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Przez wieki prasa pełniła rolę informacyjną. To dzięki niej ludzie dowiadywali się, co 
dzieje się  w kraju i świecie. Niewielkie ceny gazet spowodowały, że wiadomości te były 
dostępne dla każdego, a popularność i sprzedaż gazet  wzrastały. 
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Dlatego my nie będziemy w naszej gazetce zamieszczać tzw, niusów – bo one regularnie
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współredagowania niniejszej gazetki! Czekamy na Wasze pomysły!
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 WYDARZYŁO SIĘ

MAJ

2 maja    DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3 maja    rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 
5 maja    1846 roku urodził się HENRYK SIENKIEWICZ, 
              powieściopisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla 

6 maja    1921 roku urodził się JAN BYTNAR, pseud. Rudy i in.,
              harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej, bojownik Szarych
              Szeregów, jeden z bohaterów książki Kamienie na szaniec              

8 maja    DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

10 maja    1986 roku zmarła ANNA KAMIEŃSKA, poetka   

15 maja    MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY,

18 maja    1920 roku urodził się  KAROL WOJTYŁA, papież Jan Paweł II

23 maja    1842 roku urodziła się MARIA KONOPNICKA, poetka 

26 maja    Dzień Matki

               
CZERWIEC

1 czerwca     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA, 
                  
1-8 czerwca   OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM                   

23 czerwca    DZIEŃ OJCA

27 czerwca    2001 roku zmarła TOVE MARIKA JANSSON,      
                   autorka popularnej serii o Muminkach                
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MILUSIŃSCY, CZYLI WIADOMOŚCI Z KOŁA HODOWLANEGO                                   

Niedługo wakacje! Zwierzaki powędrują do domów hodowców, ale niestety               
nie wszystkie… Zostaną: szynszyla Kevin, myszka Śnieżka, rybka Bum-Bum oraz               
królik Karmel.                                       

 Jeśli ktoś chciałby zaopiekować się wymienionymi zwierzętami podczas wakacji, 
proszę zgłosić się do pani Elsner  (sala nr 14) lub do mnie - Julki Megger z 7b.                      
Do zobaczenia po wakacjach!
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WARTO PRZECZYTAĆ! 

 Koniecznie przeczytajcie książkę Suzanne  Collins pt. „Igrzyska śmierci”.

Jej główną bohaterką jest Katnis Everdeen, nastoletnia łuczniczka z dotkniętego 
straszliwą biedą Dystryktu 12. Kiedy jej młodsza siostra zostaje wylosowana do wzięcia 
udziału w "Igrzyskach Śmierci",  Katnis zgłasza się jako ochotniczka, by ją ocalić. Razem   
z  sąsiadem Peeta Mellarkiem, podróżują do bogatej stolicy, żeby wziąć udział  w grze o 
życie.

Celem  tej strasznej gry jest przetrwanie, ale przeżyć może tylko jedna z 24 osób, 
biorących w niej udział.  Ten fascynujący pojedynek, z nieoczekiwanymi zwrotami akcji, 
trzyma  w napięciu do samego końca.

"Igrzyska Śmierci" to brutalna historia, ukazująca straszliwy świat, gdzie dla garstki 
uprzywilejowanych bogaczy harują  w poniżających warunkach miliony ludzi, których 
życie nie   ma  dla rasy „panów” żadnego znaczenia. 

Niesamowicie budowane napięcie i historia miłosna w tle sprawiają, że książka jest 
wyjątkowa i nie można się od niej oderwać. To zdecydowanie lektura warta polecenia!

 CIEKAWOSTKI Z KRAJU I ŚWIATA

Już za chwilę wakacje, z tej to okazji sprawdziliśmy, jak wygląda kwestia 
wypoczynku dzieci i młodzieży w innych krajach. 

Wakacje krótsze niż my wprowadziło 12 europejskich państw – Austria, Belgia, 
Francja, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Anglia, Niemcy, 
Liechtenstein, Dania. Najkrótsze wakacje trwają 6 tygodni (Niemcy, Holandia, Szkocja). 

Polskie wakacje możemy porównać do czeskich, słowackich, szwedzkich i 
finlandzkich. Dłuższą przerwą mogą cieszyć się uczniowie 10 państw (Litwy, Łotwy, 
Estonii, Węgier, Grecji, Islandii, Włoch, Malty, Rumunii i Turcji).

W Grecji maluchy wypoczywają 12 tygodni, a starsi tylko 10. Na Litwie – starsi 11, 
młodsi 13, na Cyprze – młodsi 11, starsi 9. Odwrotnie zaś jest w Islandii i Irlandii (10-11 
tygodni dla młodszych, 13 dla starszych).Rekordowe wakacje są 3 tygodnie dłuższe niż        
w Polsce i mogą się nimi cieszyć dzieci w Turcji, na Malcie i na Łotwie.
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 CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE! 
REKOMENDUJEMY  WYJĄTKOWE MIEJSCA W NASZYM KRAJU

WAKACJE 2021 !

Witajcie !

Wszyscy odliczamy już dni do upragnionych wakacji   Pewnie większość z
Was ma już jakieś plany - zaplanowane kolonie, obóz czy też rodzinne wczasy …
Jednak  wakacje  trochę  trwają   dlatego  chciałabym  Wam  troszeczkę
podpowiedzieć,  gdzie  można  się  udać,  żeby  świetnie  spędzić  czas  i  zobaczyć
ciekawe i piękne miejsca ,nie opuszczając naszego kraju.

Polska  jest  krajem  pełnym  fantastycznych  miejsc.  Tak  naprawdę  warto
zobaczyć   u  nas  góry, Mazury,  Morze  Bałtyckie i  wiele,  wiele  innych  miejsc.
Wszędzie  znajdziemy  coś  wartego  uwagi.  Poniżej  przedstawię  Wam  kilka
miejscowości, które mają dla nas sporo do zaoferowania 
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Kraków

Kraków to obowiązkowe miasto do zwiedzenia w Polsce. Trzeba tu zobaczyć
Wawel,  który  był  siedzibą  polskich  królów.  Każdy,  kto  będzie  w  tym  miejscu,
powinien także odwiedzić Smoczą Jamę   Wartym uwagi miejscem w Krakowie
jest  również  Kościół  Mariacki,  znajdujący  się  na  Rynku  Głównym,  który  także
trzeba zobaczyć, zwłaszcza Sukiennice. Atrakcji jest naprawdę bardzo wiele…

Wieliczka
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W  Wieliczce  mamy  znaną  nie  tylko  w  Polsce,  ale  również  i  w  świecie
kopalnię soli kamiennej. Warto wiedzieć o tym, że jeszcze pod koniec XX wieku
w kopalni tej wydobywano sól.

 Dziś  miejsce  te  jest  dostępne  tylko  i  wyłącznie  do  zwiedzania.
W  podziemnych  komnatach  znajdziemy  nie  tylko  restaurację,  ale  również  salę
balową, gdzie od czasu do czasu organizowane są różnego rodzaju imprezy 

Warszawa

Warszawa, jako stolica Polski,  również ma bardzo wiele  do zaoferowania.
Przede  wszystkim  warto  zwrócić  uwagę  na  tutejszy  gmach  Pałacu  Kultury.
Powinniśmy zainteresować się także Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym
jest ponad 300 tysięcy różnego rodzaju interesujących eksponatów, pochodzących
właśnie z tego wydarzenia. Nie można także pominąć Zamku Królewskiego, który
pochodzi  z  1619  r.  W  mieście  tym  jest  masa  atrakcji  turystycznych,  których
zwiedzanie zajęłoby co najmniej kilka tygodni. Te wymienione powinny się znaleźć
na liście każdego Polaka jako miejsca obowiązkowe 
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Polskie góry

W  Polsce  mamy  także  przepiękne góry,  które  cieszą  się  większą
popularnością niż niejedno malownicze pasmo w Pirenejach czy Alpach  – rocznie
odwiedzają je aż 3 miliony turystów. Warto odwiedzić Tatry, które są najwyższymi
górami w naszym kraju. Oprócz tego powinniśmy również zdecydować się 
na wędrówkę po Beskidach, które również oferują atrakcyjny krajobraz, a posiadają
mniej wymagające szlaki od Tatr. 
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Atrakcje nadmorskie

Polecam odwiedzić Gdańsk, Gdynię, Sopot i  Szczecin. Warto także zajrzeć 
do Malborka, gdzie na turystów czeka ogromny i warty uwagi zamek krzyżacki.       
W Sopocie na pewno powinniśmy wybrać się na przechadzkę po tutejszym molo. 
Jest to najpopularniejsze molo w kraju  W Gdańsku mamy przepiękne 
kamienice i posągi, które nadają temu miastu ogromnego uroku. W Gdyni 
powinniśmy odwiedzić wyjątkowe muzea.

Żeby  zobaczyć  coś  naprawdę  pięknego,  wcale  nie  musicie  opuszczać
naszego kraju, ponieważ  wiele ciekawych i pięknych miejsc znajdziecie właśnie
tutaj  –  w  naszej  Polsce   Warto  pamiętać  także  o  przysłowiu  Stanisława
Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.

Życzę wszystkim wspaniałych wakacji 
Pozdrawiam, Zosia P., kl. 7b 

PAMIĘTAJMY! 

                 3 maja - Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Jak zapewne każdy wie, w Polsce 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. Jednak 
tego dnia obchodzone jest również inne święto. Niestety,  mało mówi się o tym święcie, 
jednak jest ono bardzo ważne. Chodzi tutaj o Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski. Owo święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w roku 1920 na 
prośbę polskich biskupów po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Święto to upamiętnia
tzw. śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył 
Polskę opiece Matki Bożej i wraz z wszystkimi stanami ogłosił Ją królową Polski.                

Po napaści Niemiec oraz Sowietów w 1939 roku władze okupacyjne zakazały
 obchodzenia święta Królowej Korony Polskiej. Nie uznawały go również władze Polski 
Ludowej po II Wojnie Światowej, święto obchodzono tylko w liturgii kościelnej. 
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PROMUJEMY UCZNIOWSKIE TALENTY  

Nasza uczennica – Nicola Weissbek zdobyła w Miejskim Konkursie Poetyckim          
„O Złotą Jesienną Chryzantemę” I miejsce!!! Gratulujemy młodej poetce sukcesu.                
Poniżej zamieszczamy kolejne wiersze Nicoli.
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***  

                                               

                        Strach ma zbyt wielkie oczy.                      

Uwielbia grupy ludzi,

najlepiej, 

gdy są w moim wieku.

To mu dodaje czarnej otuchy.

Jego siła rośnie,

im więcej głów i par oczu skanuje moje ruchy.

Kocha jak makiem zasianą ciszę

przed moją lokalną burzą.

Zamknięte, o kształcie kwadratu niewielkie przestrzenie, 

one mu służą.

Potrafił połamać myśli, 

nadzieję, odwagę i radość.

Dlatego pytam: 

Zabić go?

           Mimo że to tylko w moim życiu gość?

 

 

11



 ***          

Ogród wyobraźni:

Chude słonie, 

grające w warcaby w podwodnym deszczu;

duchy potężnych kosmitów, 

biegnące po Odyna tęczy;

symfonie o zapachu piżma, 

płynące po nieistniejącej łące;

kwiaty ubrane w muchy i fraki,

leżące na pionowej plaży…

                               To mi się marzy.                              

 Moje kolory

Poniedziałek jest szary jak wilk 

i chudy jak mysz pod kościołem.

Wtorek jest kremowy jak zupa z borowików 

i leniwy jak kot pod stołem.

Środa jest żółta jak świeże cytryny 

i gwarna jak z filmu gremliny.

Czwartek  oliwkowy jak moja spódniczka 

i głośny jak karabiny.

Piątek lazurowy jak piękna laguna 

i słodki jak wata cukrowa.

Sobota jest czerwona jak burak 

 i piękna jak rybka akwariowa.

Niedziela  złota jak korona króla 

i spokojna jak w szachy gra.
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TROCHĘ HUMORU Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH

Harcerstwo ma swoje zalety, a pewne intymne wypaczenia nie są częste.
Żołnierze przyszli do wsi, żeby zjeść trochę grochówki i uratować ją od powodzi.

Praca lekarza jest trudna i niebezpieczna dla pacjenta.

Najbardziej podoba mi się zawód sekretarki, bo z dyrektorem jest czysta praca.

Praca praczki jest ciężka, bo brudy się trzymają.

Nowoczesne sposoby gospodarowania, to robić jak najmniej.

Polska wysyła za granicę: węgiel, artykuły spożywcze, samochody i inne zabytki.

Męty społeczne to fusy w szklance napoju uczciwej części społeczeństwa.
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