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My, dzieci, chcemy
się śmiać
My, dzieci, chcemy się śmiać,

My jesteśmy dzieci jak dzieci,
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Czasem krnąbrne, czasem czupurne,
Ale chcemy, by księżyc świecił

Redakcja:

A noce nie były pochmurne…

Tomasz Miś
Zuzanna Mrówka

My, dzieci, chcemy się bawić,
Na ulicach i w parkach miast
Gdańska, Krakowa, Warszawy…
My chcemy wesoło śpiewać.

Chcemy, by nie było dnia bez słońca,

Wiktoria Piaskowska

Pracy bez pięknej radości.

Wiktoria Smoleńska

Chcemy, by ziemia śpiewająca

Hanna Masztalerz

Pełna była dobrej miłości.

Jakub Szygulski
Małgorzata Wroniak

My chcemy wesoło tańczyć
W lasach, gdzie zielone drzewa,

Tadeusz Kubiak
Opieka:

Gdzie motyle w kolorze pomarańczy…

Jolanta Kędzierska

Gdzie motyle o skrzydłach jak tęcza,

W tym numerze:

Gdzie harcerski śpiew nad ogniskiem…
My chcemy kwiatów naręcza
Przynieść rodzicom i bliskim.

2 maja — Święto Flagi
Dzień Flagi został wprowadzony na mocy ustawy z
20 lutego 2004. Dzień ten
nie jest dniem wolnym od
pracy.
Dnia 2 maja w 1945 roku
polscy żołnierze zdobywając stolicę hitlerowskich
Niemiec, umieścili biało—
czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na
Reichstagu w Berlinie. W
latach Polski Ludowej wła-

śnie w tym dniu zdejmowano po 1maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego
przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3
Maja.
Święto flagi na świecie
Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się
również w licznych krajach, m. in. w Stanach
Zjednoczonych, Meksyku,

Argentynie, Finlandii i Ukrainie,
na Litwie i w Chinach.
Skąd kolory naszej flagi
Okazuje się, że jest to po prostu odwzorowanie znacznie
starszego od flagi naszego herbu jakim jest Orzeł Biały, czyli
wizerunek białego orła w koronie
w polu czerwonym, który po raz
pierwszy został użyty w 1295
roku przez króla Przemysława ll.

Zuzanna Mrówka
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Konstytucja 3 Maja
3 maja 1791 r. - Sejm Czteroletni po burzliwej debacie
przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła
do historii jako Konstytucja 3 Maja. 220 lat temu była
to druga na świecie i pierwsząaw Europie ustawa regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki
obywateli.
Konstytucja 3 Maja, będąca skutkiem dążeń do naprawy
stosunków wewnętrznych w Polsce po I rozbiorze
(1772), pozostawiała w Polsce
ustrój stanowy, wprowadzając
jednak pewne zmiany. Zmniejszono wpływy polityczne magnaterii na zarząd kraju poprzez wykluczenie z sejmików
szlachty nie posiadającej ziemi, będącej warstwą najbardziej podatną na wpływy i
przekupstwo. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono cenzusem posiadania.
Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr ziemskich i uzyskiwania szlachectwa.
Utrzymując poddaństwo chłopów konstytucja pozbawiała jednak szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując ich "pod opiekę prawa i rządu krajowego". Indywidualne umowy chłopów z dziedzicami o zamianę pańszczyzny na czynsz nie mogły już być
samodzielnie unieważniane przez szlachtę.
Postanowienia konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając
jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy tolerancji dla innych uznawanych
przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpo-

dział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy parlament, składający się z sejmu - 204 posłów
spośród szlachty-posesjonatów i 24 plenipotentów miast oraz senatu (złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencją króla), którego rolę
znacznie zmniejszono.
Zniesiono instrukcje poselskie, konfederacje i liberum
veto, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów.
Kadencja Sejmu trwała dwa lata, posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby,
co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu
"poprawy konstytucji".
Władzę wykonawczą przyznano królowi
wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z
prymasa i pięciu ministrów: policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), interesów
zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali
przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był
przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów,
senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.
Zniesiono wolną elekcję; po śmierci Stanisława Augusta
Poniatowskiego tron miał być dziedziczny, tylko w razie
wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię.
Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa, przewidując stworzenie stale urzędujących sądów ziemskich i
miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej
instancji Trybunału Koronnego i sądów asesorskich.

Wiktoria Smoleńska

Wiosenne kwiaty
Krokusy są uprawiany w 30 gatunkach. Nadają się do ogródków skalnych. Mogą być
również uprawiane
w kępach na trawniku i pędzone w
szklarni. Krokusy są
łatwe w uprawie i
nie mają specjalnych wymagań. Najlepiej
rosną
na
próchniczopiaszczystej glebie w pełnym słońcu.
Raz zasadzone bulwki krokusów po-
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zostają w tym samym miejscu przez
kilkanaście lat. Gdy nadmiernie się
zagęszczą, trzeba je rozsadzić.
Niektóre gatunki
(szczególnie tak
zwane botaniczne) można uprawiać także z
nasion, jednakże
trzeba od wysiewu czekać 3 lata na ich zakwitnięcie.

podobny pokrój, jednak u przebiśniegów listki okwiatu są nierówne
(zewnętrzne są dłuższe od wewnętrznych), a u śnieżycy
wszystkie listki
okwiatu są równe, z
zielonymi koniuszkami. Poza tym przebiśniegi mają szarozielone, a śnieżyca żywo
ciemnozielone.

Przebiśniegi w Polsce mylone bywają ze śnieżycą wiosenną. Rośliny mają

Wiktoria Piaskowska
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Cuda natury
.

Na naszej planecie występuje wiele cudownych zjawisk oraz
miejsc, które swą niezwykłością zapierają dech w piersiach. Chciałabym
opisać niektóre z nich.
Zorza polarna – zjawisko świetlne
obserwowane w górnej atmosferze w
pobliżu biegunów planety. Na Ziemi
zorze występują na wysokich szerokościach geograficznych , głównie za kołami pod-

biegunowymi. Zdarza się, że zorze
polarne na półkuli północnej obserwowane są nawet w krajach śródziemnomorskich.
Wodospad Niagara – to jedna z
największych
atrakcji
środkowowschodniej
części USA
i Kanady. Rzeka Niagara, płynąca z jeziora Erie do jeziora On-

tario, musi pokonać prawie stumetrową różnicę poziomów. Mniej więcej w
połowie drogi rzeka rozwidla się na
dwie części i spada dwiema około 50metrowymi kaskadami.
Nasza planeta jest niezwykła. Kryje w sobie wiele
tajemnic oraz przepięknych
miejsc. Chciałabym zobaczyć je wszystkie, ale życie
jest na to za krótkie, bo
cała Ziemia jest jednym
wielkim CUDEM.

Hanna Masztalerz

Zwierzęta Grenlandii
W Grenlandii istnieje świat ubogi w
gatunki zwierząt ze względu na panujące tutaj warunki klimatyczne. Jedynie na wybrzeżach można spotkać
takie gatunki, jak: karibu, woły piżmowe, niedźwiedzie polarne, lisy polarne, wilki polarne, zające polarne,
gronostaje, lemingi.
Żyje tutaj także wiele gatunków ptaków, wśród których możemy wymienić między innymi: gęsi,
mewy, pardwy oraz sowy śnieżne. W
morzu mieszka wiele gatunków ryb
oraz morskich ssaków. Wśród ryb
warto wymienić tutaj: rekiny, łososie,
dorsze oraz mallotusy.
W Grenlandii żyje około
30 różnych gatunków
ssaków morskich. Są to
na przykład: wale grenlandzkie, białuchy, narwale, morsy oraz kilka
gatunków fok, takich
jak: foka grenlandzka,
foka wąsata, czy też
foka obrożna. Ponadto
w wodach okalających
Grenlandię mieszka
także wiele gatunków
drobnych zwierząt wchodzących w
skład krylu. Największe znaczenie

jednakże wśród drobnych zwierząt
mają krewetki. Ponadto na Grenlandii
spotkamy także wiele gatunków owadów oraz pajęczaków. Są to liczne
komary, motyle, trzmiele oraz pająki.

nocnej).
Bałucha, czyli wal biały występuje w
zimnych wodach Atktyki. Ciało walenia jest białe, okresowo się przebarwia. Głowa jest obła z wystającym

Karibu to ssak z rodziny jeleniowatych, podgatunek rena, żyje
najdalej na północy ze wszystkich jeleniowatych. Większy rozmiarami ciała i ciężarem od rena.
W przeciwieństwie do niego nie
był udomawiany. Odbywa dalekie
wędrówki w poszukiwaniu pokarmu. Podgatunek występujący w
najbardziej wysuniętych na półdziobem. Nie ma płetwy grzbietowej,
co ułatwia pływanie pod lodem, pozostałe płetwy są krótkie, szerokie i
zaokrąglone. Samica białucha rodzi
młode, które wychodzi głową lub płetwą do przodu i od razu płynie ono ku
powierzchni wody, aby zaczerpnąć
pierwszy oddech. Biełuchy mierzą
średnio 4,7 metra i ważą do 1500 kg.
Samce są nieco większe od samic.Długość życia tych ślicznych
zwierząt wynosi 25-30 lat.
noc rejonach Ameryki (Grenlandia
geograficzne należy do Ameryki Pół-

Tomasz Miś
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Nasze wyjścia
- robot musi być posłuszny rozkazom
człowieka chyba, że stoją one w
sprzeczności z pierwszym prawem,
- robot musi chronić sam siebie,
jeśli to nie stoi w sprzeczności z
pierwszym lub drugim prawem.
Następnie budowaliśmy różne ro-

Ciekawe doświadczenie

ten mogły odebrać także dzieci niepełnosprawne.

Jakub Szygulski
Niedawno całą klasą byliśmy w Centrum Kultury Zachód przy ulicy Chociebuskiej na seansie filmu animowanego pt. „Odwrócona góra”.
Pokaz odbył się w ramach projektu
„Wykluczeni z kina” oraz
„Wykluczeni z kultury”. Projekcja
filmu wzbogacona była o audiodeskrypcję, czyli dodatkowy opis słowny wyjaśniający osobom niewidomym
to, czego nie mogą zobaczyć. Dzięki
najnowszym osiągnięciom techniki
film mogły „obejrzeć” nie tylko dzieci niewidzące, ale również niesłyszące.
Pierwszy raz uczestniczyliśmy w
integracyjnym pokazie filmu. Spodobało mi się to, że razem z nami film

Lekcja w MultiCentrum
24 maja 2013 r. wybraliśmy się z
klasą na lekcję do MultiCentrum we
Wrocławiu.
Tematem zajęć była robotyka. Dowiedzieliśmy się, że są takie urządzenia, jak: robot do ratowania ludzi,
robot do wykonywania operacji w
szpitalu i do np. segregowania naleśników. Pani prowadząca zajęcia wyjaśniła nam, że takie roboty mają
swoje trzy prawa, których nie mogą
złamać. Są to:
- robot nie może skrzywdzić człowieka,

boty z klocków K’ NEX. Ja zbudowałem sprzątacza dróg. Wszystkie nasze prace były interesujące.
To była bardzo pouczająca lekcja.
Dzięki niej wiemy, jaką rolę pełnią
roboty w życiu człowieka.

Tomasz Miś

Opowiadanie o głodnym niedźwiedziu
Był piękny, słoneczny
dzień. Ptaki wracały z ciepłych krajów. Pierwiosnki
wychylały swoje fioletowe
główki. Zza drzew i krzewów wyszedł z gawry niedźwiedź brunatny. Był bardzo
głodny. Wyruszył w poszukiwaniu jedzenia. Szukał bezskutecznie. Na podmokłej
łące spotkał swojego kolegę
bociana.

- Szukam pożywienia, bo jestem
bardzo głodny - odparł niedźwiedź.
- Niestety nie mogę ci w niczym
pomóc - powiedział bocian i odleciał.
Miś samotnie wędrował przez las,
aż znalazł wielkie mrowisko. Rozgarnął je swoją potężną łapą i zaspokoił pierwszy głód. Następnie
niedźwiedź udał się w dalszą drogę, musiał napełnić swój brzuch po
długim zimowym śnie.

- Cześć, bocianie! Co słychać? — zapytał niedźwiedź.

Tomasz Miś
- Witaj, niedźwiedziu - odpowiedział bocian.
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Tytuł biuletynu

Majowo — czerwcowe święta
Czekam na mamę
Już górne światło jest zagaszone,

Ktoś inny.

bez mamy nie mogę zasnąć.

Neon za oknem świeci jasno,

Na półce głośno tyka budzik,

a ja

z ulicy słychać kroki ludzi.

już zasnął młodszy brat mój, Tomek,

Pan sąsiad na maszynie pisze,

ja tylko nie śpię sama.

w domu się robie coraz ciszej…

Czekam, aż wróci mama.
Przez ścianę słychać szurgot windy,

I znowu winda jedzie teraz!

może to mama?

I już ktoś kluczem drzwi otwiera!

Nie.

Biegnę szybko w piżamie,
Dobranoc powiem mamie.

Joanna Papuzińska

Album rodzinny
Cieszy się ojciec, gdy syn czasami wyjmie z
szuflady stare albumy,
wśród kart pożółkłych - zdjęcia, a na nich
wspaniały ojciec, powód do dumy. […]

Jan Kaczmarek

Wakacje...
Wakacyjny letni czas
Po co są wakacje?
A po to,
by słoneczko opiekało was złoto,
aby wiatry żywiczne owiały,
aby wody błękitne skąpały,
aby łąki pachniały skoszone,
by las śpiewał piosenki zielone,
by was ptaki budziły o świcie,
by łan zboża makami się kłaniał,
no, i po to ,
byście, kiedy już wrócicie,
odpowiedzieć mogli na pytania.
A tych letnich pytań są tysiące:
- czemu rankiem jest rosa na łące?
- po co pszczoły siadają na kwiatach?
- czemu sowa tylko nocą lata? […]
- jakie ślady zostawiają zwierzęta?
- o czym trzeba zawsze w lecie pamiętać?
- a jaskółki czemu nisko latają przed deszczem?
No, i wiele, wiele innych pytań jeszcze.
A pytajcie wszystkich. O wszystko. […]

Wiera Bodalska
Życzymy Wszystkim udanych wakacji i do zobaczenia w klasie IV :)
Redakcja
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Rozrywka - wiosenne krzyżówki
1

Opracowała:
Małgorzata Wroniak

2
3
4
5
6

1. Pierwszy wiosenny kwiat.
2. Ma na piersi pióra w rudym kolorze.
3. Czytając nazwę tego ptaka od tyłu, otrzymasz „sok”.
4. Ptak, który umie gwizdać.
5. Kwiat, który w nazwie ma wyraz „nagi”.

1

Opracowała:
Wiktoria Smoleńska

2
3
4
5
6

1. Wieje też wiosną.
2. Pierwsze wiosenne kwiaty.
3. Wiosną wypuszcza igły, które zgubił jesienią.
4. Chroniony wiosenny kwiat.
5. Stają się dłuższe wiosną.
6. Wiosną w ogrodzie dużo…
Wczoraj i dziś
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