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                                            ŻYCZENIA NA DZIEŃ  MAMY

Byłaś przy mnie zawsze gdy mnie usypiałaś. Pamiętasz? Właśnie wtedy przy łóżku bajki matczynym gestem czytałaś. Byłaś
w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i cierpieniu. Nie szczędziłaś słów uznania dla mnie nawet gdy dla innych pozostawałam
w cieniu. Ty piosenki mi śpiewałaś gdy doskwierał mały smutek. Pięknych barw życiu przydawałaś. Uczyłaś, że należy mówić
bez ogródek. Nauczyłaś otwartości by mi w życiu łatwiej było. Za to wszystko w tym szczególnym dniu pięknie chcę Ci
podziękować, Kochana Mamo.
Dużo zdrówka Mamo kochana, dużo szczęścia i miłości, niech na Twojej buzi uśmiech zawsze gości. A każdego dnia, od
samego rana, niech radość płynie z Twojego mieszkania. Bo my Ciebie kochamy i do Ciebie zawsze otwartą drogę mamy. Za
to Tobie dziękujemy i kwiaty niesiemy, te co lubisz najbardziej, zawsze pachnące takie, dlatego Mamo kochana, bądź z nami
do końca świata.

Co znajdziecie w tym numerze ? 
Odpowiedź na pytanie od kiedy świętujemy Dzień Mamy
Fotorelację z koncertu dla Mam w naszej szkole 
Fotorelację z wystawy: Moja Mama Superbohaterka 
Ciekawe pomysły na prezent dla Mamy 

Najpiękniejsze słowo



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 7 05/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLThe voice of Students

                                     HISTORIA DNIA MAMY        

Mówiąc o historii Dnia Matki, warto
wspomnieć również o historii tzw.
„matczynej niedzieli”, czyli święta,
obchodzonego od mniej więcej XVI
wieku w Anglii oraz w Szkocji. Dzień
ten przypadał na czwartą niedzielę
Wielkiego Postu i polegał na tym, że
pozwalano wówczas młodym
parobkom i służącym wrócić do domu
i spędzić dzień z mamą, przynosząc
im również drobne upominki lub tzw.
„matczyne ciasto”.
W USA święto to wiążę się z historią
uwielbiającej swoją matkę do granic
możliwości Anny Jarvis, która żyła w
północnej Wirginii. 

.

Dwa lata po śmierci swojej mamy, w
roku 1907, dziewczyna wraz ze swoimi
przyjaciółmi rozpoczęła działania
zmierzające do ustanowienia
oficjalnego Dnia Matki.
Bohaterka sama nie wyszła nigdy za
mąż i nigdy nie została
matką, opiekowała się jednak swoją
niewidomą siostrą, swoje
poświecenie uważając za najlepszy
wyraz szacunku dla tej, która wydała
ją na świat. Uważała, że matki nie są
wystarczająco doceniane, że stale
trzeba przypominać dzieciom, jak
ważne są w ich życiu, aby nie zdały
sobie sprawy z tego faktu zbyt późno.
Głównym celem ustanowienia Dnia
Matki miało być zacieśnienie więzi
pomiędzy rodzicami a dziećmi, a
także zwrócenie szczególnej uwagi na
matczyne poświęcenie.
Pierwszemu Dniu Matki,
ustanowionemu dzięki działaniom
panny Jarvis, towarzyszyła uroczysta
msza święta, na której modlono się za
wszystkie matki na świecie, natomiast
4 lata później był on już ogólnie
znanym i przyjętym świętem.
W Polsce Dzień Matki obchodzono po

źródło:internet
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                                         PREZENTY  DLA  MAMY

kl.2 SP drzewo

poduszka

Pomysły na prezenty na Dzień Mamy: masaż w SPA, czekoladki, kwiaty,
laurka, skok na bungee, kolacja, torebka, ręcznik, poduszka, kubek, koc,
ramka na zdjęcia, album, bilety do kina, bilety do teatru, spacer po lesie,
książka, coś do ubrania, perfumy, kosmetyki, wizyta u fryzjera, wizyta u
kosmetyczki ... Jak widzicie na Dzień Mamy naszym Mamom można dać
prawie wszystko tylko trzeba trochę pomyśleć.Jednak  najpiękniejszy prezent
dla Mamy to taki prosto z serca pamiętajcie o tym :)

Ania Kucia internet

internet
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Dlaczego cenię mamę? Jest kochana, opiekuje
się mną, tłumaczy kiedy czegoś nie rozumiem.
Ma dla mnie czas.
Michał Kłeczek kl.3b

Podziwiam Cię mamo za to co robisz, że zawsze
jesteś przy mnie kiedy Cię najbardziej potrzebuję.
Dziękuję Ci- kocham Cię!
Daria Dzidek kl.3b

.

Kochana Mamo dziękuję Ci za wszystko co mi
dałaś. Chociaż czasami nie pozwalasz mi na
wszystko to i tak Cię kocham najbardziej na
świecie. Dziękuję Ci, że wyszłaś za tatę, dziękuję
za brata, z którym się kłócimy ale i tak kocham go
nad życie.
Patryk Ołdak kl.3b

. .

. . .

                        WYSTAWA: MOJA MAMA SUPERBOHATERKA :)

. . .

. . .
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Cenię swoją mamę za to, że jest przy mnie, pomaga mi przy lekcjach,
piecze mi różne smakołyki. To prawdziwa SUPERMAMA.
Miłosz Dzidek kl.3b

Moją mamę kocham za to, że troszczy się o mnie, robi sama więcej rzeczy
niż moja cała rodzina. Jakub Tokarski kl. 3b

. .

.

.

.:)

. .

.

.

.Mamy Superbohaterki - uczniowie kl.1 SP
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PIOSENKA DLA MAMY OD ZUZI:)

Czy na lądzie czy pod wodą .
Ja zawsze będę z Tobą.
Czy to słońce czy to deszcz .
Nie zapomnij o mnie. 
Czy odpowiesz mi na to czy 
znowu w naszych sercach będzie lato .
Łou , ło , Łou , ło.
Czy mam się już bać
na, na , na , na , na !!!

Kocham moja mamę nie za to ,że
kupuje mi smakołyki tylko dlatego ,
że jest przy mnie gdy potrzebuję
pomocy i wiem , że bardzo mocno mnie kocha!
Zuzanna Setkowicz kl.3b

. .

.

. . :)

. .

.

. . Zuzanna Klita kl.2
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Moja mama jest dla mnie bohaterką, ponieważ
kocha mnie i rozwesela kiedy jestem smutna.
Martyna Ryszka kl.3b

Mamo miła, dobrotliwa, bądź wesoła i szczęśliwa.
Niech Ci wszystko dobre służy, żyj spokojnie i
bez burzy.
Milena Życka kl.3a

Moją mamę cenię za to, że w trudnych chwilach
mnie pociesza, że pomaga mi w lekcjach, ale
najbardziej cenię ją za to że jest.
Amelia Kozioł kl.3b

. . .

Moja Mama jest Superbohaterką, bo mi zawsze
pomaga i kocha mnie. Helena Łytek kl.3b

Moja mama jest bohaterką, ponieważ na
wszystko ma zawsze dobrą radę.
Sebastian Feluś kl.3a

Moja Mama przytula mnie kiedy jestem smutna,
czyta bajki. Mamusia jest kochana, moja
Superbohaterka. Angelika Skoczylas kl.3a

. . .

. . .

. . .
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Podziwiam swoją mamę za cierpliwość do mnie . 
Podziwiam ją za uśmiech na twarzy i za troskę .
Podziwiam mamę za wszystko co mi dała.
Patrycja Bożek kl.4

Moja mama jest bohaterką, bo robi świetne
jedzenie i pomaga mi w razie problemu.
Mikołaj Sak kl.3a

. .

. . .

Życzę Ci Mamo, żebyś była zdrowa i
żebyś miała same dobre dni i aby w 
ten wyjątkowy dzień w roku wszyscy 
składali Ci życzenia i żebyś była szczęśliwa i
chcę Ci jeszcze powiedzieć, że jesteś moją
superbohaterką :)
kocham Cię Mamo:)
Anna Kucia kl.2

. .

. . .
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. . .

Kochana Mamusiu kocham Cię, kocham Cię
każdego dnia więcej. Przepraszam, przepraszam
jak tylko moje serduszko umie. Dziękuję, dziękuję
za wszystko co dla mnie robisz:) 
Damian Suślik kl.2

. .

. :) :)

. . .

. .

. Eryk Bałuszek kl.2 Jakub Frąś kl.2



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 7 05/2017 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLThe voice of Students

 FOTORELACJA Z KONCERTU  DLA MAM W NASZEJ SZKOLE- 26 MAJA 2017
                    

. .

Dzień Mamy w naszej szkole odbył się dnia 26 maja o godzinie
18:00. Uczniowie z klas 1-5 SP oraz z 3 gimnazjum
występowali dla Mam: śpiewali, tańczyli, deklamowali wiersze.
Nie zabrakło również zespołu hip-hop i kółka języka
angielskiego. Piosenki były śpiewane w trzech językach-
polskim, angielskim i francuskim. Liczna publiczność wyrażała
uznanie dla występujących uczniów  poprzez głośne brawa.
Na koniec koncertu wystąpiła absolwentka naszej szkoły
Natalia Sęk i jak zwykle zachwyciła wszystkich pięknem
swojego głosu.Mamy i osoby towarzyszące im siedziały przy
elegancko zastawionych stołach i miały okazję poczęstować
się pysznymi ciastami. 

Mam nadzieję,że każda Mama, która uczestniczyła w tym
wydarzeniu poczuła się w ten dzień naprawdę wyjątkowo.
Przed wejściem na salę można było podziwiać wystawę: Moja
Mama- Superbohaterka. Wszystkie Mamy zatrzymywały się ,
by odszukać swój portret. Wystawa cieszyła się dużą
popularnością. Uważam, że ten Dzień Mamy był wyjątkowo
udany i mam nadzieję, że w przyszłym roku też zorganizujemy
Koncert dla Mam.
Julia Biroś kl.4 SP

Dziękujemy autorce zdjęć z Koncertu dla Mam- Mamie Ani
Szostak :)

. .

. .

. .
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KONCERT DLA MAM - chwile pełne uśmiechu i wzruszeń:)

. .

. .

. .

. .

. .

. .
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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA NASZYCH MAM - SUPERBOHATEREK:)

. .

.
.

. .

.
.




