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Co w numerze? 

 Majowe święta, s. 2 

 Dzień Matki, s. 3 

 Muzyczne gwiazdy, s.3 

 Filmowy kącik, s.4 

 Znaczenie imion, s.5 

 Humor, s. 6 

Majowe kalendarium: 

 

1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy 

2 maja - Dzień Flagi RP 

3 maja - Święto Konstytucji 3 maja 

26 maja — Dzień Matki 

   - Kto ty jesteś? 

   - Polak mały. 

  - Jaki znak twój? 

  - Orzeł biały. 

 - Gdzie ty mieszkasz? 

 - Między swemi. 

- W jakim kraju? 

- W polskiej ziemi.     



 Maj to miesiąc szczególnie patriotyczny - 

w tym czasie obchodzimy jedne z najważniej-

szych narodowych świąt. Historyczne rocznice 

upamiętniliśmy uroczystym apelem. 

 1 maja to święto państwowe ustawowo 
wolne od pracy. To Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy wprowadzony 
w 1889 roku dla upamiętnienia wydarzeń ma-
jowych w Chicago w Stanach Zjednoczonych. 
Święto to jest uczczeniem pamięci licznych 
ofiar, które domagały się między innymi 
8 godzinnego dnia pracy.  

 2 maja jest świętem wyjątkowym. Od 
2004 roku obchodzimy tego dnia Dzień Flagi.   

 3 maja upamiętnia wprowadzenie 
w Polsce Konstytucji. Ta ustawa zasadnicza 
zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w ro-
ku 1791 była efektem pracy i zabiegów 
stronnictwa patriotycznego, które dążyło 
do zreformowania zmurszałego ustroju ów-
czesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca 
potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia 
jej z anarchii i uczynienia silną. Reformy 
Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmoc-
nienie wewnętrzne kraju i przywrócenie 
jego dawnej świetności.  

 Apel uświet-
niły doskonałe wy-
konania pieśni pa-
triotycznych. Na 
zdjęciach Amelka, 
Ola i Przemek 
śpiewają słynne 
„Czerwone maki 
na Monte Cassi-
no”. 

 

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, 
po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Obowiązywała tylko 15 miesię-
cy. Po roku 1795 Polska zniknęła z mapy Europy… 



Zrób przyjemność swojej mamie  
w dniu jej święta: 

- złóż jej życzenia, 

- zrób śniadanie, może upiecz ulubione 
ciasto?, 

- posprzątaj w domu, 

- daj ładny prezent - niewielki drobiazg, 
ale dany od serca ucieszy najbardziej :) 

- wynieś śmieci, 

- bądź miły :) 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku.  

Za to, że wskazujesz drogę w mroku. 

Za to, że dni moje tęczą malujesz, 

dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję!  

 Początki tego święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian — 

czczono wówczas matki —boginie. Wraz z nastaniem chrześcijaństwa święto, 

jako typowo pogańskie, zostało zniesione. Zaczęto je obchodzić dopiero 

w XVII wieku w Anglii. W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy 

w 1914 roku w Krakowie.  

Gwiazdy i gwiazdeczki 

5 Seconds of Summer 

 5 Seconds of Summer {5 SOS} to australijski zespół grający mu-
zykę pop punk\pop rock. Zespół został założony w 2011 roku w Syd-
ney, w jego skład wchodzą: Luke Hemmings 
{główny wokal,gitara}, Michael Clifford {gitara, 
wokal},Calum Hood {bas,wokal} i Ashton Irwin 
{perkusja,wokal}. Zespół zaczął swoją działalność 
wrzucając filmiki na YouTube z coverami, które 
szybko zdobyły popularność. Ich sława wzrosła, 
kiedy One Direction zaprosili ich do uczestnictwa 
w wspólnej trasie koncertowej. 

 W lutym 2014 roku wydali piosenkę „She Looks So 
Perfect'', która zdobyła szczyt list przebojów w Australii, 
Nowej Zelandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Przyjaźń po-
między 5SOS i One Direction spowodowała podpisanie 
kontraktu z Modest Mangament. To doprowadziło do tego, 
że 5SOS zaczęto przez media nazywać boysbandem, 
lecz członkowie temu zaprzeczyli i mówili, że są zespo-
łem. Ich pierwszy album „5 Seconds of Summer” wydany 
w czerwcu 2014 roku osiągnął pierwsze miejsce w 11 pań-
stwach. W grudniu 2014 roku wydali album z piosenkami 
śpiewanymi na żywo „LIVESOS”.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytna_Grecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w


Kącik filmowy 

„Pamiętnik księżniczki” 

 Główną bohaterką filmu jest nastoletnia 

Mia Thermopolis, typowa uczennica nowojor-

skiego liceum. Mia, jak każda nastolatka, miewa 

swoje problemy. Do pewnego czasu najważniej-

szymi z nich są: fatalne wyniki z algebry, nieatrak-

cyjny wygląd, nieszczęśliwa i nieodwzajemniona  

miłość do chłopaka oraz randki jej matki z nauczy-

cielem algebry. Któregoś dnia świat Mii staje na 

głowie: babcia oznajmia jej, że jej ojciec był księ-

ciem Genovii, a ponieważ mężczyzna nie żyje, to 

ona jest następcą tronu. Z tą wiadomością zmie-

nia się całe życie dziewczyny: nowa fryzura, bale, 

przemówienia i szpiegująca ją prasa, media. Mia 

postanawia zrzec się tronu, ale kiedy babcia daje 

jej prezent od ojca, zmienia zdanie... 

Obsada: 

Anne Hathaway – Mia Thermopolis 

Julie Andrews – Królowa Clarisse Renaldi 

Hector Elizondo – Joe 

Heather Matarazzo – Lilly Moscovitz 

 

Caroline Goodall – Helen 

Terry Wayne – Clark 

Erik von Detten – Josh Bryan 

Patrick Flueger – Jeremiah Hart 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ1rPFluDSAhUhIJoKHbTeDZkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffilmowicie.blog.pl%2F2013%2F02%2F21%2Fpamietnik-ksiezniczki%2F&psig=AFQjCNHi628hkK2A_hUZJYE4OxuKJWFrgg&ust=1489930
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAwJ2FmuDSAhVDDZoKHUnNA5MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsp1swarzedz.pl%2Fkroniki-klasowe%2Fklasy-2%2Fklasa-2c%2F&bvm=bv.149760088,d.bGs&psig=AFQjCNEwgu7N-5M4XTOH1ey8OJ0T0
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anne_Hathaway_%28aktorka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Julie_Andrews
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 Bartosz jest sumiennym, po-

ważnym i odpowiedzialnym człowie-

kiem. Zawsze wie, co mówi i robi. Bar-

tosz potrafi być bowiem pedantem 

do szpiku kości, czym nie raz drażni 

ludzi wokół. Raczej nie posiada dużego 

grona znajomych – nie prowadzi też 

bogatego życia towarzyskiego. To zde-

cydowanie typ domatora. 

 Kacper to niezależny, a jednak roz-

ważny mężczyzna. Wyróżnia się niepo-

spolitym sprytem oraz uporem. Twardo 

obstaje przy swoim zdaniu i nigdy nie zga-

dza się z opinią większości. W kontaktach 

z ludźmi jest jednak powściągliwy. Lubi 

błyszczeć i olśniewać otoczenie dobrym 

humorem oraz dowcipem. 

 Jakub jest mężczyzną ruchliwym i próbuje zawojować cały 

świat. Lubi uczestniczyć w życiu innych – wszystko wiedzieć, 

doradzać, wybierać, aż do przejęcia sterów. Do pełni szczęścia 

musi bowiem czuć się potrzebny i przydatny. Jego słabym punk-

tem jest egoizm. Jakub jest mimo to pogodnym człowiekiem, 

o dużej kulturze osobistej. Brzydzi się kłamstwem i oszustwem. 

Nie stanowi jednak dobrego materiału na przyjaciela. 

 Mateusz jest niezwykle odpowie-

dzialny, prawdomówny oraz dobroduszny. 

Ma ogromne poczucie sprawiedliwości 

i chętnie niesie pomoc innym.  Bliskich nie-

ustanie moralizuje i ingeruje w nieswoje 

sprawy. W sferze uczuciowej jest aktywny 

oraz zgodny ze swoimi zasadami moralnymi. 

Dąży do zbudowania trwałych relacji opar-

tych na szczerości, oddaniu i zaufaniu.  

 Łukasz to osoba systema-

tyczna, dokładna i pracowita oraz  

spokojna i cierpliwa.  Jest bardzo 

obowiązkowy i sumienny. Posia-

da dar niezwykłej koncentracji, 

dzięki czemu analizuje i trafnie 

rozwiązuje napotykane problemy. 

Łukasz nie lubi tłumu ani hałasu, 

ale nie gardzi spotkaniami 

w większym gronie. Bardzo chęt-

nie niesie innym pomoc.  

 Przemysław to energiczny 

oraz bardzo pomysłowy człowiek. 

Obowiązki wykonuje starannie 

i sumiennie – nie jest leniwy. Wśród 

znajomych wyróżnia się pogodą 

ducha oraz błyskotliwością. Otwarty 

na ludzi, jest duszą towarzystwa. 

Jego wadą jest jednak rozrzutność. 

Przemek potrzebuje więc partnerki, 

która będzie umiała zarządzać i za-

dba o majątek rodzinny.  

 Tomasz jest osobą inteligent-

ną, kulturalną, uczciwą i niezwykle 

subtelną. Wobec innych jednak nie 

zawsze bywa miły. Nie jest dyploma-

tą, więc często na własne życzenie 

znajduje się w kłopotliwej sytuacji. 

Nie potrafi też w pełni otworzyć się 

na ludzi i zachowywać całkowicie 

swobodnie. Jego pasją jest sport. 

Wiele godzin potrafi spędzić na boi-

sku lub siłowni.  

 Wojciech potrafi opanować swoje namięt-

ności i skłonność do wybuchów. To mężczyzna 

praktyczny i pewny siebie. Jest przy tym ener-

giczny, pracowity i zaradny. Wojtek bywa nieuf-

ny z natury.  Ogólnie jest pogodny i sympatyczny 

i nie odstrasza od siebie ludzi.  

 Kamil posiada złożoną oso-

bowość. Jest introwertykiem 

ze skłonnością do zamykania się 

w sobie, mimo to lubi przebywać 

w towarzystwie. Jest bardzo cieka-

wy, nieraz zbyt ciekawy, co stawia 

go w trudnych sytuacjach. Brak mu 

przy tym pewności siebie. Zawsze 

jest gotowy do ucieczki i rzadko 

kiedy wyjawia tajemnice swych 

wewnętrznych rozterek. Ma dar 

zjednywania do siebie innych, po-

nieważ jest sympatyczny i często 

się uśmiecha. Kamil cieszy się ży-

ciem i docenia je.  

W dzisiejszym numerze prezentujemy imiona męskie.  

Miłej lektury :) 

 Krystian jest skazany na sukces, a szczę-

ście mu w tym dopisuje. Chce uczestniczyć 

w życiu całego świata, do wszystkiego się mie-

szać, każdemu doradzać, dlatego jest aktywny 

społecznie. Rzadko popada w konflikty i spory. 

Jego dewiza brzmi „powoli, ale do celu”.  Jest 

człowiekiem pełnym taktu, dyplomacji i zrozu-

mienia dla innych, niestety często nadmiernie 

przejmujący się problemami otoczenia. Zawsze 

tryska radością i energią do działania.  



W stumilowym lesie pojawił się dzik. 

Poszedł do domku Kubusia Puchatka  i 

puka. 

- Kto tam? 

- To ja, prosiaczek z wojska, wróciłem! 

- Córeczko, co robiliście w szkole? 

- Czytaliśmy bajkę o Czerwonym Kapturku. 

- A czego się nauczyłaś ? 

- Że trzeba wiedzieć jak wygląda babcia... 

Przychodzi księżniczka do lustereczka i mówi: 

- Lustereczko, lustereczko powiedz przecie, 

kto jest najpiękniejszy w świecie? 

Lustereczko odpowiada: 

-Odsuń się, bo zasłaniasz! 

Jasiu chwali się kole-
dze: 
- Wiesz, na urodziny 
dostałem od rodziców 

rowerek i trąbkę. 
- A z czego cieszysz się 
bardziej? 
- Yyy... Chyba z trąbki. 
- A dlaczego? 
- Bo tata daje mi co-
dziennie 50 zł, żebym 
przestał grać. 

Mama pyta się swego synka:  
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, 
a ja o niczym nie wiem. 
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Kopciuszek płacze. Przychodzi wróżka i mówi: 

- Kopciuszku, czemu płaczesz? 

- Bo nie mogę iść dziś na bal. 

- A czemu nie możesz iść dziś na bal? 

- Bo bal jest jutro...  


