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Ach ten MAJ!

Majówka 2016
Tradycyjnie już z okazji świąt

majowych odbyło się
mnóstwo imprez.

Staraliśmy się być wszędzie
gdzie działo się coś ważnego,

nie tylko w naszej szkole!

DZIEŃ MATKI
Tylko matka może oglądać z takim
samym przejęciem proces wchłaniania,
trawienia i pierwszą kupkę swojego
dziecka, co jego świadectwo maturalne,
dyplom uniwersytecki, czy też pismo
powiadamiające o przyznaniu mu
nagrody Nobla.

          H. Auderska

MAJÓWKA
ZE

ZWIERZĘTAMI

Po raz kolejny braliśmy udział 
w "Majówce ze zwierzętami".

Oprócz pochodu, były
prezentacje zwierząt, konkursy

i miniturniej piłki nożnej.
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OBCHODY ŚWIĄT
MAJOWYCH

1 maja w naszym kraju to Święto
Pracy. Obchodzimy je już od ponad
stu lat. Tego dnia w wielu miastach
odbywają się pochody, festyny i różne
imprezy. Dorośli w tym dniu mają
wolne od pracy, a my od szkoły.

3 maja to dzień poświęcony naszej konstytucji.
Została uchwalona 3 maja 1791 roku. Jest ona
drugą konstytucją na świecie. Autorami jej byli: król
Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki,
Hugo Kołłątaj.
W naszej szkole odbył się uroczysty apel
upamiętniający święta majowe. Na apelu uroczyście
został odśpiewany Hymn państwowy oraz
przypomniane zostały najważniejsze informacje
związane z tymi świętami. Ze względu na podniosły
charakter obchodzonych świąt, uroczystość odbyła
się zgodnie ze szkolnym ceremoniałem, z udziałem
pocztu sztandarowego, w obecności całej dyrekcji
szkoły. Uczniowie z szóstych klas opowiadali o
tym, jak ważne są te święta w historii naszego kraju.
Wszyscy śpiewaliśmy różne pieśni patriotyczne,
związane z naszą Ojczyzną. Celem uroczystości
było przypomnienie genezy  i historii zbliżających
się świąt, a także refleksja nad tym, czy obchody
świąt narodowych są przejawem współczesnego
patriotyzmu.

Przypomnę również słowa naszego
papieża – rodaka – Jana Pawła II,
dotyczące tożsamości narodowej i 
obowiązków wobec Ojczyzny:
"Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi
szereg pokoleń, by przekazać
następnym wspólne dobro -
Ojczyznę"!!!

                                       Szymon Blomberg

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy 2
maja. Jest to najmłodsze święto majowe. W Polsce
wprowadzono takie święto na mocy ustawy z dnia
20 lutego 2004 roku. Niestety ten dzień nie jest
wolny od pracy. W tym dniu organizowane są różne
akcje i manifestacje patriotyczne. 

Ciekawostki
Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający
stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-
czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na
Reichstagu w Berlinie. 

fot. Adrian Cichy
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Berlin
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MAJÓWKA 
ZE ZWIERZĘTAMI

21 maja, po raz kolejny wzięliśmy
udział w  MAJÓWCE ZE ZWIERZĘTAMI.
Zabraliśmy swoich pupili i wspólnie z
dziećmi z innych jeleniogórskich szkół
i przedszkoli, przemaszerowaliśmy
ulicami naszego miasta w kierunku
Placu Ratuszowego, gdzie na
wszystkich uczestników, czekało
mnóstwo atrakcji: występy artystyczne,
konkursy, pokazy. 
Reprezentacje klas trzecich wzięły
udział w miniturnieju piłki nożnej.

Kochamy zwierzęta i im pomagamy!
W październiku 2015 roku powstało:
SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA OBRONY
ZWIERZĄT W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
„ANIOŁY ZE SZKOŁY”
Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu,
którego celem jest propagowanie szeroko
rozumianej pomocy zwierzętom.
Do szkolnego koła przystąpili uczniowie z klas 4-5,
koło liczy 20 osób. Mobilizują oni całą społeczność
uczniowską do pomagania zwierzętom. Przez cały
rok zbieramy karmę i inne potrzebne rzeczy dla
czworonożnych pupili ze schroniska. 
Opiekunem koła jest Pani Aleksandra Architekt –
nauczyciel przyrody i plastyki.          Adrian Cichy

ANIOŁY ZE SZKOŁY
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Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi      
dłużnikami – matka.                      M. Ostrowski

Matka, mama, mamusia, mamunia............
Dzień Matki to święto obchodzone corocznie, w tym
dniu wyrażamy szacunek i w sposób szczególny
dziękujemy wszystkim matkom za trud i poświęcenie
jaki wkładają w nasze wychowanie.

Data tego święta zależy od kraju, w którym jest
obchodzony. W Polsce jest to 26 maja.

W tym roku aby sprawić radość tym najważniejszym
osobom w naszym życiu, przygotowywaliśmy
przedstawienia, robiliśmy prześliczne upominki m.in.
laurki, świeczki, mydełka. Organizowane były również
zawody sportowe z udziałem Mam.
                                                      Maja Kotarba

CYTATY O MATKACH
Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać

swoim dzieciom.
M. Delbrer

Macierzyństwo to taki zawód, w którym nie można
pracować na zmiany.

J. Picoult
Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi,
nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki.

W. Raabe
Ludzie to zawsze dzieci swoich matek. Bez matki nie

ma poety, nie ma bohatera.
M. Gorki

Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę.
M. Arnold
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