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                 Majowo

Gdy wiosna uśmiechem zabłyśnie,
to z ziemi wyrasta przebiśnieg.
Gdzie stanie, w tym miejscu za
chwilę pojawia się śliczny zawilec.
Gdy wita się z wiosną leszczyna
to wiosna jej kotki przypina.
Stanęła dziś wiosna nad klonem
i klon ma już pączki zielone.
A dąb się ogromnie złości i też
zielenieje ... z zazdrości.

     W numerze:

@ Dzień Ziemi, czyli na ratunek
naszej planecie

@ Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja

@ Dzień Flagi

@ Ciekawostki o Polsce
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Na ratunek planecie

DZIEŃ ZIEMI
Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, to
coroczne wydarzenie obchodzone, by promować
świadomość i postawy proekologiczne, które
służą naszej planecie. W ramach Dnia Ziemi
organizowane są rozmaite akcje, takie jak
sprzątanie śmieci czy sadzenie drzew.
Dzień Ziemi to nie tylko atrakcja dla dzieci, ale
także moment na refleksję nad stanem klimatu.
Aby sytuacja na skalę globalną uległa choćby
niewielkiej poprawie, każdy dzień w jakimś
aspekcie powinien dla nas być Dniem Ziemi.

Na świecie żyje wiele milionów gatunków zwierząt. Są
jednak stworzenia, które są zagrożone wyginięciem,
do tego stopnia, że za kilka lat może ich już nie być.
Są wśród nich między innymi:
Irbis śnieżny

Tygrys sumatrzański
Orangutan sumatrzański
Żółw szylkretowy
Słoń afrykański
Skalinek czarny
Norka europejska
Tuńczyk pospolity

                            Co możemy zrobić?
1. Segregujemy śmieci.
2. Oszczędzamy wodę, prąd i gaz.
3. Jeździmy rowerem, a nie samochodem.
4. Filtrujemy wodę z kranu.
5. Rezygnujemy z plastikowych opakowań.
6. Bierzemy na zakupy torby wielorazowego użytku.
7. Instalujemy panele fotowoltaiczne. 
8. Zmywamy w zmywarce.
9. Nie używamy chemicznych detergentów.
10. Bierzemy prysznic zamiast myć się w wannie. . .
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                WITAJ MAJOWA JUTRZENKO!

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające
przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.
Pomimo że dokument ten został podpisany 229 lat temu, to nadal niesie on wiele
uniwersalnych przesłań i jest wzorem zgody między zwaśnionymi politycznymi
stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i
działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym 
społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też
nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała
się też wzorem dla innych państw. 
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      2 maja to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka i
każdej Polki. Co roku świętujemy wówczas Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia
pokazujemy nasze barwy narodowe w oknach czy
na balkonach mieszkań i domów. Nie tylko w
czasie wojny można wykazać się patriotyzmem.
Wywieszenie flagi, szacunek dla barw narodowych
to również wyraz naszego patriotyzmu i dumy z
tego, że jesteśmy Polakami. Dzień Flagi  został
ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. 

                               Ważne zasady: 

* Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą
być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być
pomięte lub postrzępione.
* Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej
Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi
innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach
więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga
na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
* Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie
pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
* Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub
opakowanie jakiegoś przedmiotu.
* Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać
żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
* Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub
banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także
godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.
* W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP
podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt stojący
wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli
opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi
się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie
opuszcza i zdejmuje.

Źródło: Miniprzewodnik "Biało-Czerwona" .
https://www.gov.pl/attachment/4be58ce4-f085-4a1b-
9d90-d3008ed6783e

              
              "A na tej fladze jest biel i czerwień..."
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                         A to Polska właśnie!

Początek maja to czas radości z wiosny, ale też czas ważny dla
naszego kraju. Obchodzimy wówczas Dzień Flagi Rzeczpospolitej

oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jeśli wydaje Wam się,
że o Polsce wiecie wszystko, przeczytajcie nasz artykuł. Może

czegoś jednak nie wiedzieliście...

1. Radom ma znacznie większą powierzchnię niż
stolica Francji – Paryż.
2. Aż 17 Polaków otrzymało Nagrodę Nobla, czyli
więcej niż w Japonii, Chinach, Indiach czy Australii.
3. Wielu specjalistów przewiduje, że w przeciągu
kilkuset lat Półwysep Helski zostanie zalany przez
morskie fale i po prostu zniknie.
4. Pierwszą polską książkę kucharską, która
zachowała się do dnia dzisiejszego wydano w 1698
roku.
5. Polska jest dziewiątym krajem w Europie pod
względem wielkości.
6. W Polsce znajduje się 908 miast.
7.Polska to największy eksporter bursztynu na
świecie.
8. Przez ponad 300 lat (od 1600 do 1945 roku) na
terenie Polski ciągle toczyły się jakieś bitwy.
9. Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar
piasków, który zajmuje powierzchnię około 33 km2.

10. Na Pałacu Kultury i Nauki znajduje się drugi co do
wielkości w europie zegar. Ma 6 m średnicy.
11. Kamizelkę kuloodporną wymyślili Polacy:
Kazimierz Żegleń i Jan Szczepanik.
12.Najstarsze dowody produkcji sera znaleziono w
okolicach Warszawy. Wyprodukowano go 7500-8000
lat temu.
13. 10 kwietnia 1909 roku Kazimierz Prószyński
uzyskał patent na aeroskop, pierwszą na świecie
ręczną kamerę filmową. Była ona napędzana
sprężonym powietrzem.
14. Jedna z najstarszych restauracji w Europie,
Piwnica Świdnicka, powstała w 1275 roku i znajduje
się we Wrocławiu.
15. Max Factor założony został przez Polaka
Maksymiliana Faktorowicza.
16. Polski alfabet liczy 32 liter, a angielski 26 liter.
17.Najwęższy dom na świecie ma zaledwie 4 metry
szerokości – znajduje się pomiędzy dwoma
budynkami w Warszawie.
18.W 1989 r. Polska nie graniczyła z żadnym z krajów
z którym obecnie graniczy.
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