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             KANONIZACJA PAPIEŻA RODAKA JANA PAWŁA II

Dnia 27 Kwietnia odbyła się kanonizacja Błogosławionego Jana Pawła II.

Jan Paweł II , Karol Józef
Wojtyła urodził się 18
maja 1920 r. w
Wadowicach. Rodzice
Karola Wojtyły wiedli
skromne życie. Ojciec,
porucznik, był
urzędnikiem administracji
wojskowej. Matka,
kobieta o słabym
zdrowiu, wzięła na siebie
prowadzenie domu;
dorabiała także jako

szwaczka. W domu
Wojtyłów panowała
religijna atmosfera, a oni
sami cieszyli się
szacunkiem wśród
mieszkańców
Wadowic.13 kwietnia
1929 roku
dziewięcioletniego
Karola, który był
wówczas uczniem szkoły
podstawowej, spotkała
pierwsza

osobista tragedia. W
wieku czterdziestu pięciu
lat zmarła jego matka.Od
tej chwili to ojciec zajął
się wychowaniem Karola,
dbał o jego rozwój
intelektualny i fizyczny. Z
nauką nie miał
problemów, a w
gimnazjum objawił się
jego talent
pisarski.Studiował na
Wydziale Filologicznym
U.J.

W 1941 roku zmarł ojciec
Karola, a w 1942 przyszły
papież wstąpił do
seminarium. W 1946 roku
otrzymał święcenia
kapłańskie.W lipcu
1958 roku nadeszła z
Rzymu decyzja Piusa XII
dotycząca powołania
Wojtyły na stanowisko
biskupa pomocniczego
archidiecezji
krakowskiej. 30 grudnia 

papież Paweł VI
poinformował go
telefonicznie o nominacji na
stanowisko arcybiskupa
metropolity
krakowskiego.Po śmierci
Jana Pawła I. 16
października 1978r. w
wyniku głosowania
wybrano na papieża
Polaka , Karola Wojtyłę
(Jana Pawła II). 

                               K.K.
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KONSTYTUCJA  3 Maja - 1791 - 2014!

OBCHODY ŚWIĄT
NARODOWYCH W
NASZEJ SZKOLE 
6 maja w naszej
szkole odbył się
apel na temat
uchwalenia
Konstytucji 3 maja.
Uczniowie klas
podstawowych
wyrecytowali
piękne i
wzbudzające
emocje wiersze ,
Natomiast
uczennice klas 6 i 1
gim . zasiewały
patriotyczne pieśni
z
akompaniamentem
fletu i klarnetu oraz
organów. Były
również sztandary
szkoły
podstawowej i
gimnazjum.

                                   
                   
Rocznica
uchwalenia
konstytucji 3 maja
to jedna z
najważniejszych
dat w historii
naszego
państwa Konstytucja
3 Maja z 1791 roku
była jedną z
najważniejszych
ustaw w Polsce.
Była ona drugą
konstytucją w
świecie - po
Konstytucji Stanów
Zjednoczonych z
1787 r. Konstytucję
przyjął sejm, a
następnie podpisał
król. Autorami
Konstytucji 3 Maja
byli : król Stanisław

August
Poniatowski, Ignacy
Potocki , Hugo
Kołłątaj , któremu
przypisuje się
ostateczną jej
redakcję. Konstytu-
cja 3 maja 1791r.
dokonywała
zasadniczej
przemiany
przestarzałego
ustroju
politycznego
Rzeczpospolitej.
Zgodnie z
duchem Oświecenia  wprowadziła
podział władzy na
ustawodawczą,
wykonawczą i
sądowniczą.
Konstytucja
wprowadzała w
Rzeczpospolitej
wolność wyznania,

jednak religią
panującą
pozostawał
katolicyzm. Na
mocy Konstytucji 3
maja zmieniono
również
następujące
elementy: Polska
stała się monarchią
parlamentarną,
Likwidacji uległa
odrębność urzędów
Polski i Litwy;
Zniesiono liberum
veto wolne elekcje,
konfederacje;
Decyzje sejmu będą
wiążące dla
sejmików
wojewódzkich;
Sejm składał się z
dwóch izb -
wybierany będzie
na dwuletnią

kadencję; Głową
rządu stawał się
król - jego decyzje,
by weszły w życie,
wymagały
kontrasygnaty
ministrów ,którzy z
kolei byli
odpowiedzialni
przed sejmem.  
    Nasza szkoła dba
o wychowanie
patriotyczne
młodzieży i dlatego
uczestniczymy we
wszystkich apelach
dotyczących świąt
narodowych. Są
one organizowane
w sposób bardzo
uroczysty, gdyż
wprowadzane są
sztandary szkoły
przez poczty
sztandarowe.

Ponadto apele te
sprawiają, że każdy
młody Polak w
takiej chwili
zastanawia się nad
swoim miejscem w
Ojczyźnie.
Szanujmy dzieła
naszych
pradziadów i nie
pozwólmy, by ich
czyny odeszły w
zapomnienie.
  
             M.B.  
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Święto Ziemi

MÓJ BIEGUN - FILM 
Prawdziwa Historia  

Zapraszam wszystkich
do obejrzenia
wzruszającej historii
wyprawy polarnej
Niepełnosprawnego
J.Meli i polarnika
M.Kamińskiego.

Jasiek Mela

Zmieniaj nawyki nie
klimat - pod tym
hasłem odbyła się 14
kwietnia b.r. w naszej
szkole akademia z
okazji Dnia Ziemi.
Konieczność dbania o
środowisko naturalne
przybliżyli całej
społeczności szkolnej
uczniowie z klasy

0 i I, którzy pod okiem
swoich Pań
przygotowali krótką
inscenizację,
deklamowali wiersze,
śpiewali piosenki i
tańczyli.
Przedstawiona została
również prezentacja
multimedialna,
pokazująca jak należy

dbać o naszą planetę.
Na koniec
zaprezentowana
została zabawa
ruchowa pt. „Śmieciu
precz”. 
Swój wizerunek
święta pokazali też
uczniowie klasy piątej.
Powiedzieli kilka słów
na temat obchodów

Dnia Ziemi oraz
zaśpiewali piosenkę
do akompaniamentu
gitary. 

LearningApps.org jest
aplikacją Web 2.0
wspierającą proces
uczenia się i nauczania
za pomocą małych
interaktywnych
modułów. Istniejące
moduły mogą być
bezpośrednio
wykorzystywane w
nauczaniu, lub też
zmieniane lub tworzone
przez użytkowników w
Internecie. Celem jest
zebranie aplikacji
wielokrotnego użytku i
udostępnienie

ich publicznie.
Aplikacje nie zawierają
zatem żadnych
specjalnych ram lub
konkretnego
scenariusza lekcji: są
ograniczone wyłącznie
do interaktywnej
części. Aplikacje nie
stanowią zatem
jednostki lekcyjnej, lecz
muszą być osadzone
w odpowiednim
scenariuszu lekcji.
Istnieje możliwość
zakładania kont
uczniowskich.

Learning Apps to
platforma, na której
uczniowie mogą
tworzyć własne
aplikacje i bawić się
nimi nawzajem.
Nauczyciel również
może utworzyć
aplikacje dla uczniów i
udostępniać im je do
nauki i powtórek z
różnych przedmiotów. 
Inną platformą służącą
do nauki jest Cacoo. 
To bardzo przyjazne 
dla użytkownika 
narzędzie 
umożliwiający szybkie 
tworzenie diagramów 
takich jak:

 mapy strony, makiety 
stron, diagramy
UML, diagramy 
przepływów i 
inne.Diagram 
stworzony w Cacoo 
może być edytowanym 
przez wiele osób w tym 
samym czasie. Zmiany 
są od razu widoczne 
dla całego zespołu. 
Dzięki Cacoo 
rozproszony zespół ma 
możliwość wspólnej 
efektywnej pracy w 
jednym wspólnym 
wirtualnym" pokoju.
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M.Kamińskiego.
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