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Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze
obrodzi.
Święto Konstytucji 3 Maja
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 konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną,
spisaną konstytucją.Konstytucja 3 maja została ustanowiona
ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została
zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad
opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu
politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja
zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła
znacząco demokrację szlachecką odbierając prawo głosu i
decyzji w sprawach państwa szlachcie nie posiadającej ziemi
(gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i
szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten
sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja
formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od
wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy
sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono
Konstytucję na język litewski. Po utracie niepodległości w 1795
roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o
niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego
Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i
testamentem gasnącej Ojczyzny”.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!

Polecamy do czytania:

Moje Bulerbyn
Książka napisana przez Barbarę Gawryluk. UWAGA!! Nie mylcie z
„Dziećmi z Bullerbyn”. Jest to opowieść o Natalce, która wraz z
rodzicami przenosi się z Krakowa do Szwecji, gdzie czeka na nią
nowy dom i zupełnie nowe miejsce na ziemi. Ona wcale nie chce
zmieniać szkoły, koleżanek, nie chce rezygnować z tańca w
ukochanym zespole hip-hopowym! Czy nowy dom, nowa szkoła,
nowi przyjaciele muszą oznaczać rezygnację z dotychczasowych
znajomości i pasji Natalii?


Wiersz dla mamy
Ileż to razy rozpalałaś piec, Ile długich nocy stałaś nad
kołyska, Ile chleba dla nas Ty musiałaś piec, Ile ciepła włożyć
w domowe ognisko.
Ile w fartuch szary wsiąkło Twego potu, Ile ręce Twoje zrobiły
dobrego, lecz dni mało było bez kłopotów, I nic się nie
działo bez udziału Twego.
Teraz gdy na skroniach posiwiał Ci włos, Gdy Twe czoło
zdobi zmarszczka, choć najmniejsza, Gdy Ci lekko posmutniał
glos. Dla mnie Mamo zawsze jesteś najpiękniejsza. .

W maju urodziny obchodzą:

Ważne daty majowe

16 maja
Tobiasz Gulik

24 maja
Ania Whelan

25 maja
Emilka Pawelak

27 maja
Abigail Zabłocka

1 maja – Święto pracy
3 maja – Świeto konstytucji 3 maja

29 maja
Karinka Anforowicz

31 maja
Helenka Piaseczny

26 maja – Dzień mamy

Przepraszamy, jeśli kogoś przegapiliśmy.

Redakcja gazetki kwietniowej – Zofia Kierner (red. nacz.); Współpraca:
Ola Cholewińska, Natalia Furmańczyk, Dominik Miguła, Kamila Miguła,
Emilia Walec.

Zagadki
Dla klas 0-3:
1)

Choć posiada pancerz, wcale nie wojuje.
Choć ma cztery nogi wolno spaceruje.

2)

Żółte i gorące, na błękitnym niebie.Ogrzewa

Ziemie, zwierzęta i ciebie.
3)

Kropelki wody na głowy padają. Wszyscy
przed nimi pod dach uciekają.

4)

Choć ma rogi i nogi nie ruszy z podłogi.

Dla klas 4-8:
1) Wszechświat przyspiesza i się rozszerza, a on
od początku jako wiek odmierza.
2) Kiedy go ucierasz, na płacz ci się zbiera.
3) Dobrze ja znamy z przeslicznej woni, kwitnie
dzwonkami, ale nie dzwoni. Zdobi nam lasy,
wiec jej nie zrywaj! Za to odpowiedz ja się
nazywa.
4) Ta zagadka jest o grzybach. O jakich?
Zgadniesz chyba. Na tych grzybach zimą,
wiosną smaczne placki w piecach rosną.
Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w
kwietniowym konkursie. Rozwiązania zagadek z
majowego Delfinka - tylko ze swojej grupy wiekowej
- należy przynieść na kartkach podpisanych imieniem i
nazwiskiem do 27 kwietnia. Wśród osób, które
prawidłowo rozwiązały nasze zagadki rozlosujemy 5
nagród. Wszyscy zwycięzcy wezmą udział w konkursie
na mistrza zagadek Delfinka, który będzie
rozstrzygnięty pod koniec roku!
Prosimy, aby rodzice nie rozwiązywali zagadek za
dzieci!



Na wesoło 
Na lekcji przyrody nauczyciel mówi do uczniów:
- Małpa przez tydzień zjada tyle bananów, ile waży.
Jasio:
- A skąd ona wie, ile waży?
Przyszedł Jasiu do McDonalda i mówi:
- Poproszę frytki
- Niestety nie mamy ziemniaków
- Nie szkodzi, zjem z chlebem.
- Tato!
- Co Jasiu?
- Chyba powinienem iść do okulisty!
- Dlaczego, synu?
- Bo od dawna nie widziałem kieszonkowego!
Jaś z tatą są w operze. Jaś pyta:
- Tato, czemu ten pan grozi tej pani kijem?
- On jej nie grozi, on dyryguje.
- To czemu ta pani krzyczy?
Jasiu siedzi sobie w parku a obok niego siedzi
kobieta w ciąży.
W pewnym momencie Jasiu nie wytrzymuje i pyta:
- Co tam pani ma (wskazuje na brzuch)?
- A dzidziusia - odpowiada kobieta.
- A kocha go pani?
- Oczywiście!
- To dlaczego go pani zjadła?

Dzień Mamy
Dzień Matki to święto obchodzone corocznie, jako święto
wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w
którym jest świętowane. W Polsce obchodzone jest 26 maja, a w
Stanach Zjednoczonych w drugą niedzielę maja. Dzień Matki ma
w sobie coś magicznego, niepowtarzalnego, rodzinnego i
wzruszającego. Mamy robią dla swych dzieci bardzo dużo:
opiekują sie nimi, gotują, itd. Nie robią tego raz w roku tylko, co
dziennie. W ten dzień pokazujemy naszym mamom, że je
kochamy i szanujemy to, co robią dla nas. Chociaż to święto jest
uznawane w wielu krajach, każdy inaczej obchodzi Dzień Matki.
W Brazylii ludzie organizują festiwale, przedstawienia, grille i inne
imprezy dla mam. W Japonii dzieci rysują portrety mam w szkole i
dają im w Dzień Matki razem z laurkami i kwiatkami. Dzieci też
przejmują role matek w ten dzień żeby mamy mogły odpocząć. W
Etiopii, jeżeli jest ładna pogoda, członkowie rodziny wracają do
domu, aby świętować. Córki tradycyjnie przynoszą owoce, masło,
przyprawy i ser, a synowie przynoszą mięsa różnego rodzaju, w
tym z jagnięciny lub byka. Czy wiecie, że w Australii mamom daje
sie chryzantemy? To, dlatego, że po angielsku chryzantemy
nazywają sie chrysanthemums;. Końcówka tego słowa to mums,
a w Australii nie mówi się moms; tylko mums;. A ty jak
obchodzisz Dzień Matki? Cokolwiek zrobisz dla mamy na pewno
będzie jej bardzo miło.

