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Tej wiosny nasza rzeczywistość wygląda zgoła inaczej niż zwykle. Tak zwany locdown i wszelkie zasady 

bezpieczeństwa związane z pandemią zmieniły diametralnie obraz naszego życia, ograniczyły swobodę i pozbawiły 

wielu przyjemności. Przyroda jednak rządzi się swoimi własnymi  prawami i niewiele sobie robi z tego, że na ludzkość 

padł strach.  Jak co roku zakwitły drzewa i krzewy, trawniki i rabaty stopniowo pokrywają się kolorowym kwieciem a 

szare zimowe barwy zastąpiła wszechobecna zieleń.  W lesie, w parku czy nad zalewem świat wygląda zwyczajnie, 

zachwyca i koi, i wszystkiemu dookoła przywraca właściwe proporcje. 

Korzystajmy z tego dobrodziejstwa wychodząc  na spacer, rolki czy na rowerową przejażdżkę, posłuchajmy  śpiewu 

ptaków, spójrzmy na łagodną toń wody, ogrzejmy się w promieniach majowego słońca. Jak mawiają filozofowie: 

„Wszystko mija”  - minie pandemia, ale minie też wiosna. Nie pozwólmy, żeby przeszła niezauważona.  

  W naszym numerze garść „majowych” informacji i ciekawostek. Poczytajcie i miejcie się zdrowo. 

                                                                                                                                         Redakcja 

 

Uczniowskie refleksje 

Jak już wszyscy wiemy, znaleźliśmy się teraz w 

trudnej sytuacji. Nie możemy normalnie chodzić do 

szkoły, wychodzić z domu bez maseczki oraz 

spotykać się z przyjaciółmi . Zadania, które musimy 

zrobić, są wysyłane nam przez dziennik 

elektroniczny, a konsultujemy się z nauczycielami 

poprzez G Suit.  

Choć na początku zdalne nauczanie sprawiało trochę 

problemów, to po kilku tygodniach takiej nauki 

przyzwyczailiśmy się, polubiliśmy to. Ogromnym 

plusem tej sytuacji jest to, że możemy budzić się 

później, niż gdy chodziliśmy do szkoły. Po wstaniu i 

porannej toalecie jest czas na konsultacje, które 

zazwyczaj trwają do południa. Następnie robimy 

zadania, wysyłane nam przez dziennik Librus. 

Najczęściej zajmuje nam to 4 godziny. Później mamy 

czas dla siebie. Teraz jest go więcej, niż przed 

pandemią, dlatego możemy rozwijać swoje pasje i 

zainteresowania, albo odkrywać nowe talenty. Ja np. 

zaczęłam uczyć się  języka włoskiego oraz 

praktykować jogę.   

Paulina Gęca 

 

W maju, jak w raju! 

Za oknem zrobiło się zielono, na drzewach i łąkach pełno 

jest barwnego kwiecia, ospałe po zimie zwierzęta w pełni 

rozbudziły się do życia, a dni stają się coraz dłuższe           

i cieplejsze.  

Naprawdę trudno jest opowiedzieć o przyrodzie w maju w 

jednej opowiastce. To dopiero początek miesiąca a mam 

wrażenie, że jesteśmy otoczeni kolorami, różnorodnością 

przyrodniczych form: na wsi, w mieście i w ogrodach. 

Kwitnie coraz więcej roślin runa leśnego, krzewów i drzew, 

w powietrzu unoszą się białe pyłki - są to opatrzone 

puchem nasiona topoli a na ziemi można znaleźć skorupki 

kolorowych jajek ptaków. Trudno jest wymieniać co teraz 

kwitnie, bo mam wrażenie, że jedne po drugich - większość 

roślin. A co słychać tam, gdzie nie dociera nasz wzrok? 

W górach, po przebudzeniu, świstaki robią wiosenne 

porządki w swoich norkach. Wygrzebały się ze swych 

podziemnych tuneli i wygrzewają się  teraz na słońcu. Pod 

koniec miesiąca w kosodrzewinie i na skałach pojawiają się 

młode koźlęta. 

W drugiej połowie miesiąca łanie zaczynają rodzić jedno 

lub dwoje jasno cętkowanych jelonków, a w końcu miesiąca 

klępy rodzą łoszaki zaś sarny -  koźlęta. 

Dzikie gęsi i kaczki wyprowadzają młode na wodę. Pod 

koniec miesiąca kaczory tracą szatę godową, zmieniając ją 

na upierzenie letnie, podobne do kaczek. Jako ostatnia w 

tym miesiącu przylatuje przepiórka. 

Piękny, magiczny miesiąc - korzystajmy z niego!  

Krzysiek Kot  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Przysłowia o maju 

 Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon 

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. 

 Majowe błoto, więcej niż złoto. 

 Chłodny maj, dobry urodzaj. 

 Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

Na świętego Stanisława (8 maja) rośnie koniom trawa. 

 Pankracy, Serwacy, Bonifacy (13, 14, 15 maja), źli na 

ogrody chłopacy. 

 Święta Zofija (15 maja), kłosy rozwija. 

 Po Urbanie (25 maja) lato nastanie. 

 Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

wyszukała  Nikola Kowalczyk 

 

Wiosna –  

   Władysław Bełza 

Ot, już wiosenka, 

Wraca wesoła; 

Spoza okienka, 

Widna dokoła. 

 

Słonko przygrzewa, 

Wciąż promieniście; 

Śmieją się drzewa, 

Spod pęków liści. 

 

Szary skowronek, 

Wzbił się w obłoki, 

Dzwoniąc jak dzwonek, 

Z wieży wysokiej. 

 

I już, o! dziatki, 

Za dni niewiele: 

Trawka i kwiatki, 

Łąkę zaścielę. 

 

Spłyną te chmury, 

Co niebo tłoczą; 

Piłka do góry, 

Pomknie ochoczo. 

 

I wy, jak ptaszki, 

Z gniazd wylecicie, 

Na te igraszki, 

Co tak lubicie. 

 

Budzić radosną, 

W sercach nadzieję, 

Razem z tą wiosną, 

Co się nam śmieje. 

wyszukała Zuzanna Serafin 

Majowe święta – kalendarium 

1 Maja - to Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga XIX 

wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto 

zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II 

Międzynarodówki (zrzeszenie partii socjalistycznych). Wybrana data była 

wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. 

protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniowi pracy. 

Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie 

straciło wiele osób. 

 

2 maja obchodzimy  Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za 

granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na 

mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. 

Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej 

tożsamości i symbolach narodowych. 

 

3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to 

pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) 

konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem 

Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta 

Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz 

księdza  Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła 

liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła 

wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część 

narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. 

 

8 maja 1945 r. bezwarunkową kapitulacją Niemiec zakończyła się II wojna 

światowa w Europie. 

Tego dnia o godzinie 23.01 wszystkie niemieckie siły walczące na frontach II 

wojny światowej zaprzestały działań zbrojnych. W ciągu kolejnych dwóch 

godzin niemieckie dowództwo podpisało w Berlinie bezwarunkową kapitulację 

wobec zachodnich aliantów i ZSRR. Oznaczało to zakończenie trwającego od 

1939 roku konfliktu. W tym roku obchodzimy 75 rocznicę tego wydarzenia.  

opracował Krzysiek Kot 

 

Drodzy Nauczyciele! 

Pozdrawiamy Was serdecznie!  Życzymy 

Wam zdrowia, wytrwałości i pogody ducha 

w tym niełatwym dla nas wszystkich 

czasie. Przesyłamy moc uśmiechów i 

bukiet wiosennych kwiatów. 

                                                                       

W imieniu uczniów naszej szkoły  -  

Samorząd Uczniowski 

 


