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Numer 63 05/22

W tym numerze:

- Dzień Matki,
- święta
majowe,
- konkurs
recytatorski,
- egzaminy i
nastroje przed
nimi,
- dni
tematyczne,
- wycieczka do
owczogrodu.

Agnieszka
Osiecka ,,Bez"
Przyniosłeś mi bez
pięciolistny
w klapie od
marynarki.
Świecił jak absurd
czysty.
Jak order. Albo jak
antyk.

Zakwitł zwyczajnie,
jak wszyscy,
gdzieś na świętego
Andrzeja…
Tylko od innych był
tkliwszy.
Jak uśmiech. Albo
nadzieja.
Bez pachniał bzem
najczęściej

i przekwitł o swojej
porze.
Zostało mi po nim
szczęście
w liliowo bzowym
kolorze.

            
            Już witamy maj!
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                                 Dzień Matki

Skąd wziął się Dzień Matki?
Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków
i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie,
symbole płodności i urodzaju. W późniejszych
czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo
i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów.
Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii
pod nazwą ,,Niedziela u matki" Do tradycji należało
składanie matce podarunków, głównie kwiatów i
słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo.
Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto
go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

Obecnie w Polsce to święto przypada na 26 maja.
W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami,
kwiatami oraz różnymi prezentami przez własne
dzieci. Święto to ma na celu okazanie matkom
szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w
wychowanie. 

,, Dziś dla Ciebie Mamo...” - Ścisłowski
Włodzimierz

Dziś dla Ciebie Mamo,
świeci słońce złote,
dla Ciebie na oknie
usiadł barwny motyl.

Dziś dla Ciebie Mamo,
płyną złote chmurki,
a wiatr je układa
w świąteczne laurki.

Dziś dla Ciebie Mamo,
śpiewa ptak na klonie
i dla Ciebie kwiaty
pachną też w wazonie.

Dzisiaj droga Mamo,
masz twarz uśmiechniętą
Niechaj przez rok cały
trwa to Twoje święto!
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MAJOWE ŚWIĘTA

2 Maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto
obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z
dumą eksponują flagi na zewnątrz. Dzień Flagi  został
ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto,
które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować
wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach
narodowych. Wybór daty święta miał dwie przyczyny.
Jedna, historyczna, jest związana z tym, że właśnie 2
maja 1945 r. flaga polska została zawieszona w
Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa.
Druga dotyczy tego, że władze PRL zlikwidowały
święto 3 maja: po 1 maja flagi miały być natychmiast
zdjęte, by nie doczekały do 3 maja. Polskie barwy
narodowe sięgają czasów rządów dynastii Piastów.
Wybór barw flagi jest bowiem odwzorowaniem
kolorów chorągwi polskiej – białego orła na
czerwonym tle. Polskie barwy narodowe po raz
pierwszy zostały natomiast uregulowane w uchwale
Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.

3 Maja
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. 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. Tekst
Konstytucji nie był obszerny – liczył 11 stron.
Dokument ten jest na co dzień przechowywany w
Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.



www.gazetalubuska.plGazeta Lubuska | Numer 63 05/2022 | Strona 4  
www.juniormedia.plSzkolny Patrol

                                                                                                                 
                                        Konkurs recytatorski

10 maja, odbył się konkurs recytatorski w bibliotece w
Zwierzyniu z repertuaru Marii Konopnickiej. Jury
konkursu stanowiły Panie - Alina Michalak, Kazimiera
Czaja oraz Katarzyna Wypchło. Były przedziały
wiekowe, w których wygrały poszczególne osoby. 1-3
; pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Grochała,
drugie miejsce zdobył Jakub Kurz z naszej szkoły, a
trzecie Jaśmina Neuman. Jury przyznało również
wyróżnienie; Zofii Malinowskiej i Katarzynie
Świderskiej. 4-5; Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna
Hałoń, drugie miejsce zdobył Wojciech Szybka, a
trzecia była Maja Gołąb, wyróżnienie dostał
Aleksander Szymański. 6-8 ; pierwsze miejsce Natalia
Rzepecka, drugie otrzymał Dominik Marek, a trzecie
Dorota Bednarz.

Maria Konopnicka przyszła na świat w Suwałkach 23 maja 1842 roku. Jako polska poetka, uznana nowelistka,
krytyk literacki i tłumacz, była przedstawicielem nurtu pisarstwa zwanego realizmem. Decyzją ojca znalazła się
później na znakomitej pensji w Warszawie – u sióstr Sakramentek. Poznała się tam z Elizą Orzeszkową.
Wyszła za mąż mając dwadzieścia lat, urodziła ośmioro dzieci. Po rozstaniu z mężem sama wychowywała i
utrzymywała dzieci, dając korepetycje. Biegle władała pięcioma językami.  W wolnych chwilach zaczęła pisać.
Do najbardziej znanych utworów należą:  "O krasnoludkach i sierotce Marysi", "Na jagody". Konopnicka
napisała wiele wierszy dla dzieci, nowel, felietonów. Oprócz pisania zaczęła też wyjeżdżać w zagraniczne
podróże, jednocześnie pracując w piśmie „Świt”, którego odbiorcą były kobiety. Zmarła we Lwowie w 1910 roku.
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Egzaminy i nastroje przed nimi

.

24, 25 i 26 maja odbędą się egzaminy
ósmoklasisty. Piszemy je na koniec szkoły
podstawowej, a ich wyniki  są brane pod
uwagę przy wyborze szkoły średniej.
Piszemy je z przedmiotów takich jak: język
polski, język angielski lub język niemiecki
oraz matematyka.
W jaki dzień jaki egzamin?
24 maja 2022 (wtorek)- język polski
25 maja 2022 (środa)- matematyka
26 maja 2022 (czwartek)- język obcy
A jakie nastroje panują u naszej ósmej
klasy? Dziś odpowiedzą nam na pytanie:
Jakie samopoczucie przed egzaminem? Oto
ich odpowiedzi.

Jakie nastroje przed egzaminem?
Oliwia
Jestem trochę zestresowana tym wszystkim, ale
wiem, że nie będzie aż tak źle, mam tylko nadzieję, że
na egzaminie emocje nie wygrają.
Justyna
Czuję się niepewnie i trochę się stresuję.
Oskar
Czuję się nawet dobrze, próbuję się nie stresować i
jeszcze trochę poduczyć.
Wiktoria
Czuję się dobrze, nie stresuję się.
Bartek
Trochę się stresuję, ale jest dobrze.
Maciej
Nie przejmuję się egzaminem, co będzie to będzie nie
ma co się bać.
Natalia
Czuję stres, gdyż pragnę by poszły mi jak najlepiej i
nie chcę, by emocje wzięły górę na egzaminie.
Próbuję się przygotować jak najlepiej potrafię.

.

.

.
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DNI TEMATYCZNE

 Dnia 1. kwietnia w naszej
szkole odbył się „Dzień
bez plecaka”. Polegał on
na wykazaniu się
kreatywnością i
zastąpieniem plecaka
czymś nietypowym. Tego
dnia uczniowie do szkoły
przyszli z bardzo
kreatywnymi i
różnorodnymi
przedmiotami. Tydzień
później 8. kwietnia odbył
się „Dzień kapcia”.

 Natomiast 22. kwietnia
zorganizowany został
„Dzień bez gustu”
polegający na ubraniu się
śmiesznie, a przede
wszystkim bez gustu.
Stroje w jakich tego dnia
uczniowie pojawili się w
szkole potrafiły przyprawić
o uśmiech.

 Z kolei 29. kwietnia odbył
się „Dzień okularnika”.
Tego dnia do szkoły
przyszliśmy ubrani w
najróżniejsze okulary. W
śród nich pojawiły się
okulary przeciwsłoneczne
jak i te ze zdobieniami, nie
zabrakło również
papierowych.

 Każdy z tych dni przyprawił nas o dobrą zabawę i wiele śmiechu.
Jednak na tym nie koniec naszych tematycznych dni. Przed nami
jeszcze: „Dzień piżamowca”, „Dzień eleganta” oraz „Dzień idola

filmowego lub bajkowego”.

.

.

.

.

.

.
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Wycieczka do Owczogrodu

W dniu 28 kwietnia klasa 1 wraz z
przedszkolem odbyła wycieczkę do

Owczogrodu. Dzieci miały okazję zobaczyć
żywe zwierzęta i dowiedzieć się jak należy

się z nimi obchodzić. Oprócz edukacji,
uczniowie bawili się w labiryncie z belek
siana oraz na placu zabaw. Nie zabrakło

również kiełbaski z ogniska, która wszystkim
pierwszakom bardzo smakowała. Wszystkim

dzieciom wycieczka bardzo się podobała.

Owczogród w Rudnicy to wyjątkowe miejsce.
Czym jest? To gospodarstwo, w którym

rodzina państwa Nowaków szerzy wiedzę na
temat hodowli owiec i psów pasterskich.
Oprócz karmienia owiec jest okazja do
poszukiwań złotej wełny w labiryncie,

wyczesania prawdziwej owczej wełny i wiele
innych. Można tam pojechać z klasą ale
również indywidualnie. Jest to świetne

miejsce na odpoczynek po długim tygodniu
szkoły, pełnym testów, kartkówek i zadań

domowych.
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