsa i nabiału, tylko resztki roślinne i skorupki jajek. 

 Odpady Bio wyrzucamy luzem albo w torbach papierowych lub innych oznaczonych jako ulegające kompostowaniu. 

 Segregujemy tylko czysty papier, brudny i zatłuszczony trafia do ZMIESZANYCH. 

22 kwietnia 
ŚWIATOWY DZIEŃ 

ZIEMI 

 

 Nieoficjalna flaga Dnia 

Ziemi stworzona przez 

John McConnell 



11 

 

                       Wakacje, znów będą wakacje!!! 
Niedługo upragnione wakacje! Czas beztroskiej zabawy i odpoczynku. Czas, w większości, spędzany poza 

domem, na świeżym powietrzu (mamy taką nadzieję). Powinniśmy zatem zachowywać się rozsądnie i z pewną 

ostrożnością. Warto, abyśmy znali zasady bezpieczeństwa. 

   

 


