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Majowe kalendarium: 
 
1 maja —Międzynarodowe Święto  
   Pracy 

2 maja —Dzień Flagi RP 

26 maja —Boże Ciało  

 (dzień wolny od zajęć  
 lekcyjnych) 

   Dzień Matki 

Nie rzucim ziemi, 
skąd nasz ród, 

nie damy  
pogrześć mowy. 
Polski my naród 

polski ród, 
królewski szczep 

Piastowy.  
 

  Maria Konopnicka 



 Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości 
upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, 
które zapisały się w historii Polski. Warto pielęgnować 
tradycje narodowe i pamiętać o wydarzeniach, które 
kształtowały naszą narodowość. Ogromną wagę mają 
również symbole naszego państwa, dlatego pamiętajmy, 
aby wywiesić flagi w majowe święta.  

 

1 maja - Święto Pracy: 

 Międzynarodowe Święto Pracy to święto ob-
chodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i 
uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień 
ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od 
pracy. 

 Święto zostało ustanowione w 1889 r. na 
pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodówki, 
który to miał miejsce w Paryżu. Miało ono upamięt-
niać masakrę robotników, do której doszło w 1886 r. 
w Chicago (Stany Zjednoczone) podczas demonstra-
cji przeciw złym warunkom pracy, a w szczególno-
ści przeciw zbyt długiemu czasowi pracy. 

2 maja-Dzień Flagi: 

 Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm 
20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o 
godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Ustawa określa, że barwami Rzeczypospoli-
tej Polskiej są kolory biały i czerwony. Na prosto-
kątnych flagach układa się je w dwóch pozio-
mych, równoległych pasach tej samej szerokości. 
Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru 
czerwonego. 

 Polska flaga istnieje w dwóch postaciach – 
poza flagą biało-czerwoną używana jest także fla-
ga z godłem Rzeczpospolitej umieszczonym po-
środku białego pasa. 

3 maja-rocznica uchwalenia Konstytucji: 

 Konstytucja 3 maja uchwalona przez Sejm 
Czteroletni w roku 1791 – pierwsza spisana ustawa 
zasadnicza w Europie – była próbą reformy ustroju 
Rzeczypospolitej po jej pierwszym rozbiorze. Za-
pewniała prawa polityczne szlachcie i mieszczanom, 
brała pod opiekę chłopów. Znosiła liberum veto i 
wolną elekcję. Wprowadzała podział władzy na 
ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, tę ostat-
nią składając w ręce króla i tzw. Straży Praw, zwięk-
szała też liczebność armii. Od chwili uchwalenia 
Konstytucja stała się symbolem dążeń do odzyska-
nia niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, 
niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń 
zewnętrznych.  



 Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt obchodzony jest 22 maja. Został ustanowiony przez 
Klub Gaja dla podkreślenia wagi ustawy o ochronie zwierząt, przyjętej przez polski parlament 
w1997 r. Petycję Klubu Gaja za wprowadzeniem ustawy podpisało aż 600 tysięcy osób! Była to 
największa kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w Polsce. Od wielu lat Dzień Praw 
Zwierząt jest doskonałą okazją do podejmowania lokalnych działań przez wolontariuszy.  
Ustawa o ochronie zwierząt mówi: „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, 
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.  Pamiętajmy o tym! 

Z okazji Światowego Dnia Praw Zwierząt postanowiłyśmy zrobić w naszym gimnazjum ankietę 
dotyczącą tych stworzeń.  
Zapytałyśmy uczniów o to, czy posiadają jakieś zwierzęta, jeśli tak — jakie?, spytałyśmy również 
czy opiekują się nimi, jeśli nie — to kto ich w tym wyręcza? 
Oto efekty: 
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Wśród „innych” znalazły się 
m.in.. szynszyla, żółw, konie, 
jak i... kury. 

W większości to uczniowie spra-
wują opiekę nad swoimi zwierzę-
tami, jednak znaleźli się i tacy, 
których wyręczają rodzice. 

Jak widać na powyższym wy-
kresie — bardzo duża ilość 
uczniów posiada zwierzęta. 

Podsumowując — większość uczniów naszego gimnazjum posiada i dba o swoje zwierzęta, co nas 
bardzo cieszy. Nie dziwi nas jednak fakt, że psy cieszą się wśród nich największą popularnością, a 
zaraz za nimi koty, muszę przyznać — mało oryginalnie. 
Mamy nadzieję, że dalej będziecie opiekować się swoimi zwierzętami, tak jak robiliście to do tej 
pory i będziecie dobrymi właścicielami  :) 



Muzyczne Gwiazdy i 

Gwiazdeczki 

 Bars i Melody czyli Leondre Devries i Charlie 
Lenehan, którzy pochodzą z Wielkiej Brytani zasłynęli 
swoim talentem w programie „Mam talent”. Zaśpiewa-
li tam piosenkę, napisaną przez samego Leondre. Leo 
był poniżany w szkole i jak sam mówił - muzyka po-
magała mu przejść przez te ciężkie chwile. Właśnie tak 
powstała piosenka „Hopeful”. Opowiada ona o dziec-
ku, który źle czuje się w szkole, bo ciągle go wyzywa-
ją, poniżają i obrażają.  
Chłopcy poznali się przez internet i tak zostali najlep-
szymi przyjaciółmi, którzy kochają muzykę i rozumie-
ją się jak nikt inny.  

Fragment tekstu piosenki „Hopeful”: 
Dlaczego reagujesz na kolor mojej skóry? I na to czy je-
stem gruby czy chudy? Nazywasz mnie frajerem, nazy-
wasz mnie głupkiem, Nie mam wyboru, muszę iść do 
szkoły Chciałbym mieć anioła po mojej stronie Trzęsę się 
ze strachu, jestem przerażony w środku. Nie mam zna-
czenia, jeśli nie wyglądam. Dlaczego zawsze mnie ranisz 
i niszczysz moje książki?  
Tylko bądź pełen nadziei, tak, ja jestem, pełen nadziei na 
dziś. Wieź tą muzykę i jej użyj, pozwól by cię porwała. I 
bądź pełen nadziei, pełen nadziei, I On stworzy drogę. 
Wiem że to nie łatwe ale w porządku, wystarczy mieć na-
dzieję.  

Nagrali również: „Keep Smiling”, „Shining Star”, „Stay Strong”, „Stay Young” i wiele innych. 
Mają też różne covery, które są równie dobre.  

W 2015r. Wydali swoją 
pierwszą płytę pt. 143. 
Chłopcy chętnie przy-
jeżdżają do Polski da-
wać koncerty.  
Bardzo szybko zyskali 
wiele fanów. Oby ich 
kariera rozwijała się da-
lej ;) 

2011r. 2015r. 



Kącik filmowy 

Film  „Zostań, jeśli kochasz” ,powstał na 
podstawie książki Gayle Forman. Opowia-
da on o życiu skromnej i cichej Mii 
Hall ,która jest uzdolniona muzycznie. Po-
znaje chłopaka, który jest jej przeciwień-
stwem i przewraca jej życie do góry noga-
mi. W życiu Mii zdarzył się tragiczny wy-
padek, w którym ucierpiała cała jej rodzi-
na. Śpiączka, w które się znalazła pozwala 
jej duszy zdecydować, czy chce umrzeć, 
czy się obudzi, lecz jeśli się obudzi zosta-
nie sierotą. Koniecznie obejrzyjcie ten 
film.  

Obsada:  
Mia Hall  - Chloë Grace Moretz 
Adam Wilde  - Jamie Blackley 
Kat Hall  - Mireille Enos  
  
Teddy Hall - Jakob Davies   
Kim Schein - Liana Liberato    

Ciekawostki: 
W Szwecji w Dzień Matki (25 maja) urządzana jest wielka 
akcja charytatywna – uzyskany dochód ze sprzedaży plasti-
kowych kwiatów przeznaczany jest na wspomaganie naj-
biedniejszych rodzin.  

Dzień Matki w różnych krajach brzmi inaczej… 
We Francji nazywa się La Fete de Meres, w Japonii haha 
no hi, w Hong Kongu mu quin jie, w Arabii Saudyjskiej 
Yaum ul-umm, w Danii Mors Da, w Finlandii zaś ai-
dipayiva.  
Prawda, że Dzień Matki brzmi najładniej?   

Prawdopodobnie pierwszym krajem, które obchodziło to 
święto była Anglia.:) 

 26 maja przypada święto poświęcone naszym kochanym mamom.  
W tym dniu wszystkie mamy otrzymują od swoich dzieci: laurki, kwiaty, 
oraz inne rzeczy najczęściej robione własnoręcznie (ostatecznie zakupio-
ne w sklepie..  :)) 

Nie w każdym kraju Dzień Matki jest obchodzony w tym samym dniu. 
W Armenii przypada 7 kwietnia, w Meksyku – 10 maja, w Boliwii – 27 
maja, w Tajlandii – 12 sierpnia,  a w Indonezji – 22 grudnia.  



*** 
Jeden przedszkolak mówi do 
drugiego: 
- U mnie modlimy się przed 
każdym posiłkiem. 
- U mnie nie. Moja mama bar-
dzo dobrze gotuje.  

Humor 
Po meczu trampkarzy trener mówi do jednego z chłopców z 
drużyny: 
- Czy wiesz, co to jest współpraca? Co to jest zespół? 
Chłopczyk potakuje. 
- A czy rozumiesz, jak ważne jest to, żebyśmy razem wygrali? 
Chłopczyk znów przytakuje. 
- Więc, kiedy sędzia odgwizduje twój faul, rozumiesz, że nie wol-
no 
się z nim kłócić, przeklinać i kopać go? 
Mały piłkarz znów pokornie kiwa głową ze 
zrozumieniem. 
- W porządku - mówi trener. - To teraz idź, 
proszę, i wytłumacz to swojej mamie.  

*** 
- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swoje-
mu synowi zadanie z matematyki? 
- Tak, przed chwilą. 
- A da pan spisać?  

Na komisariat policji przybie-
gają dwaj zdyszani chłopcy i 
krzyczą: 
- Nasz nauczyciel... Nasz nau-
czyciel... 
W końcu jeden z policjantów 
pyta: 
- Co mu jest? Miał wypadek? 
- Nie. Źle zaparkował!  

*** 
W biurze nad niszczarką doku-
mentów stoi szef i myśli. Obok 
przechodzi sekretarka -
blondynka i pyta: 
- Może w czymś pomóc dyrek-
torze? 
- Owszem. Mam tu ważne do-
kumenty, ale nie wiem, jak ta 
maszyna działa. 
- To bardzo proste - mówi 
blondynka. Włącza niszczarkę i 
przepuszcza przez nią doku-
menty. 
- Dziękuję! - cieszy się szef. 
Proszę zrobić od razu dwie ko-
pie...  

Stopka redakcyjna: 
Opiekun - p. B. Matusiak 
Redaktorzy: W. Juszczak, N. Sułkowska, K. Matusiak, N. Lewandowska, N. Siwik, M. Mendel, S. Strzała, W. Zych, 
Ż. Banach 
IIIwladza@wp.pl 


