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Opracowała: Weronika Hałubiec 

3 Maja – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie demokratyczną 

konstytucją.  

W 1788 roku rozpoczął się Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, podczas którego starły 

się ze sobą dwa obozy: zwolennicy przywilejów szlacheckich, którzy dbali o własne 

interesy i nie chcieli reform w kraju oraz obóz patriotów, dla których ważniejsze było 

dobro ojczyzny. Do obozu patriotycznego należeli: Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, król 

Stanisław August Poniatowski.  

 

3 Maja 1791 roku zwyciężył obóz patriotyczny i uchwalono bardzo postępową 

konstytucję jak na owe czasy. Konstytucja obalała złe przywileje (zniesiono liberum 

veto i wolna elekcję)  i wzmacniała państwo.  Niestety nie zapobiegła klęsce 

rozbiorów. Była jednak symbolem nowoczesnych przemian i dążeń 

niepodległościowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Matejko uwiecznił na obrazie tę wielka chwilę 

 

2 maja  - obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  
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Kalina Wierdak 

Przyjaźń jest ważna, ale w czasie pandemii trudno ją pielęgnować. Bardzo chciałam 
się spotkać z moją przyjaciółką Esti, ale kiedy panuje koronawirus nie możemy się 
spotkać. To jest przykre. Co z tego, że możemy do siebie pisać. Lepiej się spotkać i 
porobić super rzeczy. Jednak przez to, że siedzimy wszyscy w domach nie można się 
za bardzo spotykać żeby zadbać o przyjaźń. W czasie pandemii zostaje nam rozmowa  
przez komunikatory i możemy się zobaczyć przez kamerkę.  

 
Weronika Hałubiec 

Przyjaźń jest ważna, ale istotne jest to, aby była prawdziwa. To nie jest zwykła 
znajomość, to coś więcej.  W czasie pandemii z przyjaźnią jest trudno. Bardzo 
trudno. Dlatego jest dużo problemów. Można przyjacielowi/przyjaciółce wysłać 
wiadomość na przykład przez Skype’a i być źle zrozumianym, bo nie wszystko da się 
napisać. Czasem trzeba to wyrazić całym sobą. Powstają niedomówienia i 
niepotrzebne złości. Bardzo chciałabym się już spotkać z przyjaciółkami, bo  
prawdziwą przyjaźń możemy poznać w naszym codziennym życiu. Żeby przyjaźń była 
prawdziwa obie strony muszą się starać być dobrymi przyjaciółmi. Nie tylko nasz 
przyjaciel/przyjaciółka. Często możemy pomylić przyjaźń z koleżeństwem. Druga 
osoba nie rozumie naszych uczuć oraz intencji. Czasem każdy chce robić coś innego. 
Trzeba o tym mówić i nie wstydzić się. Inaczej będą same nieporozumienia. 
Prawdziwa przyjaciółka/przyjaciel to zrozumie, że masz inne oczekiwania. A czasem 
zrobi dla ciebie coś extra, choć na przykład nie ma na to specjalnej ochoty. Przyjaźń 
to często poświęcenie, ale nie egoizm.  

 

Julia Bajko 

W przyjaźni najważniejsze jest wsparcie, zaufanie i szczęście. Jednak przyjaźń różni 
się od koleżeństwa, np. z kolegami i koleżankami z klasy mamy dobre kontakty, 
czasami się spotykamy robimy wspólne projekty itp. Przyjaźń nie powstaje od razu. 
Zawsze musi minąć trochę czasu, żeby koleżeństwo przerodziło się w prawdziwą 
przyjaźń. Żeby być przyjaciółmi nie musimy chodzić do tej samej klasy i mieszkać w 
tym samym mieście. Jedna moja przyjaciółka nie chodzi ze mną do klasy i choć jest o 
dwa lata starsza ode mnie bardzo dobrze się dogadujemy. Lecz trzeba pamiętać że, 
nie każda przyjaźń trwa wiecznie. Muszę przyznać, że warto mieć przyjaciół. 
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Amelka Domżalska 

Uważam że przyjaźń w pandemii nie jest prosta. Jest się samotnym. Przez 
kwarantannę można stracić przyjaciół i jestem pewna tego co mówię, dlatego ze 
sama tego doświadczyłam. Jednak nie można stać w miejscu, trzeba iść dalej. Nie 
mam sposobów na przyjaźń. Po prostu musisz być otwarty do wszystkich, nie kłamać 
itp. 
 
Jakub Wytulani 
Dla mnie przyjaźń jest bardzo ważna. Prawdziwa przyjaźń jest na dobre i na złe. Gdy 
spadnie mi ołówek, przyjaciel podniesie. Gdy jestem smutny, pocieszy mnie.  
W czasie pandemii jest trudne utrzymywanie przyjaźni, ale powinno się do siebie 
chociaż dzwonić, a czasem spotykać. Bardzo kocham mojego psa i jest dla mnie jak 
przyjaciel, bo gdy jest mi smutno przychodzi mi na kolana i czuję się lepiej, mam  
z kim się bawić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy dla Was również test przyjaźni. Przekonajcie się, jak wy 

postrzegacie relacje przyjacielskie. 
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Przyjaźń, jaka jest? TEST!!! 

Jaki/jaka jesteś dla osoby, którą nazywasz swoim 

najlepszym przyjacielem?? Przekonaj się 

wypełniając ten test!! 

 

1. Przyjaciel/Przyjaciółka poprosił/-a o pożyczenie 

twojej ulubionej rzeczy (np.: gry, książki itp.) 

Czy pożyczysz? 

A. Oczywiście. 

B. Tak, po namyśle, ale podajesz konkretny termin zwrotu. 

C. Po namyśle, odmawiasz. 

2. W klasie przyjacielowi/przyjaciółce wylał się bidon z wodą. Co robisz? 

A. Pomagasz posprzątać i osuszyć książki. 

B. Mówisz, że mógłby/mogłaby uważać. 

C. Śmiejesz się z resztą klasy.  

3. Jadąc autobusem na szkolną wycieczkę Przyjacielowi/Przyjaciółce robi się 

niedobrze. Co robisz? 

A. Prosisz o pomoc wychowawcę. 

B. Otwierasz okno. 

C. Przychodzi ci do głowy, że z nim/z nią są zawsze kłopoty.  

4. Przyjaciel/Przyjaciółka prosi, abyś na swoje urodziny zaprosiła osobę, za 

którą ty nie przepadasz. Jak postąpisz? 

A. Zapraszasz. 

B. Wahasz się, potrzebujesz czasu do namysłu. 

C. Nie zapraszasz. Proponujesz, aby spotkali się podczas innej okoliczności.  

5. Każdy z Was ma inne plany wakacyjne. Proponujesz 

Przyjacielowi/Przyjaciółce, aby spędzili czas z Tobą. Oni odmawiają. Jak 

reagujesz? 

A. Rozumiesz to, każdy może mieć swoje plany. 

B. Jest ci przykro, ale starasz się zrozumieć. 

C. Obrażasz się. 

Najwięcej odpowiedzi A Najwięcej odpowiedzi B Najwięcej odpowiedzi C 
Jesteś prawdziwym 

przyjacielem/przyjaciółką. Przyjaźń 
jest dla Ciebie ważna. Można na 

Tobie polegać, liczyć w każdej 
sytuacji. 

Jesteś dobrym 
kolegą/koleżanką. Lubicie się, 
chętnie spędzacie razem czas, 

ale nie jest to taka zupełnie 
prawdziwa przyjaźń. 

Jesteś znajomym/znajomą. 
Nie ma miedzy Wami przyjaźni. 

Jest zwykła znajomość bez 
głębszych poświęceń. 
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KWIECIEŃ MIESIĄCEM AUTYZMU 

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się 
także obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie 
wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.  

W kwietniu również w naszej szkole uczniowie razem promowali otwartość i zrozumienie dla 
odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wycinali niebieskie serduszka i 
wykonywali plakaty. W niektórych klasach odbyły się pogadanki na temat odmiennego 
spostrzegania świata przez osoby dotknięte autyzmem. Na korytarzach pojawiły się gazetki, 
przypominające o tym, jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. 

 

78 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETTCIE WARSZAWSKIM 
Uczniowie naszej szkoły upamiętnili 78 rocznicę powstania w Getcie Warszawskim. 

W roku 1940 roku Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i umieścili tam, a właściwie 

stłoczyli ponad pół miliona Żydów z Warszawy i jej okolic. Mieszkańcy getta umierali wskutek 

głodu, pracy ponad siły i ginęli w egzekucjach. Latem 1942 roku  Niemcy 

zorganizowali wielką akcję likwidacyjną, do ośrodka w Treblince wywieziono niemal 

300 tysięcy Żydów. 19 kwietnia 1943 roku 2 tysiące Niemców wkroczyło do getta, by 

dokonać jego ostatecznej likwidacji.  Przeciwstawiło się im kilkuset ludzi z Żydowskiej 

Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego. 

19 kwietnia jest prowadzona Akcja Żonkil, która upamiętnia powstanie. Żonkil co 

roku był składany pod Pomnikiem Bohaterów Getta przez Marka Edelmana, 

ostatniego przywódcy ŻOB. Dziś żonkil staje się symbolem upamiętnienia tego 

wydarzenia.  
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CO WARTO PRZECZYTAĆ? 

 
Kalina Wierdak 
„Nela mała reporterka. Śladami Neli przez dżungle, morza i 
oceany”  
Ta książka opowiada o małej podróżnicze Neli, która zwiedza 
oceany morza i dżungle. Szuka egzotycznych zwierząt, nurkuje, 
pokazuje, jaki trzeba mieć sprzęt do nurkowania. Jedzie po 
najniebezpieczniejszej drodze świata. Robi  różne, inne ciekawe 
rzeczy. Bardzo polecam tę książkę, bo można się z niej dużo 
dowiedzieć. 

 

 
 

Weronika Hałubiec 
Andrzej Maleszka, Bohaterowie Magicznego Drzewa. 
Stwór 
Bardzo lubię cykl książek Andrzeja Maleszki „Magiczne 
drzewo”. To powieści przygodowe, w których dzieją się 
niesamowite rzeczy. Bohaterowie przeżywają przygody, 
które w normalnym życiu nie mogłyby się zdarzyć. Mają 
wiele magicznych przedmiotów, które pozwalają im często 
pokonać straszne kłopoty. Co roku pojawia się nowy tytuł. 
Nowością jest książka „Bohaterowie Magicznego drzewa. 
Stwór”. W tej książce, jedna z głównych bohaterek Julka, 

przez nieroztropne życzenie wpada w prawdziwe tarapaty. Serdecznie polecam te 
książki, są pełne emocji. 
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Przerwa na uśmiech  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Z Ministerstwa Komiksu 

 

 

 

Autor: Weronika 

Hałubiec 
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Język angielski – sprawdź się  
Przygotowała: Kalina Wierdak  
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Język angielski – Powtórzenie  
 

Opracowała: Amelka Domżalska 

 

Ostatnio na angielskim mieliśmy produkty spożywcze… (Klasa 4b) 

Czas na powtórzenie!  

Napisz jakie to produkty? 

 

1.………………………………………………   2………………………………………………… 

 

3………………………………………………   4………………………………………………… 

 

Odpowiedzi: 

1. Grape 2. Mushroom 3. Potato 4. Lettuce  
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NIEMIECKI – SPRAWDŹ SIĘ! 
 
Opracowała: Weronika Hałubiec 

Napisz liczbę mnogą podanych rzeczowników: 
 
1. der Hund,  
die ………………………………………………… 
2. das Pferd, 
die ………………………………………………… 
3. der Kanarienvogel, 
die ………………………………………………… 
4. das Kaninchen, 
die …………………………………………………. 
5. der Hamster, 
die …………………………………………………. 
6. die Katze, 
die …………………………………………………. 
7. der Goldfisch, 
die…………………………………………………..  
8. die Maus, 
die …………………………………………………. 
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                      Dzień Ziemi – 22 kwietnia 

Opracowała: Weronika Hałubiec 

Dzień Ziemi przypomina nam, abyśmy szczególnie dbali o nasza planetę, która jest 

często przez nas ludzi zaśmiecana, niszczona przez nieodpowiedzialne działania, czy 

zatruwana. Jest wiele możliwości, sposobów, aby zadbać o nasza planetę, aby nadal 

była zielona i błękitna (tak często się mówi o Ziemi, bo tak jest widziana z Kosmosu, 

ze względu na duży obszar wód).   

Warto pomyśleć, co możemy zrobić na co dzień, aby nasza planeta się odradzała. 

 Ograniczyć jazdę samochodem, częściej jeździć rowerem – to pomoże w 

opanowaniu smogu; 

 Segregować śmieci;  

 Nie zostawiać po sobie śmieci w lesie, w górach, czy w innych miejscach, gdzie 

udajemy się na odpoczynek; 

 Spacerować po górach, parkach narodowych po wyznaczonych szlakach, nie 

zakłócać spokoju zwierząt, nie płoszyć ich; 

 Rezygnować z plastikowych opakować na rzecz szklanych, czy papierowych; 

 Nie palić plastiku; 

 Nie wrzucać śmieci do wód – jezior, morza; 

 W sklepie wybierać produkty ekologiczne. 

Może macie jeszcze inne pomysły? Musimy działać razem! 

Polecam film pana Tomasza Rożka „Zobacz, czym oddychasz”.  

https://www.youtube.com/watch?v=81Gh8XjVfZ0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=81Gh8XjVfZ0
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                                     Poeci, których trzeba znać! 

Opracowała: Weronika Hałubiec 

W jednym z numerów Spraw Dzieci opisywaliśmy postać pisarza Stanisława Lema, 

który jest patronem 2021 roku. Ale nie tylko ten autor jest w tym roku wyróżniony.  

Warto również przyjrzeć się trzem innym patronom, którzy są POETAMI. 

 Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) 

 Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) 

 Tadeusz Różewicz (1921-2014) 

Cyprian Kamil Norwid jest nazywany Wieszczem – czyli 

genialnym poetą prorokiem. Tworzył w czasach, gdy Polska 

była pod zaborami. Pisał wiersze i dramaty. Był także 

rzeźbiarzem. Wiele podróżował i dużą część życia spędził za 

granicą. Zmarł w Paryżu.  

Jego ważne utwory to „Promethidion” i „Rzecz o wolności 

słowa”. Chyba najbardziej popularny wiersz to „Fortepian 

Chopina”. 

Krzysztof Kamil Baczyński był poetą czasów okupacji (II wojna 

światowa). Chciał studiować na Akademii Sztuk Pięknych, ale 

wojna pokrzyżowała mu plany. Studiował polonistykę. Zginął 

czwartego dnia Powstania Warszawskiego. Napisał ponad 500 

wierszy, kilkanaście poematów i 20 opowiadań. Zachowało się 

również kilka jego rysunków. Pierwszy jego tomik wierszy to 

„Zamknięty echem”.  

 

Tadeusz Różewicz to poeta, który stworzył własny styl 

poetycki. Jest jednym z najczęściej tłumaczonych poetów 

polskich. Tworzył już przed wojną. W jego twórczości 

szczególnie odbija się temat wojenny, śmierć, bezsensowne 

okrucieństwo i obojętność. Ważne tomiki wierszy to „Niepokój 

i „Czerwona rękawiczka”. Z dramatów „Kartoteka”, która 

nieustannie znajduje się na afiszach teatralnych.  
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   Milczący święty, który działa! 

Opracowała: Weronika Hałubiec 

Kościół katolicki ma w tym roku również 

wyjątkowego patrona. Jest nim Święty 

Józef. Mąż Matki Najświętszej i opiekun 

Pana Jezusa, który w Piśmie Świętym nie 

mówi nawet jednego słowa! Józef nie 

mówi, Józef działa! 

Wiemy, że był cieślą i pochodził z rodu Dawida. Posłusznie wykonuje wszystkie 

polecenia anioła, który we śnie daje mu wskazówki i ostrzeżenia. Józef dzięki temu 

odważnie przyjmuje do siebie Maryję, jak również chroni Jezusa przez rzezią 

niewiniątek, którą rozpoczął Herod. Józef ucieka do Egiptu i wraca, gdy dostaje znak, 

że może bezpiecznie powrócić do ziemi Izraela. Józef jest bardzo odważny i pokorny. 

Przyjmuje wszystkie boskie plany, choć pewnie wymarzył sobie zupełnie inne życie u 

boku Maryi.  

Święty Józef działa do dziś. Za jego wstawiennictwem wydarzyło się wiele cudów. Jak 

na przykład ten ze schodami w Santa Fe w USA. Siostry loretanki budowały kaplicę, 

ale podczas budowy zmarł 

architekt i nie dokończył 

budowy. Kaplica nie miała 

schodów i okazało się, że to 

bardzo trudne zadanie. Nikt nie 

umiał tego ukończyć. Siostry 

modliły się do świętego Józefa 

nowenną i pewnego dnia 

otrzymały pomoc. Pojawił się 

mężczyzna, który podjął się 

wykonania schodów. Prosił, 

aby nikt mu w pracy nie przeszkadzał. Pracował sam, bez świadków. Po trzech 

miesiącach siostry miały schody składające się z 33 stopni, bez żadnego wsparcia, czy 

słupa. W schodach nie było ani jednego gwoździa i wykonane były z drewna, którego 

nie ma w Santa Fe. Nieznajomy budowniczy zniknął. Siostry nie zdążyły mu nawet 

zapłacić. Kim był ten mężczyzna? Można się tylko domyślać.  Na świętego Józefa 

zawsze można liczyć, w każdej trudnej sytuacji! Cudów jest znacznie więcej! 
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Prace plastyczne uczniów klasy IV b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kalina Wierdak         Weronika Hałubiec 

 

 

 

 

 

 

 

  

Do zobaczenia!                                               Sofia Sokolviak  

 

Zapraszamy do przesyłania prac 

plastycznych do kolejnego 

numeru na Teams – zespół 

Gazetka klasowa 

 


