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2 MAJA - DZIEŃ FLAGI
Zdjęcia - wspomnienie z ubiegłego
roku, gdy byliśmy w szkole i... 

OBOWIĄZUJĄCA ETYKIETA
Zgodnie z etykietą flaga, którą
eksponujemy, powinna być czysta i
niepostrzępiona. Każdy  ma prawo
wywiesić flagę państwową na
swoim domu, 

a także w oknie lub na balkonie
swego mieszkania. Szerokość
takiej flagi nie może być mniejsza
niż 1/3 długości drzewca lub
większa niż 1/2 jego długości.
Można również umieścić poziomo
na balkonie lub w oknie.
Flaga nigdy nie może dotknąć
podłogi, ziemi, bruku lub wody.
Podniszczonej flagi nie wolno
wyrzucać do kosza ani poniewierać
po domowych kątach. Etykieta
nakazuje spalić ją w miejscu
prywatnym.

Karolina Szopińska
HARCERZE W DNIU FLAGI
W tym dniu do ubrania możemy
przypiąć kokardę narodową lub
biało-czerwony kotylion.
W ubiegłym roku harcerze z
drużyny  31 WZDH „Benignus” w
Będzinie, do której należę,  w
ramach „Akcja Flaga”
organizowanej przez Fundację
Macte Animo, rozdawali między
innymi mieszkańcom miasta flagi –
naklejki (zdjęcie po lewej stronie).

Karolina

SYMBOLICZNA DATA
Data nie jest przypadkowa. Dzień Flagi jest między 1 maja, czyli Świętem
Pracy, a 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja.
Czyli mamy teraz trzy święta dzień po dniu. Z tym, że Dzień Flagi
obchodzimy dopiero od 2004 roku.
Dlaczego akurat 2 maja?
Bo 2 maja 1945 roku polscy żołnierze, którzy zdobyli stolicę Niemiec,
zawiesili naszą biało – czerwoną na  Kolumnie Zwycięstwa - Siegessaule
oraz na Reichstagu w Berlinie. Drugi powód dotyczy czasów PRL-u. Po 1
maja flagi były zdejmowane, bo ówczesne władze zniosły Święto
Konstytucji 3 Maja. 

Karolina

DZIEŃ FLAGI
2 maja

Barwy biała i czerwona zostały
uznane za narodowe po raz
pierwszy 3 maja 1792. Podczas
obchodów I rocznicy
Konstytucji panie były w białych
sukniach i czerwonych
szarfach, a panowie mieli biało-
czerwone szarfy.
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KONSTYTUCJA 3 MAJA

Jan Matejko "Konstytucja 3 Maja 1791 roku".
Obraz znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w
Warszawie.

Odkąd
chodzimy do
szkoły, zawsze
była akademia.
Dziś tylko
widzimy drzwi
szkoły.

Narodowe Święto Trzeciego Maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia
przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja 1791. Święto to zostało
ustanowione w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość i
ponownie w 1990. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Konstytucja
została uchwalona w celu uregulowania ustroju prawnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Nasza Konstytucja jest drugą na świecie, a pierwszą w Europie. Ustawa
zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do
politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę
państwa nad chłopami. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Jej twórcami byli: H. Kołłątaj, St. Małachowski, J. U. Niemcewicz, 
I. Potocki, Scipione Piattoli, St. Staszic, Stanisław August Poniatowski.

Karolina

Harcerze w Będzinie w tym dniu wspólnie z
mieszkańcami Będzina spotykają się pod
Pomnikiem Poległym za Wolną Polskę przy ul.
Małachowskiego i oddają cześć i hołd bohaterom
polskim, składają kwiaty.

Karolina Szopińska

W tym roku mija 229 lat od uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA
NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

Jan Piotr Norblin "Zaprzysiężenie Konstytucji 3
Maja, 1791" 
Ten rysunek przedstawia Izbę Sejmową w Zamku
Warszawskim, gdzie uchwalono konstytucję.
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
majowe

1 maja Święto Pracy oraz…
Ogólnopolskie Święto

Kaszanki! 
Ta uroczystość początkowo
obchodzona była w okolicach
Płocka, natomiast dziś jest znana
w całej Polsce. Poza tym początek
długiego majowego weekendu to
idealna okazja, by zjeść kaszankę
z grilla.  

Marta

Dzień bez Komputera
To kontynuacja internetowej
kampanii zapoczątkowanej przez
dwójkę Kanadyjczyków w 2007
roku. Chcieli oni sprawdzić, czy
będą w stanie wytrzymać całą
dobę bez włączania komputera. To
święto jest wspaniałą okazją na
wspólne spędzenie czasu bez
elektroniki, która w XXI wieku jest
naszym uzależnieniem. 

Marta Czech

Dzień Słońca
Coś dla miłośników ciepła.
Szykujcie leżaki, jeśli uwielbiacie
wygrzewać się na słońcu. Ale ile o
nim wiemy? W tym dniu
wypadałoby nadrobić te zaległości.

Marta

Nietypowe święta goszczą na łamach naszej gazetki. Zwłaszcza teraz można je obchodzić z rodziną,
gdy...wiadomo co i dlaczego. W tym numerze święta na najbliższy tydzień maja przypominają i
proponują sposoby ich uczczenia: Zuzia  i Marta.

DZIWNE ŚWIĘTA MAJOWE
1 maja  Ogólnopolskie Święto Kaszanki - co tu dużo  mówić, kaszanka to nasza duma.
Międzynarodowy Dzień Tuby - nawet tuba ma swój dzień w roku.
Międzynarodowy Dzień Partyzanckiego Sadzenia Słonecznika - ten dzień jest po to, by
najbardziej ponurym miejscom nadać trochę koloru.

2 maja  Dzień Grilla - początek maja to dobra data by zacząć sezon grillowy.

3 maja  Dzień Słońca - pora wyjść się po opalać.
Dzień Chorych na Astmę i Alergię – ten dzień to dzień mojej rodziny, wszyscy są
alergikami włącznie ze mną.
Dzień bez Komputera - teraz na pewno to święto będzie wyzwaniem, szczególnie dla
uczniów i dorosłych pracujących w domu.

4 maja Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen - przygotujcie swoje miecze świetlne.

5 maja  Dzień bez Makijażu - teraz pewnie panie się nie malują, ale jeśli tak weźcie do rąk
płyn do demakijażu.
Światowy Dzień Higieny Rąk - teraz to raczej codzienność. 

6 maja Dzień bez Diety - czyli dla mnie dzień jak co dzień.

7 maja  Dzień Hasła - hasło to ważna rzecz, więc dobrze że ma swój dzień.

Zuzia Malicka
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INTELEKTUALNA ZABAWA
sameQuizy

Na sameQuizy jest też Strona Główna (skrót: SG) i poczekalnia. Jeśli
dodasz quiz, dostaje się on do poczekalni, gdzie jest widziany przez
innych użytkowników. Jeżeli cieszy się popularnością, moderatorzy
(osoby, których obowiązkiem jest przeglądanie popularnych quizów)
oglądają twoje dzieło. Jeśli im się spodoba, udoskonalają go i dodają na
Stronę Główną. Wtedy każdy użytkownik od razu widzi twój quiz. Aby
quiz trafił na SG, musi wyróżniać się od innych. 

Najlepiej wymyślić oryginalny temat, coś świeżego, co zachwyci innych użytkowników.
Zainteresowała cię ta aplikacja? Chcesz tworzyć własne quizy i publikować je innym użytkownikom?
Możesz zrobić to w łatwy i szybki sposób, instalując na telefon aplikację lub wpisując w przeglądarkę nazwę
tej oto aplikacji. Możesz udostępniać swoje quizy znajomym, aby zyskały popularność, a kto wie - może
trafią na Stronę Główną?

Martyna

SAMEQUIZY
SameQuizy to aplikacja na telefon, na której można rozwiązywać różnego rodzaju quizy. 

Wyróżniamy kilka kategorii:
–  quizy osobowości – jest to klasyczny quiz, który powie ci kim jesteś lub co pasuje do twojej osobowości. Na
wynik quizu mają wpływ subiektywne odpowiedzi użytkownika.
–  głosowanie – jest to najprostszy sposób na stworzenie ankiety z niekoniecznie łatwymi pytaniami. Możesz
zapytać o cokolwiek, a użytkownicy będą mogli oddać swój głos.
–  test – dokładnie taki jak znasz ze szkoły, z tym, że tutaj jest lepsza zabawa. Quiz tego typu ma z góry
zdefiniowaną poprawną odpowiedź. Zła albo dobrą.
–  test na czas – standardowy test, w którym musisz wskazać poprawną odpowiedź. Różnicą jest to, że na
zaznaczenie odpowiedzi masz ściśle określoną liczbę sekund.
–  zgadywanka – czy potrafisz dopasować YouTuberów do ich włosów? Zgadywanka to sprawdzi. Zadaniem
jest odpowiedzieć na pytania, wybierając tylko jeden obrazek.
–  przetrwanie – w tym quizie nie możesz się pomylić przy odpowiadaniu na pytania. Pomyliłeś się?
Przegrałeś. Masz tylko jedną szansę, a twoim zadaniem jest przetrwać do końca.
–  opowiadanie – chcesz tworzyć historie, opowiadania, przygody? Ten typ jest dla ciebie! Dodasz dialog od
nowych linii/myślników, osobne obrazki oraz tekst. Pora rozpocząć własną serię!
–  zdrapka – dokładnie taka jaką znasz. Wyniki są ukryte pod warstwą, którą należy zdrapać. Różnica między
zwykłą zdrapką, a naszą jest taka, że tutaj można wygrać wszystko!

Martyna Szczerba

QUIZ to zabawa, intelektualna rozrywka, konkurs lub test polegający na odpowiadaniu na pytania
sprawdzających wiedzę z różnych dziedzin. 

Bardzo dobre spędzanie wolnego czasu, bo rozwija, bo główka pracuje i myśli. 
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TAJEMNICA MOJEJ SZKOŁY
konkurs

Katarzyna Zawali z klasy 6 d  - I I I miejsce w konkursie literackim
"Tajemnica mojej szkoły",

którego organizatorem była nasza redakcja

MAX I DUMBO
Pewnego dnia wstałam prawie o świcie i  postanowiłam iść wcześniej do szkoły.
Szłam  spokojnie, gdy nagle przez ulicę przebiegł czarny kot. Nie jestem przesądna, nie przejęłam się zbytnio.
Chwilę później, zagapiwszy się, wpadłam na słup.
Chciałam zobaczyć, czy nic mi się nie stało, więc wyjęłam lusterko, lecz gdy chciałam się w nim przejrzeć, ono
nagle pękło. Wtedy zorientowałam się , że to nie może być tylko przypadek.
Kiedy weszłam do szkoły, powitali mnie przyjaciele: Monika i Antek.
Powiedzieli, że do naszej klasy doszedł nowy uczeń - Max. Ponoć przybył z Anglii.
Słyszałam coś o tym, ale myślałam, że to tylko plotka. Nagle usłyszałam znajomy głos.
- Hej, Marta, dlaczego na mnie nie poczekałaś? - to był mój młodszy brat.
- Chciałam być wcześniej w szkole - odpowiedziałam.
- No to ci nie wyszło! – rzekł Filip, uświadamiając mi, że czarny kot i pęknięte lusterko ukradły mi ładny kawałek
czasu.
Opowiedziałam Monice i Antkowi o moich porannych przygodach, dodając, że do kolekcji brakuje mi 

tylko przejścia pod drabiną, na co oni parsknęli śmiechem, bo mówiąc to przeszłam pod
drabiną. W naszej szkole akurat trwał remont!
Cały dzień - wbrew moim obawom, nic dziwnego się nie działo. Wieczorem mieliśmy szkolne
piżama party. Pierwszą zabawą był chowany. Pobiegliśmy w trójkę na segment D. Tam
zobaczyliśmy Maxa wchodzącego do sali, z której wydobywało się dziwne niebieskie
światło. Pobiegliśmy za nim. Weszliśmy i zaczęliśmy przecierać oczy ze zdziwienia, bo to już
nie była sala, tylko jakaś dziwna nieznana kraina, pełna fantastycznych kolorowych roślin i
niezwykłych stworzeń. 

Zobaczyliśmy, że Max bawi się ze stworzonkiem przypominającym ośmiorniczkę Dumbo. Wyglądało na to, że
nasz nowy kolega czuje się tu jak w domu. Podeszliśmy bliżej. Zapach zwisającego nad moją głową kwiatu
zakręcił mi w nosie i … kichnęłam, zwracając uwagę Maxa. On jednak wcale się nie zdenerwował – uśmiechnął
się tylko i gestem pokazał nam, abyśmy podeszli bliżej. Dumbo dał nam się pogłaskać i bawiliśmy się razem,
nawet nie zauważając, kiedy zleciało ponad  pół godziny. Kiedy wróciliśmy do normalnego świata,reszta klasy
nas szukała.Niechcący wygraliśmy zabawę w chowanego!
Nazajutrz w czwórkę spotkaliśmy się na placu szkolnym. Max opowiedział nam więcej o niezwykłym świecie, w
którym mieszka Dumbo. Na przykład, że przejście do niego otwiera się tylko osobom wybranym przez to
czarodziejskie stworzonko, które w zwykłym świecie przybiera postać czarnego kota.
Mój pech – przestał być pechem! Dzięki mnie Monika i Antek też mogli poznać tajemniczą krainę. I tak nie tylko
poznaliśmy tajemnicę naszej szkoły, ale i zdobyliśmy nowego przyjaciela a nawet  dwóch! A Max i Dumbo
zdobyli nas.
Może zdziwi was to, że następnego dnia w drodze do szkoły Filip spotkał na swej drodze czarnego kota… Ale
to już całkiem nowa historia!

Katarzyna Zawali
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