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Gdzie kwitnie kwiat – musi być wiosna, a gdzie jest
wiosna – wszystko wkrótce zakwitnie.

Witajcie w maju!
Najpiękniejszym miesiącu w
całym roku. W miesiącu: pamięci
o Polsce,  zakochanych, 
pachnących bzów,
rozkwitających kwiatów... Nie
zapomnijcie zatrzymać się na
chwilę i dostrzec rodzącą się
wiosnę oraz piękno
otaczającego świata. Zajrzyjcie
też koniecznie do naszej nowej
majowej gazetki. Miłego
czytania!
                                      Redakcja

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel - serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste
           Cz. Janczarski
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                                  Witaj Maj!                           
                                                                                                                                                     Zuzia i Amelka

2 maja - święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej .
Jest obchodzone w naszej Ojczyźnie od 2004 roku.
Pierwotnie decyzją Senatu 2 maja miał być, Świętem
Orła Białego jednak Sejm przemianował go na Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To także Dzień
Polonii i Polaków za granicą. Wybór tej daty na Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy,
ma ona bowiem znaczenie historyczne. Właśnie 2
maja żołnierze polscy zawiesili biało-czerwoną flagę
na kolumnie Siegessäule w Berlinie, co oznaczało
zakończenie działań wojennych w Europie podczas II
wojny światowej, która tak dotkliwie doświadczyła
nasz kraj. Nigdy nie zapomnijcie wywiesić flagi 2
maja!

  Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy,
popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1
maja. Święto to jest obchodzone od 1890 corocznie
na początku maja. W Polsce Święto Pracy jest
świętem państwowym od 1950r. Jest to dzień wolny
od pracy, ale można robić tego dnia prace domowe,
podwórkowe. W końcu, jak to mówią rodzice:
"Wstawaj jest 6 rano dzisiaj wolne, weź się za robotę,
a nie leżysz!" . Oczywiście wtedy na pewno mama
usłyszy odpowiedź: " No właśnie jest wolne, daj się
wyspać i odpocząć." Zachęcamy wszystkich do
skorzystania z tego wypoczynku, zarówno aktywnie,
jak również w rodzinnym gronie.

  
Święto Narodowe Trzeciego Maja polskie święto
państwowe obchodzone 3 maja ustanowione w
1919 roku i ponownie w 1990 roku. Dzień ten jest
dniem wolnym od pracy. Świętujcie ten dzień tak, aby
na długo go zapamiętać i wypocząć.  "Witaj maj,
trzeci maj, dla Polaków błogi raj!"
                      
                   "Witaj majowa jutrzenko,
                   Świeć naszej polskiej krainie,
                      Uczcimy ciebie piosenką,
                    Która w całej Polsce słynie."
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 W naszej szkole Dzień Ziemi odbył się 21
kwietnia w czwartek. Drugoklasiści
przygotowali przedstawienie o konieczności
dbania o planetę. Tego dnia również został
rozstrzygnięty konkurs na plakat o ochronie
przyrody pt. ,,Chroń przyrodę, dbaj o
powietrze i wodę". Uczniowie klas 0-VIII
zrobili prace, a po akademii konkurs został
rozstrzygnięty. Obejrzeliśmy także
prezentację podsumowującą działania w
projekcie Eko Szkoła 2022.

    
       28 kwietnia odbyła się akademia z okazji
Święta uchwalenia Konstytucji 3 maja. Klasa 8
przygotowała przedstawienie o okolicznościach
uchwalenia konstytucji. Uczniowie w przystępny
sposób pokazali, jak wielkie znaczenie miało
uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji. Chór
zaśpiewał piosenki, które wprowadziły wszystkich
w majowy, patriotyczny nastrój. Na zakończenie
pani dyrektor przypomniała o obowiązku
wywieszenia flagi. 

       
     10 maja do naszej szkoły zawitała Pani
Dominika z pszczołami, aby
zademonstrować nam, na czym polega jej
praca i przybliżyć nam, jak się obchodzić
z tymi owadami. Pokazała nam pracę z
ulem oraz królową pszczół, jak ją
odróżniać od innych mieszańców ula.
Zrobiliśmy świeczki z wosku pszczelego. 
Po warsztatach można było kupić miód z
jej pasieki.

  

                         Aktualności z życia szkoły
                                                                                                                    Natalia Płusa, Martyna Zakrzewska
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                       Przysłowia o maju:

- Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.
- Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.
- Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
- Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha.
- Kiedy w maju wiatr z północy, ma się u nas
zimno w nocy.
- Ciepły maj, będzie zboże jako gaj.
- Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz.
- Na świętego Stanisława (8 maja) rośnie koniom
trawa.

                              W maju jak w raju
                                                                                                                                        Karolina Rafalska

               Nietypowe święta w maju

5 maja - Dzień bez makijażu
8 maja- Dzień osła 
15 maja- Dzień niezapominajki
18 maja- Dzień pieczenia
19 maja- Dzień mycia samochodów
20 maja- Dzień płynów do mycia naczyń
21 maja- Dzień herbaty
25 maja- Dzień królewny

Maj to miesiąc kwiatowy,
a jak dla mnie odlotowy.
Cieszyć w maju się możemy,
kiełbaski na grillu sobie
upieczemy
i rowerem pojedziemy, dokąd
tylko chcemy.
Lubię wszystkie miesiące,
ale nie są, jak maj zachwycające., ,
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