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Co w numerze? 

 Święta Majowe, s. 2 

 Dzień  Ziemi, s. 3 

 Dzień Matki, s. 4 

 Wiem, co jem! s. 5 

 Sportowe wieści, s. 5 

 Humor, s. 6 

Kalendarium - maj, czerwiec: 

1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy 

2 maja - Dzień Flagi RP 

3 maja -  Święto Konstytucji 3 maja 

8 maja -  Dzień Zwycięstwa  

26 maja - Dzień Matki  

1 czerwca - Dzień Dziecka 

19 czerwca - zakończenie  

   roku szkolnego!!! 

20 czerwca - Boże Ciało 

23 czerwca - Dzień Ojca 



 Maj to miesiąc, 
w którym obchodzimy 

ważne święta narodowe. To w tym miesiącu przy-
pada Międzynarodowe Święto Pracy, Dzień Flagi 
RP, Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Zwycięstwa 
oraz Dzień Matki.  
 Majowe święta uczciliśmy uroczystym ape-
lem, który przygotowali uczniowie klasy VI. Na-
tomiast wspaniałymi występami wokalnymi uro-
czystość uświetniły koleżanki z klas V i VII - Ka-
rolina, Jagoda, Wiktoria, Ola, Jessica, Lena, Ania, 
Julka. 

1 maja - międzyna-
rodowe święto klasy 
robotniczej, w Pol-
sce ten dzień jest 
świętem państwo-
wym od 1950 r. 

2 maja - Dzień Flagi Państwowej Rze-
czypospolitej Polskiej, jego główną rolą 
jest popularyzowanie wiedzy o polskiej 
tożsamości i symbolach narodowych. 
Jest to jedno z najmłodszych świąt pań-
stwowych obchodzone od 2004 roku. 

3 maja upamiętnia wpro-
wadzenie w Polsce kon-
stytucji. Ta ustawa zosta-
ła zatwierdzona przez 
Sejm Czteroletni w 1791 
roku.  

8 maja - Dzień Zwycię-
stwa upamiętnia zakoń-
czenie II wojny świato-
wej. Święto to obchodzo-
ne jest w wielu krajach 
europejskich. 



 

 22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie świętowało Dzień Ziemi. 
Do ogólnoświatowej akcji przyłączyli się również uczniowie naszej szkoły. Wypo-
sażeni w rękawiczki i worki na śmieci wyruszyliśmy, by posprzątać najbliższą oko-
licę. W przyszłym roku Światowy Dzień Ziemi będziemy obchodzić już po raz 50. 

 Warto wiedzieć, że święto Ziemi to również 
okazja do tego, by zastanowić się, co robimy, 
by nasza planeta była piękna i zdrowa, by promo-
wać zachowania, które nie będą jej szkodzić. Zie-
mia  jest naszym wspólnym dobrem, dlatego musi-
my wszyscy troszczyć się o środowisko naturalne. 
Przecież śmieci, które zebraliśmy, nie spadły z nie-
ba… Każdą butelkę, reklamówkę, papierek 
po chipsach do rowu wyrzuciliśmy my - ludzie... 



 Dzień Matki w tym roku będziemy świętować w nie-
dzielę. Ten wyjątkowy dzień pojawia się w różnych krajach, 
ale tylko w Polsce przypada 26 maja. We Francji święto mam 
obchodzone jest w ostatnią niedzielę maja, w Australii, Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie w drugą niedzielę maja,  
a w Meksyku 10 maja. 
 Tego dnia obdarowujemy mamy upominkami, kwiatami 
i słodkościami,  najmłodsi wręczają laurki i zapraszają  
na szkolne przedstawienia. Bez względu na to ile mamy lat, 
tego dnia szczególnie chcemy pokazać mamie, że jest najważ-
niejsza na świecie!  

Mamo, w dniu Twojego święta 
dziękuję Ci za przekonanie, 

że jestem najcenniejszym skarbem 
Twego życia…   

Droga Mamo! 
Dziękuję za każdy spędzony 

wspólnie z Tobą dzień, 
za pokazywanie mi świata, 

za uczenie bycia odważnym, 
wolnym i otwartym na innych. 

Kocham Cię za wszystko 
i na zawsze!  

 Szczęścia, zdrowia, pomyślności, 
samych w życiu chwil radości, 
żadnych smutków, trudów, łez, 
niech się spełni to, co chcesz!  

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.:) 

 Każda mama zasługuje na to, by choć ten je-
den dzień w roku czuć się wyjątkowo. Nie zapo-
mnij więc o jej święcie! Wcześniej przygotujmy 
dla niej coś specjalnego. 



Wiem, co jem! 

 Batony, czekolada, chipsy, orzeszki, paluszki - kto nie lubi takich 
przekąsek? Badania pokazują, że aż 91% z nas często kupuje i je słody-
cze. Ale jak takie pożywienie wpływa na nasze zdrowie? 
 Większość z nas zdaje sobie sprawę, że takie przekąski nie są 
zdrowe -  zawierają bardzo dużo cukru, soli i utwardzonych tłuszczów. 
Efektem takiej diety jest oczywiście otyłość, ale skutki uboczne odczu-
wa każdy element naszego organizmu. Może warto więc zmienić nawy-
ki i podczas oglądania ulubionego serialu chrupać marchewkę? 

 W ramach programów „Bieg po zdrowie”, „Zadbaj o swoje płu-
ca” oraz „Trzymaj formę!” ogłosiliśmy zbiórkę sprawdzonych przepi-
sów na zdrowe przekąski. Spośród dostarczonych przez was przepi-
sów wybraliśmy jeden, który prezentujemy.  
Za wszystkie pomysły dziękujemy! 

KOLOROWE SMOOTHIE 
Składniki: 
 warstwa zielona: 
     1 banan 
     pęczek szpinaku drobnolistego (ok. 200g) 
     świeżo wyciśnięty sok z 1/2 cytryny 
 warstwa żółta: 
     1 mango 
     1 banan 
     sok wyciśnięty z 1/2 pomarańczy 
 warstwa czerwona: 
     garść mrożonych truskawek 
     1 łżka mrożonych jagód 
     2 łyżki jogurtu naturalnego 
     opcjonalnie 1 - 2 łyżeczki miodu 

Wykonanie: 
Banana obierz i podziel na mniejsze kawałki. Następnie umieść go 
w pojemniku blendera, dodaj pęczek szpinaku i zmiksuj do uzyska-
nia gładkiej konsystencji. Dodaj świeżo wyciśnięty sok z cytryny. 
Przelej od razu do szklanek.  
Owoce obierz, pokrój na mniejsze kawałki i dodaj do oczyszczone-
go pojemnika blendera. Zmiksuj. Na koniec dodaj odpowiednią 
ilość soku z pomarańczy w celu uzyskania odpowiedniej konsysten-
cji. Warstwę mango-bananową wlej na wcześniej przygotowaną 
warstwę – zieloną.  
Na koniec czerwona warstwa. Do pojemnika blendera wrzuć tru-
skawki i jagody, dodaj jogurt naturalny. Całość dokładnie zmiksuj. 
Jeśli koktajl jest mało słodki dodaj miodu.  
Każdą warstwę delikatnie wlewaj do szklanek. Ważne, aby były 
dość gęstej konsystencji. Warstwy możesz dodawać w dowolnej 
kolejności.  
      Smacznego:) 

Czas na sport - Cristiano Ronaldo  

 Cristiano Ronaldo urodził się 5 lutego 1985 
w Funchal. Portugalski piłkarz występujący na pozy-
cji skrzydłowego lub napastnika we włoskim klubie 
Juventus oraz w reprezentacji Portugalii, której 
jest kapitanem. Klubową karierę Ronaldo rozpoczął 
w wieku 8 lat, w małym klubie CF Andorinha. W wie-
ku 10 lat trafił do jednego z największych klubów 
Madery, Nacionalu, a w 1997 do akademii Sportingu. 
W 2003, w wieku 18 lat, podpisał kontrakt z Man-
chesterem United. Już w pierwszym sezonie zdobył z klubem Puchar Anglii, natomiast w ko-
lejnych latach pomógł United w zdobyciu trzech z rzędu tytułów mistrzowskich, dwóch Pu-
charów Ligi, Tarczy Wspólnoty, wygraniu Ligi Mistrzów, a także klubowego mistrzostwa 
świata. W wieku 23 lat, w 2008, po raz pierwszy w karierze sięgnął po Złotą Piłkę, tytuł Piłka-
rza Roku FIFA oraz Europejski Złoty But. W 2009 za 94 mln euro trafił z Manchesteru Uni-
ted do Realu Madryt, stając się najdroższym piłkarzem w historii. Podczas oficjalnej pre-
zentacji, na Estadio Santiago Bernabeu, witało go ponad 80 tys. kibiców. Z hiszpańskim klu-
bem, Cristiano, zdobył 15 trofeów; dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla, dwa Su-
perpuchary Hiszpanii, cztery puchary Ligi Mistrzów, dwa Superpuchary UEFA, a także trzy 
klubowe mistrzostwa świata. Triumfował w 2013, 2014, 2016 i 2017, i obok Lionela Messiego, 
jest jedynym piłkarzem, który zdobył tą nagrodę pięciokrotnie. W 2018 za ok. 100 mln euro, 
przeniósł się do Juventusu. 



- Dlaczego wulkan dostał piątkę  
na lekcji? 
- Bo jest aktywny! :) 

Babcia pyta Jasia:  
- Jasiu, po co niesiesz tę konewkę?  
- Żeby podlać kwiatki.  
- Ale one są sztuczne!!!  
- Dlatego mam pustą konewkę… 

Nauczyciel pyta Jasia:  
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?  
- Róże.  
- Proszę, napisz to na tablicy.  
- Chyba wolę maki... 

Przychodzi Jasiu do domu z krze-
słem. Mama pyta:  
- Skąd masz to krzesło? 
- Pani od polskiego powiedziała, że-
byśmy wynosili coś z lekcji… - od-
powiada chłopiec. 

Jaś na lekcji matematyki: 
- Proszę pani, czy można karać za 
coś, czego się nie zrobiło? 
- Oczywiście, że nie - mówi pani. 
- No, to w takim razie, nie mam 
pracy domowej. 
- Jak to nie masz pracy, przecież 
była zadana tydzień temu? Nie-
stety, siadaj, jedynka! 
- Ale przecież pani powiedziała, 
że nie można karać za coś, czego 
się nie zrobiło... 
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- Nie rozumiem, jak jeden czło-
wiek może robić tyle błędów?! - 
dziwi się polonistka, oddając 
pracę domową uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada 
uczeń. Pomagali mi mama i tata.  

Dlaczego wczoraj nie byłeś Jasiu  
w szkole? 
– Ząb mnie bolał. 
– A dzisiaj nie boli? 
– Nie wiem, proszę pana, został  
u dentysty. 

Szkoła jest jak szpital – zawsze są 
jakieś ciężkie przypadki.  


