
HUMOR 
 
Pani zadała dzieciom na pracę domową: napisać jakieś trzy zdania.                                                                                                    
Jasio wraca do domu i pyta: -Mamo, pomożesz mi napisać trzy zdania?                                                                                  
Mama: Nie mam czasu.                                                                                                                                                                           
Jasiu zapisuje i idzie do taty. -Tato, pomożesz mi napisać dwa zdania?                                                                          
Tata: Nie mogę, czytam gazetę.                                                                                                                                                                  
Jasio zapisuje i idzie dalej.                                                                                                                                                                     
Nagle słyszy za oknem: Podwieźć panią?                                                                                                                                             
Jasio zapisuje.                                                                                                                                                                                         
Następnego dnia w szkole pani mówi do Jasia: Jasiu, przeczytaj swoje trzy zdania.                                                   
Jasio: Nie mam czasu.                                                                                                                                                                                                                                         
Pani: Jasiu, czytaj, bo zaraz pójdę do dyrektora!                                                                                                                                              
Jasio: Czytam gazetę.                                                                                                                                                                                     
Pani: Idę do dyrektora!!!                                                                                                                                                                                                                                     
Zakłopotany Jasio: -Podwieźć panią?!  

 

 

 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:                                                                                  
-Jasiu, co ten wzór oznacza?                                                                                                         

-To jest, ojej… mam to na końcu języka.                                                                                                                               
-Dziecko, wypluj to natychmiast, bo to jest kwas siarkowy!!!  

 

Jasiu – mówi pani nauczycielka. – Czy wierzysz w życie pozagrobowe?!                                                                           
- Nie, a dlaczego?                                                                                                                                                                        
Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji!  

 

- Co to są wakacje?                                                                                                                                                                   
- Oficjalne wagary.                                                                                                                                                                                             

- A co to są wagary?                                                                                                                                                                 
– Nieoficjalne wakacje☺ 

 

 
 

                                                  Nasza Szkoła 
                                                                                Maj/Czerwiec 2021 

 
 

                                                    Życzymy swoim czytelnikom udanego  

wypoczynku podczas wakacji. 

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia  

i z każdej przeżytej przygody.  

Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach,  

na złocistych plażach, w górach  

i nad jeziorami!  

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci,  

opaleni i w doskonałych humorach  

w nowym roku szkolnym.                

                                                                                 

Drodzy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

To już ostatni nasz dwumiesięcznik w tym roku 
szkolnym, ponieważ dużymi krokami zbliżamy się do 

upragnionych przez nas wszystkich wakacji. 



Z czym nam się kojarzy maj ?                                                   
Słońce, zieleń kwiaty...Z drugiej strony, to właśnie w maju obchodzimy                    

ważne święta…                                                                                                                                                                                                    

                        1maja 

Tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Ludzi Pracy, zwany po prostu Świętem Pracy. 

Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników                

w Chicago w 1886 roku, brutalnie stłumionego przez 

policję. Po raz pierwszy święto obchodzono w 1890 roku – m.in. w Wielkiej 

Brytanii, Niemczech, Belgii, Francji. Ten dzień jest także katolickim Świętem 

Józefa Rzemieślnika.   

                                                             2maja                                                                             

Dzień Flagi Rzeczypospolitej ustanowiono 2 maja,                                                                         

bo właśnie tego dnia zdobywający Berlin żołnierze                                                                    

z 1 Dywizji Kościuszkowskiej umieścili flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. 

Poza tym w czasach PRL 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania flag,                       

by nie czcić święta przypadającego na 3 maja.  

                       

                         3 maja                                                                                

3 maja 1791 r. uchwalona została ustawa rządowa, która 

przeszła do historii. Konstytucja 3 Maja była drugą na 

świecie, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją. 

Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz 

ograniczyła demokrację szlachecką. Święto obchodzone było do 1795. Pod 

zaborami zostało zakazane.  Po odzyskaniu niepodległości Święto zostało 

przywrócone. W czasie II wojny,  a także w okresie PRL było zdelegalizowane. Od 

1989 Święto Konstytucji 3 maja jest świętem narodowym. Tego dnia obchodzimy 

też święto kościelne. To święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

Zostało ono ustanowione w 1920 roku i jest obchodzone tylko w polskim Kościele 

katolickim. Upamiętnia ono złożone przez Jana Kazimierza w trakcie potopu 

szwedzkiego śluby lwowskie, kiedy to król powierzył Polskę pod opiekę Matki 

Bożej. „ Witaj majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy Ciebie 

piosenką, Która w całej Polsce słynie. Witaj maj, trzeci maj, Dla Polaków błogi 

raj.(..) Witaj  w dniu trzeciego maja, Który wolność nam zwiastujesz. Pierzchła     

już ciemiężców zgraja. Polsko dzisiaj tryumfujesz!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytanie na dywanie 

Świetlica szkolna wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Stróży przystąpiła                    

do akcji  Czytanie na dywanie – wspólne głośne czytanie bajek. 

Dzięki temu że dzieci siedzą na ogromnym dywanie, atmosfera jest niemal 

domowa. Mogą poczuć się bardzo swobodnie, położyć się na dywanie, zamknąć 

oczy i dać się ponieść opowieści. Taka forma słuchania bajek służy budowaniu 

więzi, rozbudzaniu wyobraźni i znakomicie przekonuje do książek nawet 

najbardziej oporne maluchy. Regularne, głośne czytanie dzieciom pomaga w ich 

rozwoju i sprawia, że jako dorośli chętniej i częściej sięgają po książki. 
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Co najbardziesz lubisz w świetlicy 
szkolnej?

gry i zabawy stolikowe

zajęcia plastyczne

zajęcia sportowe

zajęcia czytelnicze

zabawy na macie
multimedialnej

czas spędzony z
kolegami

odrabianie lekcji

pokaz filmów

rozrabianie

relaks
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Jak zamierzasz spędzać wakacje?

aktywnie/ uprawiać sport
spędzać czas z przyjaciółmi
podrożować/ zwiedzać
wyjechać z rodzicami w góry/ nad morze
na miejscu/ w domu
wyjechać do dziadków
grać w gry komputerowe
czytać książki

 

 

,,Lato, lato, lato czeka                                                                                     

Razem z latem czeka rzeka                                                                             

Razem z rzeką czeka las                                                                                          

A tam ciągle nie ma nas”. 

L. J. Kern 

Wakacje kojarzą się z wyjazdem nad jezioro czy w góry, bieganiem                   

po dworze z kolegami, jeżdżeniem z rodzicami rowerami, długim spaniem. 😊 

Zanim jednak nadejdą wakacje, trzeba nadrobić wszystkie zaległości, oddać 

książki do biblioteki, a także pożegnać się na dwa miesiące z nauczycielami                       

oraz kolegami.  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

  Zapamiętaj !!! 

          Numery alarmowe: 112                                                                                                                                   

                    Policja  997                                                                                                                                

             Straż Pożarna 998                                                                                                             

                 Pogotowie 999 

 

 

Miłego odpoczynku podczas wakacji!!!  

      Bądźcie ostrożni i do usłyszenia 

          w nowym roku szkolnym! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


