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MAJOWE ŚWIĘTA

ŚWIĘTO PRACY
Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, czyli wszystkich
ludzi pracy. Jak podaje Wikipedia, Święto Pracy wprowadziła w 1889
II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886r.
w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią
ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.
W niektórych miastach wciąż organizuje się pochody pierwszomajowe dla uczczenia
Święta Pracy. W niektórych miastach wciąż organizuje się pochody pierwszomajowe
dla uczczenia Święta Pracy. W Polsce obchodzone jest od 1950r.
Dominika Błaż

DZIEŃ FLAGI
Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz
symbolach narodowych. Dlaczego święto flagi obchodzimy właśnie 2 maja?
Data święta flagi nie jest przypadkowa i ma swoje uzasadnienie historyczne.
Jedno z nich to fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji
Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie.
Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy żołnierze przyczynili się do
zakończenia II wojny światowej oraz działań zbrojnych w Europie. Co więcej,
w czasach PRL 2 maja, a więc po Święcie Pracy, obywatele mieli
nakaz zdejmowania biało-czerwonych flag, tak aby nie były one widoczne podczas
nieuznawanego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.
2 maja jest również Dniem Polonii oraz Dniem Polaków za Granicą.

Aleksandra Wołczańska
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Jednym z najważniejszych świąt majowych jest święto Konstytucji 3 Maja.
Konstytucja została uchwalona dnia 3 Maja 1791 roku, była to pierwsza nowoczesna
konstytucja w Europie, a druga na świecie. Celem jej było zlikwidowanie wolnej
elekcji oraz demokracji szlacheckiej, formalnie też zniosła zatem liberum veto.
Konstytucja przestała jednak działać w 1793 roku, czyli zaledwie dwa lata po jej
uchwaleniu. Dzień ten przeszedł jednakże do historii jako święto Konstytucji 3 Maja,
które w Polsce jest obchodzone od 1919 roku.
Wiktoria Małopolska

Rocznica
Stanisław Aleksandrzak
Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce
powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita (…)

Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju
– Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju
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Za co kochamy nasze mamy?
Mama dla każdego jest najważniejszą osobą w życiu.
Dzięki mamie pojawiamy się na świecie. To właśnie Ona
jest pierwszą osobą, do której się tulimy, która nas
karmi, przewija, dba o nasze zdrowie, uczy chodzić, mówić
i poznawać świat. Zwykle tych rzeczy małe dziecko nie
przemyśla, ale obecność mamy jest wszędzie.
Bez mamy jesteśmy nieporadni, jest smutno i źle,
kiedy nawet na chwilę znika z naszych oczu. Kiedy
zaczynamy rosnąć, uczy nas, jak mamy postępować, co jest
dobre a co złe. Nie zawsze podobają się nam Jej uwagi,
zakazy i to, czego chce nas nauczyć. Rozumiemy to
dopiero,
gdy
dorastamy,
ale też się buntujemy i
nie
zawsze
chcemy
przyznać rację. Powinniśmy
jednak
zrozumieć
i
uwierzyć, że chce dla nas
jak najlepiej, Jej porady
i uwagi nieraz wyciągnęły
nas z niezłych tarapatów –
wystarczy
zaufać.
Tak
naprawdę
nie
wyobrażamy
sobie,
że
może
Jej
zabraknąć
i
zniknąć
z
naszego
życia.
Pragniemy, by była przy
nas
zawsze.
Naśladujemy
zachowanie mamy, jak radzi
sobie
z
pracami
np.
gotuje,
sprząta
i
rozwiązuje wiele problemów
domowych.
Myślę, że trudno
jest być mamą w obecnych
czasach.
Mamy
za
dużo
pracują zawodowo, następnie wracają do domu zmęczone i
pomagają nam np. w odrabianiu lekcji, a oprócz tego muszą
znosić nasze humory i grymasy. Na koniec mogę tylko
powiedzieć, że nasze mamy naprawdę kochamy szczerze
prawdziwym i niepowtarzalnym uczuciem.
Agata Sabik
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Kaja Kołodziejczyk

Wiosna
Choć jeszcze czasem zimny wietrzyk zawieje za uszami,
wiosna przez chłód się przedziera i jest już tutaj z nami!
Łąki całe już zielone, w którą by nie spojrzeć stronę.
Kwiaty kwitnąć zaczynają, lasy zaś barw nabierają.
nabieraj
Już wakacje się zbliżają i piosenki letnie grają.
Słonko świeci na nas z nieba, czego jeszcze nam potrzeba?
Święta w maju:
(1.05) Święto Pracy
(2.05) Dzień Flagi
(3.05) Święto Konstytucji 3 Maja
(2.05) Dzień Grilla
(4.05) Międzynarodowy Dzień Strażaka
(5.05) Dzień Europy
(8. 05) Dzień Bibliotekarzy
(15. 05) Dzień Rodziny
(19. 05) Dzień Dobrych Uczynków
(26.05) Dzień Mamy
(28.05) Europejski Dzień Sąsiada
Naszą uwagę przykuł Światowy Dzień Wolności Prasy (3.05).
Dzięki prasie możemy dowiedzieć sięę co się wokół nas dzieje. Dlatego tym
bardziej wszystkim powinno zależeć, by była ona obiektywna i niezależna.
A teraz marsz do (szkoły) kiosku po gazetę (szkolną)!
Jakub Gibadło
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W cyklu szkolnych wywiadów rozmawiamy z panią Małgorzatą Miką,
nauczycielką przyrody i biologii, wychowawcą klasy 6b.
REDAKCJA: Czy zawód nauczyciela jest tym, co chciała Pani robić od zawsze?
PANI MAŁGORZATA: Chyba tak, no skoro już tak długo uczę, bo ponad 30 lat, więc
zawsze chyba chciałam być tym nauczycielem.
R: Gdy była Pani młodsza, nie miała pani innych marzeń?
P. M: Nie przypominam sobie żebym chciała zostać kimś innym. Chyba nie.
R: Słyszeliśmy, że wcześniej pracowała Pani z dziećmi w nauczaniu początkowym.
P. M:Tak. Na początku pracowałam właśnie w klasach 1-3 i to było chyba 16 lat temu,
a drugie tyle pracuję w klasach starszych 4-6, a teraz jeszcze 7 i 8.
R: Jak to się stało, że uczy pani przyrody i biologii.
P. M:Wyobraźcie sobie, że tak jak w naszej szkole było dużo reform i w momencie,
gdy weszły gimnazja do szkoły, (a to też było już jakiś czas temu) po prostu zrobiono
taki przedmiot jak przyroda, w którą wchodziła geografia, biologia, chemia i fizyka.
Zrobiłam studia dyplomowe z przyrody w Krakowie i po prostu zaczęłam uczyć tego
przedmiotu w klasach 4-6.
R: Obecnie dużo mówi się o ekologii, jakie jest Pani zdanie na ten temat?
P. M: Moim zdaniem trzeba wszystko robić, żeby przyrodę najmniej niszczyć i żeby
coś zostało dla naszych dzieci, wnuków, prawnuków. Abyśmy mogli po prostu na tej
ziemi żyć, a to co robimy teraz nie zawsze jest właściwe - człowiek coś robi nie
myśląc, w jaki sposób szkodzi przyrodzie i światu. Jestem jak najbardziej za ekologią,
trzeba robić wszystko, żeby jak najmniej szkodzić. Już dzieci powinny uczyć się
segregować śmieci. Nie wyrzucać czegokolwiek gdziekolwiek, bo takie bezrozumne
niszczenie czy zanieczyszczanie obraca się przeciwko ludziom.
R: Jest Pani opiekunem sklepiku szkolnego. Jesteśmy ciekawi od kiedy działa
sklepik?
P. M: Nie pamiętam, od kiedy działa sklepik, bo gdy chodziłam tutaj do szkoły jako
uczennica to ten sklepik już był.
R: Czy może nam Pani zdradzić, jak Pani lubi spędzać wolny czas?
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P. M: Mogę. Moi drodzy bardzo lubię czytać, a więc czytam różne rzeczy w zależności
od tego, jaki mam taki nastrój i czas, bo przy moich niepełnosprawnych rodzicach to
różnie z tym czasem jest. Pochłaniam książki. Gdy mnie książka zainteresuje, potrafię
czytać całą noc, żeby ją skończyć. Uwielbiam też oglądać filmy, ale dobre filmy np.
kino europejskie, a najbardziej filmy psychologiczne. Lubię też gdzieś pojechać,
zobaczyć nowe miejsca, pochodzić, generalnie nie lubię siedzieć w miejscu, dlatego
od wielu lat ćwiczę aerobik. Sprawia mi to wielką radość.
R.: Bardzo dziękujemy Pani za rozmowę.
w roli reporterów debiutowali:
Sebastian Litarowicz i Leon Wichrowski
……………………………………………………………………………………………………………………………………

WARTO ZWIEDZIĆ….
Stare, polskie porzekadło mówi, że „w Bieszczady przyjeżdża się jedynie raz,
a potem się już tylko wraca”. Jest w tym sporo prawdy – te niezwykłe, jedyne
w swoim rodzaju góry kuszą półdzikimi, pierwotnymi krajobrazami połonin, lasami,
w których płyną nieuregulowane rzeki i wodospady, starymi, drewnianymi cerkwiami,
opuszczonymi, wyludnionymi wioskami oraz rzadkimi gatunkami zwierząt, których
nie sposób spotkać w innych regionach Polski. Nie z byle powodu mówi się, że
Bieszczady to swoisty polski Dziki Zachód, miejsce akcji wszystkich (nielicznych, ale
zawsze) polskich westernów. Bieszczady ciągną się od rzeki Osławy na zachodzie
(granica z Beskidem Niskim), przez dolinę Sanu, Jezioro Solińskie i Ustrzyki Dolne na
północy (granica z Górami Słonnymi i Górami Sanocko-Turczańskimi), po samą
granicę z Ukrainą na wschodzie oraz ze Słowacją na południu. Najwyższym szczytem
po naszej polskiej stronie jest Tarnica (1346 m n.p.m.), a po stronie ukraińskiej –
Pikuj (1405 m n.p.m.).
www. bezmapy/przewodnik
W Bieszczadach polecamy zwiedzić:
 cerkiew w Komańczy i Klasztor Nazaretanek, w którym przebył prymas
Stefan Wyszyński,
 ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu,
 kamień leski,
 Rezerwat bobrów w Uhercach Mineralnych,
 Rezerwat żubrów w Mucznym,
 Zaporę na jeziorze Solińskim.
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Wybierając się w Bieszczady, nie możemy pominąć wycieczki leśną kolejką
wąskotorową czy zdobywania górskich szczytów. Przepiękne widoki podziwiamy
z Połoniny Wetlińskiej lub Caryńskiej,, wchodzmy na Tarnicę, Opołonek lub Wielką
Rawkę. Wytrwali mogą wybrać się na spacer do urokliwych Jeziorek Duszatyńskich.
UDANYCH WĘDRÓWEK!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

,,DZIENNIK CWANIACZKA’’- RECENZJA
Seria książek ,,DZIENNIK CWANIACZKA’’ autorstwa J.Kinneya
opowiada o amerykańskim gimnazjaliście Gregu Heffleyu. Ma on
starszego brata Rodricka, który się nad nim znęca i młodszego
brata Manniego rozpieszczanego przez rodziców, ma również
mamę świrującą na punkcie zdrowia i dobrego wychowania oraz
stereotypowego ojca, który zawsze ma mu coś do zarzucenia.
Greg uwielbia grać w gry komputerowe, nie lubi sportu i swojego
sąsiada Fregleya. Ma także jednego przyjaciela - dziecinnego
Rowleya, z którym często spędza
za czas. Greg jest strasznym
pechowcem, a jego życie przypomina żywot męczennika, ponieważ niemal całe jego
życie składa się ze śmiesznych wpadek i sytuacji, które zapisuje w swoim dzienniku,
na pewno nikt nie chciałby się znaleźć w jego sytuacji, i mimo, że Greg nie jest święty
wcale nie zasługuje na takie męczarnie.
W książkach jest też pełno zabawnych opinii i wymysłów Grega na temat jego
przyszłości i życia teraźniejszego. Ta seria to po prostu istna BOMBA! Są to książki
humorystyczne naprawdę warte polecenia i przeczytania.
Wiktor Szczęsny

HISTORIA KSIĄŻKI!?
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Wiosenne przekąski
Koktajl owocowy
z kiwi i bananów
Składniki:
5 małych, dojrzałych kiwi +
jedno kiwi do dekoracji
2 dojrzałe banany
1 opakowanie cukru waniliowego
2 łyżki miodu
1 szklanka soku pomarańczowego

Sałatka gyros
Składniki:
3 pojedyncze filety kurczaka
2 łyżki stołowe przyprawy gyros/kebab
1 średnia czerwona cebula
1 duży por
1 średni słoik ogórków konserwowych
(np. korniszonów)
1 puszka kukurydzy
1 czerwona papryka
1/2 kapusty pekińskiej
4 łyżki ketchupu pikantnego
2 łyżki oleju roślinnego
2/3 szklanki majonezu
1/3 szklanki gęstej śmietany lub jogurtu
greckiego (opcjonalnie)
Przygotowanie:
Filety opłukać, osuszyć, oczyścić z
błonek i kostek. Pokroić na małe
paseczki lub w kostkę. Wymieszać z
przyprawą i odłożyć na ok. 1/2 h
W międzyczasie przygotować warzywa.
Czerwoną cebulę obrać, przekroić na 4

z kartonu
Przygotowanie:
Kiwi i banany obrać i pokroić na małe
kawałki. Włożyć do miksera, dodać
pozostałe składniki i miksować aż do
uzyskania gładkiej masy. Przelać do
wysokich szklanek, udekorować
plasterkami kiwi i podawać.
poleca Julka Deptuch
części, następnie na plasterki, oprószyć
solą. Odciąć korzonki pora, zielone
liście oraz zewnętrzną 1 - 2 warstwy.
Przekroić wzdłuż na 4 części i opłukać.
Posiekać na desce, włożyć na sitko i
przelać wrzątkiem z czajnika, odsączyć.
Ogórki pokroić w kosteczkę, kukurydzę
odcedzić, paprykę pokroić w kosteczkę,
kapustę pekińską opłukać, osuszyć i
drobno pokroić.
Na większej patelni podgrzać olej,
włożyć kurczaka i obsmażać na złoty
kolor z każdej strony (w sumie ok. 10
minut). W trakcie smażenia doprawić
mięso solą oraz pieprzem. Przełożyć na
dno salaterki o średnicy 20 cm.
Polać ketchupem, przykryć plastrami
czerwonej cebuli, następnie układać
kolejne warstwy składników: ogórki,
kukurydzę, pora, paprykę, majonez
wymieszany ze śmietaną lub jogurtem,
a na koniec przykryć posiekaną kapustą
pekińską.
poleca Marlena Aleksander
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I .Rozwiąż

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

krzyżówkę

Pszczółka ……… sobie lata…
A,B,C,D,E to:
Ma poroże i mieszka w lesie.
……….. zielony ma garniturek…
Potrawa grillowa.
Ciasto wielkanocne.
………… Loretańska.

II Rozszyfruj nazwy miejscowości i krain
geograficznych w Polsce, gdzie warto
spędzić wolny czas
URAMYZ-………………
CZEROZTO-…………………
DYCZABIESZ-………………
ZKPOAEN-……………..
RZOME-……………
WARKÓK-…………….
RAWAASZW-…………….

nr 8 gazetki szkolnej
przygotowali
uczniowie klasy 6a:
Marlena Aleksander, Dominika
Błaż, Julia Deptuch, Jakub
Gibadło, Leon Wichrowski,
Kaja Kołodziejczyk,
Wiktoria Małopolska,
Aleksandra Wołczańska
Agata Sabik, Wiktor Szczęsny,
Sebastian Litarowicz,
Amelia Fabisz
Opiekun:
Beata Miszczyk
ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY!
spotkania Redakcji odbywają
się w środy godz. 13. 30 - 14. 30
w s. 210/s. 019
e-mail:
gazetka.zsp.rym@interia.pl

łamigłówki przygotował Wiktor Szczęsny
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ZAGADKA
autor: Amelia Fabisz
Nos mój koloru jest czarnego,
No a łapy różowego.
Mam też piękny długi ogon,
Za kotami ruszam w pogoń.
Piję tylko czystą wodę
Na bujne futro i urodę.
Wiosną pomagam pańci sądzić kwiatki
- Rozkopując wszystkie rabatki.
W czasie podwieczorku,
Leżę pod stołem nie od wtorku.
No a w głowie, straszny korek,
Nie wiem nawet co to wtorek.
Na stole filiżanka kawy,
Leży a ja ruchem żwawym.
Chlast! Prast! I nie ma kawy,
Może nikt nie zauważy
Z herbatą taka sama historia,
Po wypiciu ogarnia mnie euforia.
Lubię także smak ciasteczek,
Czekolady i babeczek.
Lubię chodzić na spacery,
By oglądać ptasie kwatery.
Czasem biegam po zielonych łąkach,
Są tam kwiaty o czerwonych pąkach.
Bardzo lubię gonić motyle,
Mają na skrzydłach kolorów tyle.
Pszczoły, także są przyjemne,
Nie wiem co to liczby ujemne.
Powiedziałem Ci już wiele o sobie,
Dużo już wiesz o mojej osobie.
Spróbuj zgadnąć, czym ja jestem,
Odpowiedź zapisz pióra gestem.

HUMOREK
Przychodzi blondynka do sklepu i
mówi:
- Chciałam złożyć skargę.
- Tak? A z jakiego powodu?
- Dlaczego moje „Lays prosto z pieca”
są zimne?
Pukanie do bram raju. Otwiera św.
Piotr. Przed nim piłkarz Robert
Lewandowski.
- Ktoś ty? – pyta św. Piotr.
- Jestem piłkarzem polskiej
reprezentacji!
- To jak trafiłeś do niebiańskiej
bramy?
Nauczyciel pyta się Jasia:
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
- Róże.
- Proszę, napisz to na tablicy.
- Chyba jednak wolę maki – mówi
Jasio.
Przygotował J. Gibadło

………………………………………………………………………….
ZADANIE KONKURSOWE
Co jest rozwiązaniem wiersza – zagadki?
ROZWIĄZANIE:………………………………………….
IMIĘ i NAZWISKO:……………………………………………... KLASA: ………………………
Wrzuć wycięty kupon do skrzynki redakcyjnej, czeka nagroda!
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Uwaga! Ważne!!!
Uczniowski Kupon Ratunkowy upoważnia do jednorazowego
zwolnienia z odpowiedzi ustnej. Wytnij kupon z gazetki i oddaj go
nauczycielowi. Oryginalny KUPON posiada pieczątkę szkoły
i numer. Pamiętaj, aby przestrzegać terminu ważności kuponu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA
DANIA KONKURSOWEGO z NR. 7
Zadanie konkursowe polegało na pokolorowaniu konturów
wielkanocnej pisanki. Niestety otrzymaliśmy tylko jedną
anonimową pracę, dlatego zespół redakcyjny zdecydował
o nieprzyznawaniu w tym miesiącu nagrody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAJOWE CIEKAWOSTKI
W maju kwitną kwiaty, drzewa i krzewy, budzą się do życia owady.
Maj jest uznawany przez wielu ludzi za najpiękniejszy miesiąc w roku. Nazwa
miesiąca wywodzi się od bogini Mai, matki boga Merkurego. Jedna ze starych
legend mówi, że Bóg Ojciec w maju stworzył świat.

PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA
Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.
Deszcz majowy, chleb gotowy.
Gdy kukułka gwiżdże w maju, spodziewaj się urodzaju.
Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie.

