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Co w szkole piszczy… 

 Dziewczęta grały w Fina-

le Powiatu w piłce nożnej. 

 W naszej szkole odbył 

się finał konkursu histo-

rycznego. 

 Obejrzeliśmy akademię 

z okazji Uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja 

W tym numerze: 

„Święto Pracy” 2 

Uchwalenie Konstytu-

cji 3 Maja. 
2 

Dzień Matki. 2 

Ankieta uczniowska 3 

Nasze sportowe 

sukcesy. 

3 

Krzyżówka.  4 

Co można zrobić w 

windzie. 

4 

Kinowy hit na maj. 4 

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 

roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie 

przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po kon-

stytucji Amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 Maja 

została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm. Została zaprojekto-

wana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie 

mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc 

najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum 
veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, 

jeśli zechciał – z własnej inicjatywy lub przekupiony przez zagraniczne siły albo magnatów – 

mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 Maja miała wyprzeć 

istniejący chaos, popierany przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konsty-

tucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Kon-

stytucję na język litewski. Konstytucja obowiązywała 

przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni 

uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były roz-

winięciem jej postanowień. Sejm grodzieński (1793), 

aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 ro-

ku uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszyst-

kie ustanowione na nim akty prawne. 

Truskafka 

Konstytucja 3 Maja 

              1 Maj 

Święto Pracy, początek 

długiego weekendu majo-

wego. 

              2 Maj 

Dzień Flagi Rzeczypospoli-

tej Polskiej. 

              3 Maj 

Święto Narodowe Trzecie-

go Maja. . 

               4 Maj 

Dzień Strażaka i Hutnika.  

 

                   5 Maj 

Dzień Europy. Dzień godności 

osoby z niepełnosprawnością  

intelektualną. Dzień  Leśnika 

i Drzewiarza. 

8 Maj 

Dzień Zwycięstwa.  

                  9 Maj 

Dzień Unii Europejskiej. 

                                     

15 Maj 

Międzynarodowy Dzień Ro-

dziny.  

                 19 Maj 

Międzynarodowy Dzień Pa-

mięci Ofiar AIDS. Dzień do-

brych uczynków. 

                 26 Maj      

Dzień Matki.  

 

 

 

 

31 Maj 

Zielone świątki.  

Kalendarz świąt majowych 
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              „Święto pracy” — trochę historii. 

Święto Pracy (właściwie Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 maja) – międzynarodo-

we święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie.  Święto  wprowadziła w 1889 r. II Międzynarodówka dla 

upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, 

podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Dzień 1 

maja był kulminacją akcji robotniczych w całym kraju, uczestniczyło w niej 80 000 ludzi. Liczbę demonstrujących 

robotników w całym stanie Illinois policja oceniała na ok. 610.000 osób.  3 maja odbył się wiec przed fabryką McCor-

micka, zaatakowany przez policję, która otworzyła ogień do robotników, zabijając cztery osoby i raniąc dalszych kil-

kanaście. Na następny dzień, 4 maja, zwołano wiec na placu Haymarket, wzywając do zemsty za zabitych robotników. 

Wiec początkowo przebiegał spokojnie, ale kiedy na placu pozostało już tylko kilkaset osób, policja wezwała pozosta-

łych do jego zakończenia i rozejścia się ktoś rzucił bombę w szeregi policji, która odpowiedziała ogniem. Od wybuchu 

bomby zginął na pewno jeden z policjantów, a kilkudziesięciu zostało rannych. W szpitalu zmarło siedmiu dalszych po-

licjantów. Czterech robotników zginęło od kul policji, liczby rannych nie ustalono. Nie wyjaśniono do końca, ilu zabi-

tych i rannych to ofiary zamachu, a ilu ognia policji, która po wybuchu bomby zaczęła w panice strzelać na oślep. 

Przed sądem postawiona została grupa ośmiu związkowców i anarchistów. Ponieważ żadnego z nich nie można było łą-

czyć bezpośrednio z samym zamachem, oskarżono ich o "działalność wywrotową" i "nawoływanie do przemocy". 2 listo-

pada 1887 Sąd Najwyższy skazał ich na karę śmierci, a wyrok został wykonany 11 listopada 1887.                                                                                                                                                                                                       

                                  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.  

3 maja uchwalono pierwszą Konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą, po amerykańskiej, na świecie. Wyprzedziła 

trzecią na świecie Konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany 

w październiku  1788 roku. 

W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  wokół  Warszawy skoncentrowano wiele jed-

nostek wojskowych, których zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792 r. Po odzyskaniu niepodległo-

ści w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą  sejmu z 19 kwietnia 1919 r., po 

II wojnie światowej obchodzono je  kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu wła-

dze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione 

przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 . 

Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono do kalendarza świąt państwowych ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w 

życie 28 kwietnia ). 3 maja jest dniem wolnym od pracy.                                                                                                                    

    26 maja - Dzień Matki 

Dzień Matki – święto obchodzone corocznie w Polsce jako wyraz szacunku 

wobec matek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami 

i różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To 

święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości podziękowania. Po-

czątki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem ota-

czano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Dzień, w którym 

obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie 

matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane bło-

gosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX w. Ponownie zaczęto go ob-

chodzić po zakończeniu II wojny światowej. Przykład życzeń: 

Choć raz w roku jest Święto Matki — mamie co dzień się należą kwiatki. 

              

Kiedy wszyscy dziś winszują, 

Każdy co innego, 

Cóż ja mam Ci, droga Mamo,  

powiedzieć nowego. 

Jeden wszelkich pomyślności, 

Inny szczęścia życzy. 

Ten znów złota i dostatków, 

Których nikt nie zliczy. 

Ja wartości nie znam złota, 

Bo mnie uczysz przecie, 

Że nie wszystko kupić można 

Za pieniądz na świecie. 

A więc jedno mam życzenie 

Dla Ciebie od rana, 

Byś nam żyła długie lata 

- mamusiu kochana! 

 



Rok szkolny 2012/13 Str. 3 

   Nasze sportowe sukcesy.  

Uroczyste podsumowanie rozgrywek  międzyszkolnych.  

Dnia 22 marca w hali sportowej naszej szkoły odbyło się z udziałem  Burmistrza 

Krzysztofa Wnuka, pani dyrektor Magdaleny Osińskiej oraz  reprezentacji szkół 

podstawowych uroczyste podsumowanie rozgrywek  międzyszkolnych w ramach Mi-

strzostw Marek oraz Mazowieckich Igrzysk  Młodzieży Szkolnej w I semestrze tego 

roku szkolnego. Uczniowie naszej  szkoły odebrali nagrody za I miejsce w mini  ko-

szykówce dziewcząt, I miejsce w mini piłceręcznej dziewcząt i I miejsce chłopców, 

II miejsce w minipiłce siatkowej chłopców i II dziewcząt oraz II miejsce dziewcząt i 

chłopców w tenisie stołowym. Mecz pokazowy piłki ręcznej między dziewczętami i chłopcami dostarczył nam wiele 

emocji. Uroczystość uświetniły  swoim tańcem dziewczęta ćwiczące pod okiem pani W. Beredy– Tomali. Gratulujemy 

wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.  

6. Styl ubioru? 

Osoby pytane odpowiedziały :  

Na luzie, tak jak chce i stylo-

wo ;))) 

7. Ulubiony sport? 

1. koszykówka 

2. siatkówka 

3. biegi 

(Ja  nie lubię sportu ale OK. 

;*) 

8. Co wolisz? Oglądać TV czy 

czytać ? 

Najwięcej pytanych odpowie-

działo TV. 

9. Wolisz kino czy teatr? 

No więc… Prawie wszyscy py-

tani odpowiedzieli, że wolą 

kino, a tylko niewielka częsć 

odpowiedziała : teatr. 

10. Ulubiony sklep z ciuchami? 

 Najbardziej popularnym skle-

pem odwiedzanym przez 

1. Wolisz owoce czy warzywa? 

Najwięcej ankietowanych osób  wy-

brało owoce. 

2. Jakiego radia słuchasz? 

Na 1 miejscu znalazło się radio ESKA, 

Na 2 miejscu jest RMF FM , a na 3 

ESKA rock ;** 

3. Twój ulubiony napój? 

Na 3 miejscu znalazła się fanta… Na 2 

zaś… znalazł się sok pomarańczowy i… 

na 1 miejscu jest… coca cola i fru-

go ;ppp  

4. Ulubione zwierzę?  

Najczęściej wybieraną odpowiedzią 

był pies, potem kot i królik… Zostały 

jeszcze wymienione szynszyla, koń i 

świnka morska ale miały tylko po 2 

albo po 1 głosie ;)) 

5. Ulubiony kolor? 

było najwięcej odpowiedzi z kolorami  

-niebieski, różowy, zielony, czarny, 

miętowy, fioletowy i czerwony. ;)) 

 

uczniów naszej szkoły jest Reserved, C&A, 

TAILY WEIL, cropp, New Yorker i H&M 

11. Masz chłopaka/dziewczynę? (na te pyta-

nie odpowiadały klasy 4-6) 

Najwięcej osób jest singlem/singielką ;** 

12. Kolor oczu? 

Najwięcej osób ma paczydełka koloru nie-

bieskiego, brązowego i piwnego ;))) 

13. Kolor włosów? 

Najwięcej pytanych osób jest brunetem/

brunetką i blondynem/blondynką 

14. Nosisz kolczyki? (To pytanie było zada-

wane tylko dziewczynom) 

Ta ankieta dowiodła, że wszystkie pytane 

dziewczyny noszą kolczyki ;)) 

 

 

Pisały dla was: pizza 

 i nowa redaktorka Elka ;33 

 

Ankieta uczniowska ;p 
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1. Ma swoje święto 26 maja. 

2. Największa z kart. 

3. Uchwalona 3 maja. 

4. Właśnie ją rozwiązujesz. 

5. Daje mleko. 

6. Np. róże, tulipany. 

7. Święta, święta i po … 

 

„Krudowie” to komedia animowana w polskiej wersji 

językowej, zrealizowana w studio Dreamworks Ani-

mation, w którym powstały takie przeboje, jak 

”Shrek” i ”Madagaskar”. W poszukiwaniu nowego do-

mu staromodny jaskiniowiec musi przeprowadzić ro-

dzinę przez prehistoryczne ziemie. Olbrzymich roz-

miarów flora i fauna są już sporym wyzwaniem, jed-

nak prawdziwe komplikacje pojawią się w chwili, kie-

dy do rodziny dołączy zatrważająco nowoczesny ja-

skiniowiec, którego poszukiwanie "jutra" zupełnie nie 

pasuje do poglądów naszego bohatera, hołdującego 

wczorajszym tradycjom (filmweb.pl). 

 

Film zrealizowany w studio Dream-

works Animation, w którym powstały 

największe przeboje kina animowa-

nego ostatnich lat: „Shrek”, 

„Madagaskar”, „Kung Fu Panda” i 

„Jak wytresować smoka”. Rewelacyj-

ny humor wizualny, sytuacyjny i 

słowny, wsparty znakomitym polskim 

dubbingiem z udziałem m.in. Anny 

Guzik i Lesław Żurek. 

 

alan 

Co nowego w kinach? 

1. Wydawaj odgłosy samochodu, za 

każdym razem, gdy ktoś wchodzi lub 

wychodzi z windy.  

2. Uściśnij dłoń osoby wchodzącej do 

windy.  

3. Pogratuluj wszystkim, że są razem 

z Tobą w tej windzie.  

4. Wydmuchaj nos i zaoferuj innym 

pokazanie zawartości chusteczki.  

5. Spoliczkuj się mówiąc pod nosem: 

"Zamknijcie się już wszyscy!".  

6. Nucić Hymn Polski.  

7. Sprzedaj ciasteczka Skautów.  

8. Podczas dłuższej jazdy windą, ko-

łysz się na boki, jak byś był na stat-

ku.  

9. Gól się.  

10. Otwórz torebkę, zajrzyj do środ-

ka i zapytaj: "Masz wystarczająco 

dużo powietrza w środku?".  

11. Oferuj wszystkim identyfikatory, 

swój noś do góry nogami.  

12. Stój twarzą do ściany, w rogu win-

dy, milcząc.  

13. Gdy winda dojedzie na Twoje pię-

tro, próbuj ją sam otworzyć, a gdy 

zrobi to sama, udawaj zdziwienie i 

zakłopotanie.  

14. Nachyl się do kogoś i szepnij: "Oni 

nadchodzą".  

16. Pozdrawiaj wszystkich wsiadając 

do windy ciepłym uściskiem dłoni i 

poprosić by mówili do Ciebie Admira-

le.  

17. Na najwyższym piętrze, przy-

trzymując otwarte drzwi, powiedz, 

że będziesz je tak długo przytrzy-

mywał, aż nie usłyszysz grosza upusz-

czonego na dół.  

18. Ćwicz Tai Chi.  

19. Patrz się na kogoś, szczerząc 

zęby, a następnie powiedz: "Mam 

nowe skarpetki!".  

20. Kiedy do windy wejdzie przy-

najmniej 6osób, będąc z tyłu, ogłoś: 

"O nie, choroba lokomocyjna!" i za-

cznij udawać, że zbiera Ci się na wy-

mioty. 

Rzeczy, które możesz zrobić w windzie 


