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MAMA
w różnych językach świata

Jak brzmi
słowo MAMA
w różnych
językach
świata? 

Niemal na
całym świecie
– identycznie. 
W języku
duńskim brzmi
tak, jak
brzmi:)))

angielski:
mum, mother

arabski: امام
(mama)

baskijski:
amatxo, ama

chorwacki:
mama, majka

czeski: máma

dolnołużycki:
mama

duński: mor

esperanto:
panjo

francuski:
maman

górnołużycki:
mama

gruziński:
დედა (deda)

hebrajski:
אמא  ż (ima)

hiszpański:
mamá

interlingua:
mama

istriocki:
mama

jidysz: עמַאמ
(mame)

litewski:
mama, motina

niemiecki:
Mama, Mutti

nowogrecki:
μαμά, μάνα
(mama)

perski: نامام
(māmān)

połabski:
mamă

rosyjski:
мама

slovio: mama

słowacki:
mama

suahili: mama

szwedzki:
mamma,
moder, mor

tahitański:
māmā

węgierski:
mama

wilamowski:
mama

włoski:
mamma

PAMIĘTAJCIE!
26 MAJA
składamy
życzenia
naszym
Mamom!!!

Czekoladki,
kwiatki, 
serducho,
uśmiech 
i buziak...
to najlepszy
prezent!
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Majowe święta

Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę
w 1891 r. dla upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników w Chicago,
krwawo stłumionego przez policję. 

W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane przez Polską Partię
Socjalistyczną, stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. 
Po wojnie zaś przeobraziły się w propagandowy rytuał, mający system legitymizować.
W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji
do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność.

Dziś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W wielu miejscowościach
odbywają się marsze i okolicznościowe uroczystości.

1 maja obchodzimy także katolickie święto Józefa Rzemieślnika. W tym dniu Kościół
w sposób szczególny pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno w aspekcie
wartości chrześcijańskich, jak i społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.

.

1 maja
Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

.
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2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej,
uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.
Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu
Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa
Litewskiego. 
Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej, czyli
oficjalnego symbolu państwa od średniowiecza: białego
orła na czerwonym tle. 
Warto wiedzieć, że kolor czerwony na naszej fladze
to karmazyn (do 1927 r. cynober), a biały jest
srebrnobiały - nie śnieżnobiały.
Po roku 2000 powszechne stało się noszenie 2 maja
biało-czerwonej kokardy narodowej, który to zwyczaj
spopularyzował prezydent RP Lech Kaczyński. 
Był on kontynuowany przez jego następcę - Bronisława
Komorowskiego i obecnie Andrzeja Dudę.

3 maja
Święto Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją
w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie,
regulującą organizację władz państwowych, prawa
i obowiązki obywateli. 

Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy
współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich
środowiska, zawierał wizję i program budowy
nowoczesnego państwa i społeczeństwa. 

Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa
na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco
demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne
zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom
ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie
liberum veto.

. .
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1. Przygotuj się tak, jakbyś miał wyjść z domu
Na początek jedno z trudniejszych zadań: to, że nauka odbywa się zdalnie, z reguły nie oznacza, że można
wylegiwać się w łóżku do późna. Wstań raczej wcześnie i wykonuj wszystkie te czynności, które zawsze
robisz przed wyjściem – prysznic, ubieranie, śniadanie. Dzięki temu nie wypadniesz z rutyny, 
a i odpowiednie przygotowanie sprawi, że podejdziesz do czekających cię zadań "na serio".

2. Pozbądź się rozpraszaczy
Wyłącz telewizor. Z telefonem pewnie nie będzie już tak łatwo. Koniecznie zamknij portale społecznościowe
otwarte w kolejnych kartach przeglądarki internetowej. I nie odpalaj kolejnej gierki, chociaż wiemy, że kusi.
Polecamy też posprzątanie pokoju, w którym masz zamiar to robić – bałagan rozprasza, a w czystych
miejscach nauka jest po prostu przyjemniejsza.

3. Ustal plan dnia
Odpowiednio opracowany harmonogram dnia to już połowa sukcesu. Zaplanuj, co, o której i przez ile czasu
będziesz robił. Obowiązkowe zajęcia e-learningowe ze szkoły? Zadania domowe? Podziel dzień tak, by
znaleźć czas nie tylko na naukę, ale też na odpowiednie przerwy. Jeśli będziesz działał wedle rozpisanego
planu dnia, powrót do szkoły będzie łatwiejszy. 
PS. Polecamy jednak, by rozpiska nie wyglądała tak: film, gierka, FB, 15 minut na naukę, ćwiczenia, film,
serial, gierka, prysznic, smartfon, sen ;-)

.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 9 05/2020 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Szkolny Dzwonek

BIS

4. Czasami trzeba się zmusić

Wiemy, że siedząc w domu i mając wokół siebie tyle pokus, zebranie się do nauki wcale nie jest łatwe.
Czasami po prostu musisz... się zmusić. Może warto zastosować system gratyfikacji i np. zagrać na
PlayStation albo zjeść coś słodkiego dopiero w ramach nagrody?

5. Najtrudniejsze zadania na początek

W myśl teorii, że kiedy jesteś wyspany, to organizm pracuje najlepiej, w planie dnia najtrudniejsze zadania
ustaw sobie na początku. Łatwiej będzie uczyć się od tego, na co najbardziej nie mamy ochoty, wiedząc, 
że czekające nas za chwilę zagadnienia są o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze.

6. Nie katuj się jednym przedmiotem przez cały dzień

Jeżeli tylko masz taką możliwość, nie poświęcaj całego dnia na przyswojenie jak największej części
materiału z jednego przedmiotu. Po pewnym czasie uczenia się o tym samym, wszystko ci się pomiesza, 
a nowe treści nie będą wchodziły do głowy. Dlatego tak ważne jest, by w miarę możliwości skupiać się na
mniejszej ilości materiału, ale za to z kilku różnych przedmiotów.

7. Najpierw teoria, potem praktyka

Masz zrobić ćwiczenia, więc od razu się za nie zabierasz? Odradzamy. Powinno pójść łatwiej (a może 
i szybciej), jeśli najpierw poświęcisz chociaż chwilę na przypomnienie sobie teorii.

8. Przygotuj wałówkę

Warto pamiętać, że podczas nauki organizm zużywa bardzo dużo energii i kalorii potrzebuje równie mocno,
co tlenu. Kiedy umysł pracuje na zwiększonych obrotach, należy dostarczać mu odpowiednich płynów 
i posiłków. W miarę możliwości najlepiej ustaw je obok swojego stanowiska do nauki, dzięki czemu nie
będziesz musiał co chwilę wychodzić do kuchni. 
Podobno każdy pretekst do przerwy jest dobry, ale nie należy przesadzać w żadną ze stron.

9. Zadbaj o odpowiednie oprogramowanie

Odpowiednie oprogramowanie może okazać się niezbędne podczas nauki zdalnej. Najważniejsza kwestia,
to opanowanie takich programów jak Webex, Discord czy Zoom, dzięki czemu wirtualne spotkania 
w większych grupach przestaną stanowić problem.

10. Zrób sobie przerwę!

Dochodzimy do najprzyjemniejszego punktu programu, czyli odpoczynku! Oczywiście trzeba pamiętać, 
by nauka była przeplatana przerwami, a nie przerwy – nauką. Umysł także potrzebuje odpoczynku, dlatego
warto pamiętać, by poćwiczyć albo obejrzeć film lub dwa.

Skupienie się na regularnej nauce w domu, gdy zajęcia ze szkoły przeniosły się do sieci, wcale nie
jest łatwym zadaniem. Mamy jednak nadzieję, że te kilka wskazówek pomoże Wam w opanowaniu
niezbędnego materiału... i będzie nieco łatwiej :)))
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