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KALENDARIUM 

 

 

 

 

 

 

 

              

                     MAJ 

 

 
1 maj  (piątek)  

Międzynarodowe Święto pracy 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 

 

2 maj  (sobota)  

Święto Polskiej Flagi 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

 

3 maj  (niedziela)  
Święto Narodowe Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Dzień Bez Komputera 

Dzień Chorych na Astmę i Alergię 

 

4 maj  (poniedziałek)  

Międzynarodowy Dzień Strażaka 

Dzień Hutnika 

Dzień Kominiarza 

Dzień Piekarza 

 

5 maj  (wtorek)  

Międzynarodowy Dzień Położnika 

Dzień Europy 

Dzień Godności osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 

 

8 maj  (piątek)  

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

 



9 maj  (sobota)  

Dzień Unii Europejskiej 

 

10 maj  (niedziela)  

Światowy Dzień Przytulania 

12 maj  (poniedziałek)  

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 

 

14 maj  (środa)  

Dzień Farmaceuty 

 

15 maj  (czwartek)  
Dzień Niezapominajki 

 

18 maj  (niedziela)  

Międzynarodowy Dzień Muzeów 

 

19 maj  (poniedziałek)  

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar AIDS 

 

21 maj  (środa)  

Światowy Dzień Kosmosu 

 

22 maj  (czwartek)  
Dzień Praw Zwierząt 

 

24 maj  (sobota)  

Europejski Dzień Parków Narodowych 

 

25 maj  (niedziela)  

Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych 

 

26 maj  (poniedziałek)  

Dzień Matki 

 

31 maj  (sobota)  
Światowy Dzień bez Tytoniu 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

                      ŚWIĘTO PRACY 

 

 

 
ŚWIĘTO PRACY - 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 
 

 
 

 

 
 

1 Maja - Międzynarodowe Święto Klasy Robotniczej, obchodzone 

od 1890 roku corocznie 1 maja.  

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. 

 



 

                    DZIEŃ FLAGI  

 

 

 

 

 

 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto 

wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między 

świętami: 1 maja - Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Uchwalenia 

Konstytucji       3 Maja. 

Święto flagi na świecie: Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi 

się również w licznych innych krajach, m.in. w Stanach 

Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, na 

Litwie, Ukrainie i w Chinach. 

Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za 

Granicą. 

W dniu tym organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje 

patriotyczne. W ostatnich latach powszechnym stało się noszenie  

kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech 

Kaczyński i jest kontynuowany przez jego następcę, Bronisława 

Komorowskiego. 

Ciekawostką jest ,że dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze 

zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną 

flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule oraz na Reichstagu w 

Berlinie.  

 

 
    



ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 

MAJA 

 

  

 - Akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która 

zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa          

w państwie. 

 W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne 

zagadnienia. Konstytucja może określać: podstawy ustroju społeczno-

gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób 

powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz 

podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela. 

 Podręczniki prawnicze określają konstytucję jako ustawę 

zasadniczą charakteryzującą się specjalnym, wyjątkowym procederem 

jej zmieniania. Na straży konstytucji stoi głowa państwa, często nad 

jej przestrzeganiem czuwa specjalny trybunał. Konstytucja jest 

najwyższym aktem normatywnym. 

 Za pierwszą historycznie uznaje się konstytucję USA (17 

września 1787). Za drugą na świecie, a pierwszą w Europie, uznaje się 

polską Konstytucję z 3 maja z 1791. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



DZIEŃ STRAŻAKA 

 

          MIĘDZYNARODOWY DZIEN STRAŻAKA - obchodzone 

4 maja, w dniu wspomnienia w kościele katolickim Świętego 

Floriana. 

 



 

DZIEŃ MATKI 

 

 

 

 

   

 

 Dzień Matki – święto wszystkich matek obchodzone corocznie . Data 

obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce 

obchodzone jest 26 maja. 

 Do tradycji już należy składanie matkom  w tym dniu podarunków, 

głównie kwiatów i słodyczy.  

 
 

 
 

 

 

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie. Matka to 
bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie. Matka to na 

ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle. Matka to też czasem ster, 
który pilnuje byś nie zatopił się. Matka to wiara w nas, kiedy 

zwątpienia mamy dni. Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy 
sny. Matkę tylko jedną masz, wiec broń jej i kochaj co sił, Bo kiedy 

przyjdą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci. 

KOCHAMY 
NASZE 

MAMUSIE  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka


STREFA HUMORU 

 

  

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego  

i mówi do dyrektora: 

- Ech, ta druga "b" ! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto 

wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to żaden z nich! 

- Niech się pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor. 

- Może to rzeczywiście ktoś z innej klasy? 

 
 

 

Po wakacjach Jasiu opowiada kolegom: 

- Mówię wam, było rewelacyjnie. Jaka prędkość, jakie wrażenia. Jadę na 

słoniu, patrzę za mną pantera, gepardy. 

- I co zrobiłeś? 

- Nic, karuzela stanęła i zszedłem. 

 

 

 

Turysta na wakacjach pyta bacę:                                                                                                                                          

-Baco, gdzie tu dostanę części zamienne do samochodu?                                                                                          

–Zaraz za wioską jest ostry zakręt nad urwiskiem-mówi góral 

-Części leżą na dole… 

 

 

 

Podczas wakacji, w wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje  

z góralem:                                                                              

- Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?                                                                                                            

–A to by było …trzeci raz w tym tygodniu...  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

GAZETKĘ SZKOLNĄ: 

Całość złożył:                  Wojciech Kalinowski 

Kawałami rozśmieszył:   Jakub Grabka 

Artykuły przygotowały:  Agata Ciastko, Nikola Listwan, Natasza Siwek,  

                                    Izabela Ziółkowska, Jessica Gielnik 

Nad wszystkim czuwała: p. Kinga Andrusewicz 

 

  
Do następnego numeru!  
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