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Co w szkole piszczy… 

☺ Klasy czwarte były w 
Krakowie i Wieliczce 

☺ Klasy trzecie w Górach 
Świętokrzyskich 

☺ Obejrzeliśmy akademię 
z okazji Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja 
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„Święto Pracy” 2 

Uchwalenie Konstytu-
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KrzyŜówka.  4 

Wierszyki i Ŝyczenia 
dla mamy.  
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Kinowy hit na maj. 4 

              1 Maj 

Święto Pracy, początek 
długiego weekendu majo-
wego. 

              2 Maj 

Dzień Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 

              3 Maj 

Święto Narodowe Trze-
ciego Maja. Najświętszej 
Marii  Panny Królowej Pol-
ski (katolickie). Międzyna-
rodowy dzień  Wolności 
Prasy (ONZ). Międzynaro-
dowy dzień Astmy i Aler-
gii. 

               4 Maj 

Dzień StraŜaka i Hutnika.  

                   5 Maj 

Dzień Europy. Dzień godności 
osoby z niepełnosprawnością  
intelektualną. Dzień  Leśnika 
i Drzewiarza. 

8 Maj 

Dzień Zwycięstwa. Dzień bi-
bliotekarzy i bibliotek. Świa-
towy dzień czerwonego krzy-
Ŝa i czerwonego półksięŜyca. 

                  9 Maj 

Dzień Unii Europejskiej. 

                                     

15 Maj 

Międzynarodowy dzień Ro-
dziny. Święto polskiej muzyki 
i plastyki.  

                 19 Maj 

Międzynarodowy dzień pamięci 
ofiar AIDS. Dzień dobrych 
uczynków. 

                 26 Maj      

Dzień Matki.  

               

 

 

 

 

31 Maj 

Zielone świątki. Dzień bez pa-
pierosa. Światowy dzień roz-
woju kultury. Dzień bociana 
białego. Dzień pracownika  
przemysłu spoŜywczego. 

Kalendarz świąt majowych 

Minęła majówka !!!! Co robić w dni wolne od szkoły? Nigdzie  nie wyjeŜdŜasz?  

MoŜesz zostać w mieście i świetnie się bawić— niewiele ucierpi twój portfel ;-)  

Oto moje sposoby na nudę : 

 

 - Razem ze swoimi znajomymi pójdź na lody . 

 - Wybierz się ze swoimi rodzicami na wycieczkę rowerową  . 

 - Pojedź na basen albo do kina . 

 - Nagraj komedię na swoją kamerę . 

 - Zrób imprezę o której będzie głośno . 

 -Spędź cały dzień do góry brzuchem przed telewizorem =-). 

 - Ozdób swój pokój plakatami .  
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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 juŜ 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. PoniewaŜ Ŝadnego z nich nie moŜna było łą-
czyć bezpośrednio z samym zamachem, oskarŜono ich o "działalność wywrotową" i "nawoływanie do przemocy". 2 listo-
pada 1887 Sąd NajwyŜszy skazał ich na karę śmierci, a wyrok został wykonany 11 listopada 1887.              Denti                                                                                                                                               

                                  Uchwalenie Konstytucji 3 maja. 

3 maja uchwalono pierwszą konstytucje w nowoŜytnej 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 jedno-
stek wojskowych, których zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792 r. Po odzyskaniu niepodległości 
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 władze 
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 
Ŝycie 28 kwietnia ). 3 maja jest dniem wolnym od pracy.                                                                        Łukasz                                            

    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 róŜnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To 
święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości podziękowania. Po-
czątki święta sięgają czasów staroŜytnych 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 naleŜało 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 Ŝyczeń: 

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

             Przygotował: Sebastian Semenyszyn 

Kiedy wszyscy dziś winszują, 
KaŜdy co innego, 
CóŜ ja mam Ci, droga 
Mamo, powiedzieć nowego. 
Jeden wszelkich pomyślności, 
Inny szczęścia Ŝyczy. 
Ten znów złota i dostatków, 
Których nikt nie zliczy. 
Ja wartości nie znam złota, 
Bo mnie uczysz przecie, 
śe nie wszystko kupić moŜna 
Za pieniądz na świecie. 
A więc jedno mam Ŝyczenie 
Dla Ciebie od rana, 
Byś nam Ŝyła długie lata 
- mamusiu kochana! 

Paula 
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ukasz                                             

   Nasze sportowe sukcesy.  
Dnia 7 kwietnia 2009 r. w Piasecznie odbyły się Międzypowiatowe Rozgrywki w Tenisie Stołowym. Naszą szkołę repre-
zentowali Mateusz Pawlina i Adam Grykałowski z klasy VI b, którzy w marcu zdobyli Mistrzostwo Powiatu Wołomiń-
skiego. Po zaciętej walce z druŜyną z Białobrzegów chłopcy zdobyli IV miejsce. Gratulujemy. 

W dniu 6 kwietnia na boisku w SP nr 3 odbyły się rozgrywki w Mini Piłce NoŜnej chłopców pomiędzy szkołami: SP 3, SP 
4, SP 5. Nasi koledzy pokonali zawodników z SP 5 4:0 i SP 3 4:2 i awansowali do finału, który odbył się 8 kwietnia na 
boisku SP 1 w Markach. Po zaciętej walce, w dogrywce druŜyna SP 4 pokonała gospodarzy 2:0. W Rejonowych Zawo-
dach w Mini Piłkę NoŜną w Radzyminie zajęliśmy II miejsce. Gratulujemy! 

Dnia 28 kwietnia 2009 na błoniach Jedlińska odbyły się XI Mazowieckie Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej w Biegach 
Przełajowych. Po jesiennych eliminacjach  naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klasy IV a: Michał Grykałow-
ski i Adrian Muszyński. Po biegu na 1000 metrów, w trudnych warunkach: nierówny, piaszczysty teren, kretowiska, 
silnie wiejący wiatr, nasi biegacze zajęli odpowiednio 14 i 28 miejsce. Gratulujemy i Ŝyczymy kolejnych sukcesów. 

Wycieczka klas 4-tych. 
Dnia 20 i 21 kwietnia obie czwarte klasy wyjechały na wycieczką do Krakowa i Wieliczki. Najpierw pojechaliśmy do 
Krakowa na obiad, potem zwiedzaliśmy Wieliczkę i przeszliśmy 450 schodów w dół . Widzieliśmy wiele kapliczek róŜ-
nych sławnych ludzi, wszystko było z soli.  Było moŜna tam kupić  róŜne pamiątki z soli, niestety trochę drogie . Potem 
jedliśmy kolację i osadzaliśmy się w motelu . Była impreza u chłopaków, ale się  NIE UDAŁA . 

Całą noc nikt nie spał, dlatego pobudka o 6.30 nikogo nie zaskoczyła. Na śniadanie był bufet szwedzki. Następnie poje-
chaliśmy zwiedzać Kraków. Byliśmy najpierw na Wawelu w katedrze - były tam groby i nagrobki wielu władców Polski i 
róŜnych sławnych ludzi . Potem wdrapaliśmy się na wieŜę z dzwonem Zygmunta, waŜył on 13 ton i jak się dotknęło ser-
ca dzwonu  to spełniało się marzenie. W komnatach królewskich było pięknie ale trochę bolały nogi. Odwiedziliśmy wa-
welskiego smoka w smoczej jamie. Na Wawelu widzieliśmy wiele fajnych rzeczy. Następnie byliśmy w sukiennicach i 
pod pomnikiem Adama Mickiewicza na rynku. Mieliśmy na kupowanie pamiątek 20 minut . Potem byliśmy jeszcze w 
Kościele Mariackim,  jego sufit był 25 m w  górę a ołtarz Wita Stwosza robi niesamowite wraŜenie. Obiad i w drogę, 
wreszcie moŜna się było zdrzemnąć. Wróciliśmy do Marek ok. 22 .00. Było super tylko trochę za krótko. 

Przygotowali: sułcio, domin i Klaudia   



                1             

                2             

 3                             

          4                   

          5                   

                6             

      7                       

1. Obchodzi swój dzień 26 
maja. 

2. Największy z kart. 

3. … 3 maja 

4. Jest w maju 3 dni wolnego 
od szkoły. 

5. Pasie się na łące i robi mu-
uuu! 

6. Kojarzą się z dniem matki. 

7. Święta, święta i po … 

 

Nika 

Wierszyki i Ŝyczenia dla mamy. 

Ukochana Mamo miła 
chcę byś bardzo długo Ŝyła  
W szczęściu zdrowiu i radości, 
a na twarzy uśmiech gościł! 

Mam dla Ciebie bukiet Ŝyczeń, moja Mamo ukochana, 
niech Twa buzia będzie zawsze roześmiana, 
niech Ci szczęście oraz zdrowie dopisuje, 
niech marzenia się spełniają. 
Kochanej Mamie … 

Magda 

                  __.::”Kinowy hit na maj”::.__ 

Gdybym mógł, mamo, 
To bym pamiętał, 
śeby Ci przynieść 
W dniu Twego Święta 
Kawałek łąki 
Pachnącej majem, 
Z piosnką skowronka 
I z krzykiem czajek, 
Tęczą wiosenną 
Po pierwszej burzy, 
 

Kukułkę, która 
Pomyślność wróŜy, 
Latający dywan 
I kaczkę, która znosi 
szczerozłote jajka. 
śebyś Ŝyła beztrosko 
- wesoła, szczęśliwa. 
Lecz takie dziwy 
to tylko w bajkach. 

Michał 

 

Dnia 17 kwietnia w kinach ukazał się film pt. „Hannah Montana-film”. Sam tytuł moŜe was nie przyciągnąć, ale warto 
pójść na ten film. Sama byłam na nim w kinie. Na seansie były chwile pełne smutku, ale teŜ pełne śmiechu i zdziwienia. 
JeŜeli chcecie się czegoś dowiedzieć o Miley to czytajcie dalej: 

Urodziła się w Nashville w Tennessee. Jest córką piosenkarza country Billy'ego Ray’a Cyrusa i Leticii "Tish" Cyrus 
oraz wnuczką Rona Cyrusa. Mieszka w Los Angeles i na 500-arowej farmie w Nashville. 

Rodzice nazwali ją Destiny Hope, poniewaŜ wierzyli, Ŝe będzie dokonywać wielkich rzeczy. Jako Ŝe przylgnęło do niej 
imię "Smiley" (ang. 'uśmiech'), w skrócie "Miley", w 2008 zmieniła swoje dotychczasowe imiona Destiny Hope (ang. 
'przeznaczenie' i 'nadzieja') na Miley Ray. Gdy miała dwanaście lat dostała główną rolę w serialu Hannah Montana. 
Chciała zostać trwałą częścią Hanny Montany, więc Disney wezwał ją z powrotem do dalszych przesłuchań. Cyrus zo-
stała wybrana na pokaz, poniewaŜ była postrzegana jako osoba, która "kocha kaŜdą minutę Ŝycia" Gra obecnie główną 
rolę w serialu Hannah Montana jako Miley Stewart, której alter ego to gwiazda muzyki pop Hannah Montana. Jeździ 
równieŜ na trasy koncertowe i wydaje albumy jako Hannah Montana.                                  Iguana 


