
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 17
Begonii 5
43-100, Tychy

Numer 56 05/18

Redakcja tego numeru:

Maria Bula, Julia Dziewońska, Karolina
Krawieczek, Amelia Wiśniewska (4a)

Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich (23 kwietnia)

Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała
wiele atrakcji dla czytelników. Dzieci ze
świetlicy szkolnej wręczyły pani
bibliotekarki laurkę i przeprowadziły z nią
wywiad.. Dla stałych czytelników (i nie
tylko) przygotowano loterię z nagrodami.
Pytania dotyczyły literatury dziecięcej. Na
wypożyczających czekały kolorowe
zakładki do książek.
W świetlicy szkolnej z okazji święta książki
odbył się z kolei konkurs na ekologiczną
zakładkę do książki. Nagrodzeni zostali:
Nikodem Preis 1b, Zuzanna Kozieł 2a,
Zuzanna Szust 3d. Wyróżnienia otrzymali:
Jakub Dziuba 1b,
Iga Kłeczek 2a, Karolina Jaworska 3f,
Maja Kłeczek 4c.

Maria Bula, Julia Dziewońska

Przy wręczaniu laurki dla pani z biblioteki

Zakładki konkursowe

Konkurs



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 56 05/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMatmomania

22 MAJA - DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT
22 Maja obchodzony jest Dzień Praw Zwierząt. Prawa
zwierząt opierają się na twierdzeniu, że zwierzęta są
istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego
życia i z tego względu należą im się prawa, które
chroniłyby ich autonomię. Jako istoty żywe i zdolne
odczuwać cierpienie powinny być traktowane tak, aby
tego cierpienia nie odczuwały. Pamiętajmy o tym
każdego dnia.

Maria Bula, Julia Dziewońska

26 MAJA - DZIEŃ MATKI
Choć serduszka nasze małe,

Wam dziś oddajemy całe.
Byście na zawsze pamiętały

I podziękę naszą znały.
Za to wszystko coście zrobiły,

Za to żeście nas urodziły,
I że byłyście naszą ostoją,

Za to że jesteście  matkami naszymi.
Ślemy życzenia a nie kwiatki
Oraz miłość na Dzień Matki.

23 MAJA ŚWIATOWY DZIEŃ ŻÓŁWIA
Święto mające na celu uświadomienie społeczeństwu
konieczność ochrony wszystkich gatunków żółwi.
Światowy Dzień Żółwia został zainicjowany w 2000
roku przez American Tortoise Rescue. Ustanowienie
Światowego Dnia Żółwi ma na celu uświadomienie
społeczeństwu, że każdy chociaż w drobnej części,
może przyczynić się do ochrony tych zwierząt.
                  Karolina Krawieczek, Amelia Wiśniewska

22 MAJA EUROPEJSKI DZIEŃ PARKÓW
NARODOWYCH
Obchodzony jest w rocznicę, utworzenia pierwszego
parku narodowego w Europie szwedzkiego Sarek,
powołanego  24 maja 1909 r. Obecnie na naszym
kontynencie jest ponad 250 parków narodowych. W
Polsce mamy 23 parki narodowe, które zajmują 1%
powierzchni naszego kraju.
                Karolina Krawieczek, Amelia Wiśniewska
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Święto Narodowe Trzeciego Maja
Karolina Krawieczek, Amelia Wiśniewska

Święto Narodowe 3 Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
maja z 1791 roku, ustanowione w 1919 roku. 
3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie.
Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni,
który został zwołany w październiku 1788 roku.

W naszej szkole dnia 30 kwietnia uczniowie klas I - III uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Święta
Narodowego 3 Maja. Apel przygotowały klasy 2a i 2b. Wszyscy uczniowie pięknie odśpiewali hymn państwowy i
włączyli się do recytacji wiersza "Kto ty jesteś?". Po części artystycznej klasy przeszły w korowodzie wokół
szkoły. Zrobiło się biało - czerwono od chorągiewek, które pięknie prezentowały się w ten słoneczny dzień.
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Podczas wywiadu

                  KUPON KONKURSOWY
(oddać do końca maja)

UCZEŃ: ...........................................................

KLASA: ............... ODPOWIEDŹ: ...................

Wywiad z panią Jolantą Mańką
przeprowadzony przez Oliwię Bąk (3e)
oraz Amelię Stasiak (3f) 

Czy lubi Pani swoją pracę?
Bardzo. Zawsze lubiłam czytać książki a praca z
dziećmi daje mi dodatkową satysfakcję.
Czy od zawsze chciała Pani zostać bibliotekarzem?
Moja mama była bibliotekarką i właściwie wychowałam
się w bibliotece, ale w Waszym wieku chciałam być
lekarzem.
Jak długo pracuje Pani w naszej szkole?
Pracuję 32 lata. To bardzo długo, ale w dalszym ciągu
lubię swoją pracę
Czy czyta Pani z przyjemności, czy obowiązku?
Od dzieciństwa uwielbiałam książki i czytanie ich jest
dla mnie wielką przyjemnością.
Jaki typ literatury lubi Pani czytać najbardziej?
Lubię mądre książki. Chętnie sięgam po książki
psychologiczne, biografie, literaturę faktu, ale czytam
też np. kryminały. Oczywiście muszę też znać
literaturę dla dzieci i młodzieży, żeby Wam ja polecać.
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