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Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych
dniach maja obchodzone są w Polsce ważne święta. 2 maja
został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto
to czci polskie barwy narodowe. W tym dniu Polakom towarzyszą
refleksje o szczytnych kartach historii Polski. Dzień Flagi
poprzedza święto 3 maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle
istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku.
Jej uchwalenie oznaczało wielkie zwycięstwo reformatorów nad
zwolennikami starego porządku. Dowodziło, że Polacy wkroczyli
na drogę przemian i są w stanie uchronić swoje państwo przed
upadkiem. Niestety, konstytucja obowiązywała tylko 15 miesięcy,
gdyż nie wszyscy byli zadowoleni ze zmian, które wnosiła
konstytucja. Wybuchła wojna w obronie konstytucji. Pomimo
bohaterskiej walki polskich patriotów doszło do obalenia
konstytucji i drugiego rozbioru Polski. Konstytucja 3 Maja była
pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po Konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Miała ona ogromne znaczenie. Wywołała w kraju i
za granicą wiele przychylnych ocen. Entuzjastycznie wypowiadali
się o niej politycy i ludzie nauki. 

Coroczne obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja wiążą się nierozerwalnie
z podobnymi jak przed laty dążeniami do
odbudowy i umocnieniu ojczyzny,
uporządkowaniu w niej wszelkich spraw na
demokratycznych zasadach ku dobru
ogólnemu. 

W naszej szkole z okazji tych ważnych
świąt majowych odbył się uroczysty apel.

Wzięli w nim udział uczniowie klasy
pierwszej, klas drugich, klasy piątej i
szóstej. Przybliżyli nam wszystkim to
doniosłe wydarzenie historyczne, jakim
było uchwalenie Konstytucji 3 Maja, a
także uświadomili, jak ważną rolę i w
czasach współczesnych pełni konstytucja
oraz flaga narodowa. Przypomnieli nam, że
fladze narodowej należy się cześć i
szacunek. Jest to patriotyczny obowiązek
każdego obywatela, każdego Polaka.

Zespół redakcyjny
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Kolejne sukcesy naszych

Nagrodzeni uczniowie w konkursie OLIMP SCHOOL

Podium kategorii II "Szkoły Podstawowe" - chłopcy

Dnia 9 marca 2017r. uczniowie klas
II-III Szkoły Podstawowej w
Lipinach wzięli udział w
Ogólnopolskim Konkursie OLIMP
SCHOOL. Konkurs dotyczył
wiedzy ogólnej i obejmował część
humanistyczną, matematyczną i
przyrodniczą. Do konkursu
przystąpiło ogólnie 153 uczniów z
klas II i 167 uczniów z klas III, z
sześciu województw. Najlepsi
okazali się uczniowie klasy III a z
naszej szkoły: I miejsce – Piotr
Michalski, II miejsce – Dominik
Fijałkowski i Julia Borowska, III
miejsce – Jakub Fijałkowski. Wśród
uczniów klas II najlepszy wynik
uzyskała uczennica klasy II b –
Amelia Sawa.
W marcu 2017r. odbył się również
coroczny Turniej Tenisa Stołowego
w Szkole Podstawowej w Starych
Skoszewach, którego celem była
m.in. integracja środowiska
poprzez sport i rekreację. 

Organizatorami byli: Urząd Gminy
Nowosolna, Szkoła Podstawowa w
Starych Skoszewach, Szkoła
Podstawowa w Lipinach,
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym,
Gminno Parkowe Centrum Kultury i
Ekologii w Plichtowie, Powiatowe
Zrzeszenie "Ludowe Zespoły

Sportowe Powiatu Łódzkiego
Wschodniego". W kategorii I
"Szkoły Podstawowe" kl. I-III
najmłodsi zawodnicy wykazali
swoje umiejętności w
konkurencjach sprawnościowych
odbywających się na czas (bez
podziału na dziewczęta i chłopców).
Na podium stanęli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Lipinach:
Michalski Piotr- I miejsce, z kl. IIIa,
Fijałkowski Dominik- II miejsce, z
kl. IIIa, Fijałkowski Bartosz- IIIa
miejsce; z kl. IIIa. W kategorii II
"Szkoły Podstawowe" kl. IV-VI (z
podziałem na dziewczęta i
chłopców) po wyrównanej walce
zawodników o punkty, zdecydował
wynik bezpośredniego pojedynku. 
Ze Szkoły Podstawowej w Lipinach
na podium stanęli, w kategorii
chłopców: Stasiak Kacper- II
miejsce, z klasy VI, Krawczyk
Mateusz- III miejsce, z klasy VI a w
kategorii dziewcząt: Schab
Roksana- II miejsce, z klasy VI,
Kozłowska Klaudia- III miejsce z
klasy VI. 
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  uczniów

Kangur Matematyczny 2017

Podium w kategorii kl.I-III

Dnia 16 marca 2017 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Lipinach wzięli
udział w "Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym -
KANGUR". Uczestniczyło  w nim
udział 19079 uczniów  w sześciu
kategoriach.

Naszą szkołę reprezentowało 22
uczniów, w tym: 4 uczniów w
kategorii „Żaczek”, 10 uczniów w
kategorii „Maluch”, 8 uczniów w
kategorii „Beniamin”.

Najlepsze wyniki uzyskali:
Dawid Szubert z klasy VI uzyskał
bardzo dobry wynik, 
Weronika Janowska z klasy VI
uzyskała wyróżnienie, 
Roksana Schab z klasy VI
uzyskała wyróżnienie.

Uczniowie otrzymali dyplomy i
nagrody rzeczowe.

Brawo! 
Wszystkim gratulujemy wyników i
życzymy dalszych sukcesów!

Zespół redakcyjny

DZIEŃ
OTWARTY

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w
godzinach 16:30-18:00 w naszej
szkole odbył się „Dzień
Otwarty”. Miał on na celu
zaprezentowanie szkoły, jej
osiągnięcia, bazę dydaktyczną
oraz ofertę edukacyjną
potencjalnym uczniom i ich
rodzicom. Przedstawiciele klas
VI witali i zapraszali
zainteresowanych gości do
klas, w których nauczyciele
mogli zaprezentować swoją
ofertę.
Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się
oddziały przedszkolne, w
których wychowawcy
zorganizowali m.in.: zajęcia
plastyczne, zabawy ruchowe,
prezentację tablicy
multimedialnej. Przybyli rodzice
wraz z maluchami z wielką
chęcią uczestniczyli w
zajęciach, które przybliżyły im
funkcjonowanie przedszkoli. 
„Dzień Otwarty” był również
okazją do spotkania się z
nauczycielami uczącymi
poszczególnych przedmiotów,
do pokazania gościom
panującego w szkole klimatu
życzliwości, otwartości i
akceptacji na indywidualność
drugiego człowieka. 
Mamy nadzieję, że główne
założenie tego dnia spełniło
wszelkie oczekiwania
przybyłych gości i z wieloma z
nich spotkamy się w nowym
roku szkolnym 2017/2018.

 Sylwia Sokołowska
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Dzień Ziemi

Teatrzyk profilaktyczny 

Dnia 27 kwietnia 2017r. w naszej
szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi.
Uczniowie  z klasy 5 i 6 wzięły
udział w przedstawieniu
ekologicznym pt. ,,Świat bez
wody”. Aktorzy podczas występu
byli doskonale ucharakteryzowani
do swoich postaci. Dla młodszych
kolegów i koleżanek była to
niezwykle cenna  lekcja o wodzie,
bez której życie by nie istniało.
Szczególnie ciekawe okazały się
doświadczenia dotyczące rodzajów
wody oraz ilości wody pozostałej do
picia. Wszystkim uczniom
przedstawienie bardzo  się
podobało. 

  Katarzyna Godala

Dnia 1 kwietnia 2017 roku
uczniowie naszej szkoły obejrzeli
spektakl pt. „Jestem tu nowy” ,
który zaprezentowali aktorzy z
Teatru Edukacji i Profilaktyki
„Maska” z Krakowa. Tematem
przedstawienia były przyczyny
nietolerancji wśród uczniów i
sposoby walki z nią.
  Przedstawienie bardzo podobało
się naszych uczniów i miejmy
nadzieję, że przyniosło zamierzony
efekt. Po spektaklu uczniowie wraz
z nauczycielami udali się na boisko
szkolne w celu wypuszczenia w
niebo czerwonych balonów.

  Zespół redakcyjny
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Pożegnanie Zimy

Warsztaty gipsowe
 Wiersze naszych
 młodych poetów

21 marca zawitała do nas
kalendarzowa wiosna.
Klasy I-III mogły obejrzeć w tym
dniu krótkie przedstawienie na
temat wiosny w przyrodzie.
Przygotowały je dzieci z koła
teatralno-artystycznego (klasa I i
IIb). Potem uczniowie odpowiadali
na pytania dotyczące wiosny, a na
koniec zgodnie z tradycją poszli z
wychowawcami na pochód z
marzanną. Chcieliśmy przegonić
na dobre zimę, a przywitać wiosnę.

                  Małgorzata Kobza

 
Dnia 4 kwietnia  2017r. uczniowie
klas I-III uczestniczyli w
warsztatach  plastyczno-
technicznych „Gipsowe odlewy”.  

Dzieci własnoręcznie wymieszały
gipsową  papkę i przygotowały
cztery figurki. Po wysuszeniu  będą
pomalowane i przybiorą
świąteczne  barwy. Będą ładną
ozdobą  lub podarunkiem. 

Powstały wielkanocne zające,
kwiaty i ramki.

            Małgorzata Wodzyńska

„Wiele hałasu”

Wiele hałasu z mym kotkiem w
domu.
Lecz nie przeszkadza to nikomu.
Biega, figluje, koziołki fika.
Gdy chcę go złapać za łóżkiem
znika.
Niegrzeczny jest czasem mój
mały Rysio.
Lecz bardzo słodki ma pysio!

  
Klaudia Kozłowska kl. VI

SPL SPL

SPL



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 4 05/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBella Koza

Już Wiosna!

Idzie Wiosna, taka piękna i
radosna!
Na drzewach pączki rosną,
Trawka się zieleni i ptaszki
śpiewają!
Czyż to nie piękna pora roku!

Julia Borowska kl. III a

Przyszła do nas Wiosna:
zakwitły kwiaty, przyleciały
ptaki, jest cieplej, dni są
dłuższe.

Wiosna jest: zielona,
kolorowa, ciepła, radosna,
ładna.

Zespół redakcyjny: 
Patrycja Przybylak, Oliwia
Szewczyk, Kacper Stasiak,
Aleksandra Krakowiak, Daria
Majchrzak, Dawid Szubert,
Katarzyna Godala, Zuzanna
Rokicka, Julia Borowska,
Klaudia Kozłowska, Sandra
Fijałkowska,
Opiekunowie: A. Lipska, A.
Chędzelewska, M G
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