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Czy jest ktoś, kto nie lubi
maja? …

Maj – piąty miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalendarza
gregoriańskiego, ma 31 dni.

Maj jest miesiącem wiosennym na półkuli północnej, a na południowej
jesiennym. W ciągu trwania miesiąca maja w Polsce dzień wydłuża się do
blisko 16,5 godziny.
Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius (kalendarz rzymski).
Miesiąc ten ma nazwę bogini Mai, matki boga Merkurego. Została ona
zapożyczona przez większość języków europejskich. W języku polskim
określenie "maić" oznacza tyle samo, co stroić. Staropolska nazwa maja
brzmiała trawień. Jest to jedyny miesiąc, którego polska nazwa
niespecjalnie różni się od łacińskiej.
Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej swej
krasie występuje w tym miesiącu. Według starej legendy Bóg Ojciec w maju
stworzył świat.
W Polsce miesiąc jest dość ciepły, noce i poranki są jeszcze chłodne. Czasem
zdarzają się przymrozki. Słońce ogrzewa coraz głębsze warstwy ziemi i
budzi do życia owady.

W maju zakwitają konwalie, piwonie, czerwone maki , niezapominajki,
czeremcha, odmiany lilaków, irga, jaśmin i tawuła. W ogródkach domów
kwitną tulipany i narcyzy. Z drzew parkowych zaczynają kwitnąć klony i
kasztanowce.
W maju łąki zmieniają swoje kolory. Gdy zaczyna kwitnąć mniszek
lekarski, to na łąkach dominuje kolor żółty. Po przekwitnięciu mniszka,
łąki są różowe. Następnie kwitnące jaskry, nadają łące kolor żółty.
Na polach zielenią się oziminy, żółci się rzepak i wschodzą buraki. W
zbożach zaczyna kwitnąć rumianek i kwiaty powoju.
W lasach kwitnie borówka czarna i borówka brusznica. Na polankach
leśnych kwitnie na biało krzew maliny.
Na leśnych polanach spotyka się motyle m.in. paź królowej i rusałka
admirał. Pod wieczór rozpoczynają swe loty chrabąszcze. Maj dla ptaków
leśnych jest porą lęgów. Można spotkać też m.in. jaszczurki, padalce i
zaskrońce.

MAJOWE ROŚLINY:
IRGA

KONWALIA

CZEREMCHAKWIAT

PIWONIA

MAK

IRGA

TAWULA
JAŚMIN

NIEZAPOMI
NAJKA

Dzień Polskiej Niezapominajki – święto przyrody obchodzone
corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów,
stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu
różnorodności biologicznej Polski.
Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia
ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

Skoro już mowa o niezapominajkach i ważnych
sprawach wartych pamięci, to pamiętajcie- 26 maja
swoje święto obchodzą Wasze Mamusie !!!

Z tej okazji w poprzednim wydaniu gazetki GIT został ogłoszony

konkurs na najpiękniejszy wiersz o mamie
lub dla mamy.
Do gazetki napłynęło dużo pięknych wierszy !!! Wszystkie napisane
od serca, aż miło się je czytało. Jednak jak to w konkursie bywa,
trzeba wyłonić te najlepsze. To było trudne zadanie. Jeżeli ktoś nie
wygrał konkursu. niech i tak czuje się zwycięzcą, bo nie jest wcale
łatwo napisać wiersz.
W naszej gazetce pokazujemy wszystkie wiersze, bo naprawdę
zasługują na wyróżnienie. Poczytajcie sobie i swoim mamom, na
pewno im się spodobają.
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OLIWIA G.
IIb

Oliwka napisała jeszcze dwa inne wiersze, równie piękne.
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GOSIA M.
III a

POZOSTAŁE WIERSZE:

Dyplomy i nagrody za udział w konkursie zostaną wręczone
na najbliższym apelu klas I-III
Komisja oceniająca: Żaneta Piernikowska, Jolanta Sieradzka, Klaudia Barczak,
Karina Wiczyńska, Marcin Sobiech

Lubicie czytać?
Zobaczcie, które książki w klasach I-III cieszą się
największym powodzeniem?
Wybory odbyły się 12 marca w ramach Ogólnopolskich
Wyborów Książek. Z list szkolnych powstanie lista
ogólnopolska, która zostanie przekazana do MEN. Akcja
miała na celu zbadanie preferencji czytelniczych dzieci i
młodzieży szkolnej.
Miejsce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tytuł

Magiczne drzewo
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai
Zaopiekuj się mną - seria
Dzieci z Bullerbyn
Dziennik cwaniaczka
Minecraft. Bitwa..Inwazja. Poradnik
Zezia i Giler
Harry Potter
Hobbit, czyli tam i z powrotem
Koszmarny Karolek

Autor

Maleszka, Andrzej
Widmark, Martin
Webb, Holly
Lindgren, Astrid
Kinney, Jeff
Cheverton, Marc
Chylińska, Agnieszka
Rowling, J.K.
Tolkien, J.R.R.
Simon, Francesca
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Co jeszcze lubicie robić w
wolnym czasie?
Zapytaliśmy o to kilkoro uczniów oraz
pracowników naszej szkoły. . .

Marzeniem Michała
z klasy IIb
było umieszczenie
wiadomości
na temat
Gwiezdnych Wojen.
Michał interesuje
się wszystkim , co wią e się
z tym filmem.
Lubimy spełniać marzenia !!!

Gwiezdne wojny (ang. Star Wars) – seria filmów fantastycznych z
gatunku space opera (science fantasy) George’a Lucasa oraz innych
produktów związanych ze światem stworzonym w filmie: wydawnictw
literackich, komiksów, gier fabularnych, gier komputerowych itp.
Trzonem świata Gwiezdnych wojen pozostaje sześć pełnometra*owych
filmów. Filmy te, w kolejności chronologicznej wydarzeń:
Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo (19 maja 1999)
Gwiezdne wojny: część II – Atak klonów (16 maja 2002)
Gwiezdne wojny: część III – Zemsta Sithów (15 maja 2005)
Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja (25 maja 1977)
Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje (21 maja 1980)
Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi (25 maja 1983)
Gwiezdne wojny: część VII – Przebudzenie Mocy (18 grudnia 2015)

Zapytaliśmy pracowników naszej szkoły o
ich pasje. Jesteście ciekawi? Chętnie
wyjawili nam swoje tajemnice…
Kto co uwielbia? ;

Pani sekretarka Mariola lubi prace ręczne np. na
szydełku, prace w ogródku oraz czytanie książek.
Pani pedagog Małgosi pasją jest oglądanie filmów.
Pani Agnieszka od j. angielskiego po prostu
najbardziej uwielbia uczyć innych tego języka.
Pani Asia z kl. Ib najchętniej spaceruje po lesie, to
ją relaksuje.
Pani Arleta od religii z przyjemnością robi coś na
ogródku.
Pani Żaneta z kl. IIa kocha taniec, podróże oraz
fotografię, a to ostatnie realizuje przede wszystkim
uwieczniając radosne chwile spędzane z dziećmi.
Pani Justyna z IIIa lubi podróżować oraz oglądać
filmy, zwłaszcza fantastyczne i horrory. Od

jakiegoś czasu z pasją buduje także z klocków
Lego, oczywiście ze swoją córką.
Pani Angelika ze świetlicy także uwielbia dobre
filmy, a do tego książki, jednak jej najwięzą pasją
jest córka.
Pani Małgosia ze świetlicy kocha wakacje,
wycieczki, relaksuje się także podczas pieczenia
pysznych ciast.
Pani Ula z biblioteki stawia na książki, dobrą
muzykę i film.
Pani pedagog Klaudia relaksuje się przy książce.
Pan woźny Andrzej zdecydowanie najlepiej bawi
się kibicując na meczach.

Nasza szkoła
rozpoczeła
współpracę z UNICEF.
Chcemy pomagać !!!
Na naszej planecie ma miejsce mnóstwo tragedii. W
sytuacjach kryzysowych chcemy wspierać tych, którzy
mają mniej szczęścia od nas.
Tok współpracy można śledzić na stronie internetowej
szkoły oraz na tablicy ogłoszeniowej, która mieści się po
lewej stronie portierni szkolnej.
Zbierane są pieniądze dla poszkodowanych cyklonem na
wyspie Vanuatu ( obok portierni więcej informacji oraz nr
konta bankowego do pobrania) .
Obecnie uczniowie klasy IIa zbierają także do puszki datki
dla Nepalu.

25.04. około południa czasu lokalnego potężne trzęsienie ziemi o sile 7,9 w skali Richtera
zdewastowało Nepal. Wśród ofiar są dzieci.
UNICEF jest na miejscu i robi wszystko, aby jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych, ale
pilnie potrzebujemy Waszego wsparcia. Przekaż darowiznę do naszej szkolnej puszki. NIE
MOŻEMY CZEKAĆ ANI CHWILI DŁUŻEJ. LICZY SIĘ KAŻDA GODZINA I KAŻDA
ZŁOTÓWKA.

KOLEJNE OGŁOSZENIE:
13 CZERWCA ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA
RODZINNY FESTYN PT. „

-PIRACIKARAIBY NA NIBY
Będą występy, konkurencje, zawody
sportowe, zabawa, dobre jedzenie i
mnóstwo innych atrakcji !
Strój piracki mile widziany !

Dziękujemy za uwagę !!!
Opiekun Koła Dziennikarskiego- Żaneta Piernikowska oraz
młodzi dziennikarze z kl. IIa, IIb i IIIa.

