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Święto Pracy - 1 maj 

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Soli-
darności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 

Maja – międzynarodowe święto klasy robot-
niczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 ma-
ja. W Polsce Święto Pracy jest świętem pań-
stwowym od 1950. Święto wprowadziła w 
1889 II Międzynarodówka dla upamiętnie-
nia wydarzeń, które miały miejsce w pierw-
szych dniach maja 1886 r. w Chicago, w 
Stanach Zjednoczonych podczas strajku bę-
dącego częścią ogólnokrajowej kampanii na 
rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pra-
cy. 
 
Święto 1 maja w Polsce 

 
Na ziemiach polskich pierwsze obchody 
miały miejsce w 1890 i odbywały się niejed-
nokrotnie wbrew woli zaborców współorga-
nizowane m.in. przez działaczy II Proletaria-
tu. Masowe demonstracje, pochody oraz 
starcia z carskim wojskiem, policją oraz ko-
zakami, a także wspierającymi je nacjonali-
stycznymi bojówkami miały miejsce w cza-
sie rewolucji 1905 roku na ziemiach pol-
skich zaboru rosyjskiego, organizowały je 
głównie Polska Partia Socjalistyczna, So-
cjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy 
oraz BUND.  

Podobnie liczne pochody i demonstra-
cje klasowych organizacji robotniczych 
i partii lewicowych, w tym Polskiej 
Partii Socjalistycznej, żydowskiego 
BUND-u, nielegalnej Komunistycznej 
Partii Polski, Polskiego Stronnictwa 
Ludowego „Wyzwolenie”, Komuni-
stycznej Partii Zachodniej Ukrainy, 
Komunistycznej Partii Zachodniej Bia-
łorusi odbywały się też w ten dzień w 
okresie II RP, często były one atakowa-
ne przez policję oraz nacjonalistycz-
nych bojówkarzy, dochodziło do mor-
derstw działaczy klasowych związków 
zawodowych i partii lewicowych. Po 
zakończeniu wojny rząd komunistycz-
ny nadał dniu 1 maja status święta pań-
stwowego, wolnego od pracy i stan ten 
trwa do chwili obecnej. 
 

  



 

 

01.05 - Dzień Chorych na Astmę i 
Alergię 
01.05 - Świeto Pracy 
02.05 - Świeto Flagi 
03.05 - Święto 3 Maja 
03.05 - Światowy Dzień Wolności 
Prasy 
04.05 - Dzień Strażaka i Hutnika 
05.05 - Dzień Europy 
05.05 - Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
08.05 - Dzień Bibliotekarza i 
09.05 - Święto Unii Europejskiej 
12.05 - Dzień Pielęgniarek 
15.05 - Dzień Polskiej Niezapomi-
najki 
15.05 - Międzynarodowy Dzień 
Rodzin 
21.05 - Dzień Kosmosu 
25.05 - Dzień Mleka 
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Święto )arodowe Trzeciego Maja 

 

"Trudzia" 
 
Mój pies to mały szczeniaczek, 
wszystko gryzie, psoci, skacze. 
 
Gryzie kapcie i brata zabawki, 
gryzie piłki i łapie za nogawki. 
 
Jest to radosna i wesoła psina 
i słucha , gdy ją wołam. 
 
Trudzia jest czarna i ma jasne 
łapki,  
wczoraj pogryzła mi moje klap-
ki .  
 
Gdy ją mamie wykąpie w wan-
nie , 
wtedy cała pięknie pachnie . 
 
Kocham ją ponad życie, 
bo marzyłem o niej skrycie. 
 
 
 

Bartłomiej Weirauch  
KL.4B  PSP24 Opole 

opiekun: Małgorzata Zaraś 

 
 

Znaczenie daty 
 
3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a dru-
gą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję 
francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został 
zwołany w październiku 1788. 
Dzieje obchodów 

W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1792 
wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek wojskowych, których 
zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792. Po odzyskaniu 
niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za świę-
to narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II 
wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do 
demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały 
i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często 
tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 
stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie 
władze świętowały to historyczne wydarzenie – świadczą o tym gazety co-
dzienne z tego czasu m.in. Trybuna Ludu, Głos Robotniczy, Życie Warsza-
wy. Tym samym w roku 1981 pierwszy raz po wojnie – i zaznacza to "Głos 
Robotniczy" z wydania 1-3.05.1981 – świętowano rocznicę Uchwały Majo-
wej. 
Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 
(weszła w życie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w 
Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności prezy-
denta Wojciecha Jaruzelskiego.  
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Przyszli 	obliści…. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś 

się nim podzielić, prześlij je do 	as–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy 

Twoje dzieła.  

20.04.2013  Opole 
 

Drogi pamiętniku! 

 
W wieku dwóch lat pierwszy raz usiadłam na kucyka. 
Wtedy jeszcze  nie wiedziałam, że będzie to moja pa-
sja. Mając pięć lat zakochałam się w koniach i zaczę-
łam szukać o nich informacji. Od tego czasu rozpo-
częła się moja wielka przygoda. Teraz wiem ,że konie 
są największą moją pasją. Kiedy pierwszy raz rodzice 
wykupili mi lekcje jazdy konnej ,byłam zachwycona. 
O niczym innym nie myślałam. Kiedy nadszedł ten  
dzień, to nie umiałam się skupić. Wreszcie wsiadłam 
na konia, który nazywał się Toffi. Bardzo chciałabym 
mieć pięknego karego konia z czarną grzywą o imie-
niu Flika. Codziennie jeździłabym na niej do szkoły i 
galopowała po łąkach. Lubiłaby jeść marchewki. Pie-
lęgnowałabym ją i kochała z całego serca. Jednak to 
niemożliwe, bo nie mam warunków do utrzymania 
konia, ponieważ mieszkam w bloku ,przy którym jest  
małe podwórko. Próbowałam namówić tatę ,by kupił 
mi konia i trzymałabym go w małym gospodarstwie 
obok. Niestety nie udało się. Teraz mam skończone 
jedenaście lat i co tydzień jeżdżę konno. Właścicielka 
stajni, do której chodzę ma konia, na którym nie moż-
na jeździć, ponieważ ma problemy z błędnikiem. Mój 
pokój jest cały obwieszony plakatami i obrazami. Na 
półkach stoją figurki z końmi. A kiedy dorosnę chcę 
zostać dżokejem i mieć stajnię. Najbardziej było mi 
przykro ,gdy dowiedziałam się, że rocznie umiera w 
ubojni 50 tysięcy koni. To był dla mnie cios w serce i 
dlatego popieram fundację z pomocą dla tych zwie-
rząt. 
 

Olimpia Siemiątkowska kl. 5A 
                                                                                                              
PSP24 w Opolu  
                                                                                                           
n- l j.pol  : M. Zaraś 

 

Podpatrzone reporterskim okiem  

Opole, 20.04.2013 
 

Witaj Olu! 
 

     Chciałabym na początku pozdrowić Ciebie i cała rodzinkę. 
Dawno się nie odzywałam, ale zaraz napiszę czemu. 
      Otóż niedawno dostałam psa, tego wymarzonego. Nazywa 
się Sonia. Jest yorkiem i ma roczek. To bardzo kochany i wierny 
przyjaciel. Kolor jej włosa jest czarno-szary. Suczka jest niskiego 
wzrostu i ma króciutkie cztery łapki, jak na tę rasę przystało. 
Oczka ma koloru brązowego i bielutkie ząbki. Sonii najlepszym 
przysmakiem jest gotowany łosoś z ryżem. Codziennie ,gdy wra-
cam do domu ,ona wita mnie skacząc i merdając ogonem. Bardzo 
lubię         z nią wychodzić na spacer i bawić się piłeczką.Za każ-
dym razem ,gdy zasypiam i gdy się budzę, ona zawsze jest przy 
mnie .Mój pies jest zwierzęciem bardzo wesołym                          
i radosnym. Mimo niewielkich rozmiarów ,potrzebuje dużo ru-
chu, który jej zapewniam . Moim zdaniem Sonia to najwspanial-
szy i najbardziej oddany skarb na świecie . 
     Nie wiem co u  Ciebie nowego . Napisz co się ciekawego 
działo od naszego ostatniego spotkania. Gorąco pozdrawiam 
wszystkich. Pozdrawiam Was     
 

Oliwia Czaprowska kl. 4b PSP 24 Opole  
opiekun: Małgorzata Zaraś 

 
 

Mój zwierzak 

 
             Bardzo lubię koty. Moim ukochanym zwierzątkiem jest 
kotka Jessi. Liczy już prawie trzy lata. Jej futerko jest czarno-
białe. Ma czarną plamkę koło nosa, tak jak jej mama i białą 
sierść pod brzuszkiem ułożoną w spodenki. Ma też białe łapy, 
które wyglądają jak skarpetki. 
            Kotka żywi się kocią karmą, pije wodę i lubi kocie przy-
smaki. Mój kotek lubi przebywać na dworze. Jessi poluje na my-
szy i ptaki. Czasami przynosi zdobycz, żeby się nią pochwalić. 
Bardzo lubi biegać za laserkiem. Jej ulubioną zabawką są moje 
gumki do włosów, które często znikają z mojego pudełka, ponie-
waż sama je wyciąga. Jessi ucieka przed moim młodszym bratem 
Natanem, ponieważ on bardzo ją kocha i ciągle chciałby ją nosić 
na rękach. 
        Zwierzątko śpi w koszyku lub na mojej kołdrze. Kiedy je-
stem chora albo źle się czuję, przychodzi do mnie i się przytu-
la .Bardzo ją kocham, ponieważ często mnie rozwesela, kiedy 
jestem smutna. 

 
Zuzia Nogosek kl.4a  PSP 24 Opole   

opiekun: Małgorzata Zaraś  
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Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne     
    

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opi-
sywać będziemy ważne i mniej ważne wydarze-
nia szkolne. Coś zaobserwowałeś nie zwykłego 

przyjdź do nas aby to opiszemy.  

Mój zwierzak 
 

               Moim wielkim marzeniem 
było mieć małego pieska, którego bym 
kochała, bawiła się z nim, czesała i  wy-
chodziła na spacer. Kiedyś mama spełni-
ła moje marzenie i kupiła mi Yorkshire 
Terriera o imieniu Poli. 
              Byłam w 3 klasie . Gdy wróci-
łam ze szkoły, poszłam do kolegi. Wte-
dy bawiliśmy się z jego pieskiem. Był 

bardzo ładny, rzucaliśmy mu piłeczkę, biegaliśmy z nim, 
a później wyszliśmy  na spacer. Ten piesek był  super, Wtedy 
przyszła mi taka myśl, że chciałabym mieć takiego pieska. Jak 
przyszła moja mama, powiedziałam jej na ucho: 
-Mamo, chciałabym mieć takiego pieska, kupisz mi kiedyś? 
 Mama odpowiedziała : 
- Tak kochanie. 
            Następnego dnia byłam w szkole i powiedziałam przyja-
ciółkom, że dostanę pieska. Koleżanki ucieszyły się. Ty-
dzień później pojechaliśmy do pana po pieski. Weszliśmy do 
domu, były tam cztery pieski,  Najpierw patrzyłam 
na chłopczyków, potem zauważyłam białą główkę i wte-
dy wzięłam ją na rączki. Zobaczyłam w jej oczka i powiedziałam: 
-  Mamusiu ja chce ją! 
Mama zgodziła się i spytała  jak chcę ją nazwać. Pomyślałam 
chwilkę i nazwałam mojego pieska Poli. W ten sposób spełni-
ło się moje marzenie posiadania psa. 
  

Klaudia Maczulis kl.4a PSP 24 Opole ul. Gorzałki 4 
opiekun: Małgorzata Zaraś 

 
 

Zwierzaki 
 
              Moje ulubione zwierzę to kot. Zainteresowałem się kota-
mi, ponieważ są niewielkie, nie wymagają dużo troski i można 
się z nimi pobawić i je pogłaskać.  
             Te zwierzęta są nieduże i futrzane. Jest dużo ras kotów i 
prawie każda rasa posiada inną kolorystkę. Koty żywią się prze-
ważnie specjalną karmą dla kotów, ale można je karmić także 
mięsem, piją wodę i mleko. Koty należy wypuszczać na 
dwór ,gdy chcą i należy posiadać specjalną kuwetę dla kotów, w 
której należy codziennie wymieniać żwirek, trzeba je codziennie 
dokarmiać i sprawdzać czy miskę z wodą mają pełną. Na koty 
trzeba uważać i trzeba bardzo o nie dbać. Kot często przyjdzie i 
położy się na łóżku lub kanapie, jeśli coś mu nie pasuje, to miau-
czy lub agresywnie się zachowuje.  
            W kotach najbardziej lubię to, że kot przyjdzie do ciebie 
w nocy do łóżka i można je wtedy pogłaskać i przytulić. 
 
Szymon Tomanik kl. IVa PSP 24 Opole opiekun: Małgorzata 
Zaraś 

   Pewnego dnia poprosiłem mamę, żeby kupiła mi 
zwierzaka .Ona się zgodziła i zapytała się jakiego  bym 
chciał. Powiedziałem ,że bym chciał chomika syryj-
skiego. 
         Następnego dnia pojechaliśmy do sklepu zoolo-
gicznego. Wybrałem  sobie najładniejszego. Dałem mu 
na imię Zenuś. Był taki mały i słodki, miał szaro-białe 
futerko i na środku czarny pasek. Bardzo mnie ten 
czarny pasek zdziwił ,a okazało się , że każdy chomik 
syryjski tak ma. Gdy przyjechaliśmy do domu odświe-
żyłem kładkę po dawniejszym chomiku i  tam go wpu-
ściłem. Na samym początku  był przestraszony , nic 
nie chciał jeść i nawet nie dał się pogłaskać. Po paru 
dniach już się oswoił. Zaczął  jeść i nawet go można 
było wziąć na ręce. Później po miesiącu dałem mu do 
klatki kółko, w którym mógł się kręcić .Ale dla niego 
to jest frajda , a dla mnie nie. W nocy zawsze  muszę 
zablokowywać to kółko, bo nie da się spać  
        Zawsze marzyłem o takim zwierzaku. Bardzo się 
cieszę ,że mam kogoś komu mogę się wyżalić ,jak jest 
mi ciężko. 
 

                                                                                                                       
Kuba Kosiorek 5a  PSP 24 Opole   

ul. Gorzołki 4 
Opiekun: Małgorzata Zaraś 
 

 

Zwierzaki 

Dobrze opiekuj się, 
swoim przyjacielem... 
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Drogi Pamiętniku! 

 

Wiesz ,że od zawsze chciałam mieć pieska. I kiedy 
już traciłam nadzieję, rodzice zrobili mi prezent i 
kupili tego wymarzonego jedynego pie-
ska .Nazwałam ją Blanka. To pies rasy sznaucer mi-
niaturowy ,jest jak sama nazwa wskazuje bardzo 
mała. Blanka jest cała czarna, ma czarne łapy i ogon, 
nawet oczy ma czarne. Jedynie na szyi ma białą 
plamkę  w kształcie krawatu. Lekko stojące uszy 
sprawiają, że Blanka wygląda jakby cały czas czegoś 
nasłuchiwała. Dodatkowo zadarty czarny  ogonek 
pokazuje jej ciągłą gotowość do  biegu .Ten miły 
pies jej bardzo cichy i spokojny i lubi się bawić z 
dziećmi. W dniu ,w którym ją dostałam, rodzice za-
brali mnie na zakupy , aby kupić kilka ubrań w 
związku ze zbliżającą się  wiosną.  Zakupy były bar-
dzo udane. Jednak zastanawiające było dlaczego ro-
dzice zabrali mnie do zoologicznego i pokazywali 
smycze dla psów . Pytali też jaka mi się podoba. Po 
przyjeździe do domu rodzice jak gdyby nigdy nic 
zaczęli rozpakowywać zakupy. a ja poszłam do swo-
jego pokoju i tam czekała na mnie niespodzianka- 
mała  ciemna kulka- Blanka. Zachwytom i rado-
ściom nie było końca Dzień do końca  przebiegał na 
wzajemnym poznawaniu się. A to dopiero początek 
nowej cudownej przyjaźni 
 

Emilka Kopydłowska  kl. 4b 
 

 
„Zwierzaki” 

 
            Bardzo lubię zwierzęta , ale najbardziej 
uwielbiam psy . Mój sąsiad ma psa o imieniu Szako . 
Jest mały i lubi się bawić . Gdy go pierwszy raz wi-
działam ,był taki malutki , jak  piłeczka .   
        Szako ma krótką , brązowo – białą sierść oraz 
duże, brązowe oczy . Jest bardzo drobniutki . Lubi 
zabawę , np.: rzucam mu piłkę a on po nią biegnie . 
Szako jest bardzo szybki . Uwielbiam spędzać z nim 
czas . Gdy mi się nudzi , bez wahania wychodzę na 
dwór, a wtedy on do mnie przybiega . Ten piesek 
jest naprawdę wierny swojemu właścicielowi , gdyż 
nie odstępuje go na krok .   
        Bardzo chciałabym mieć takiego psa jak Sza-
ko , uwielbiam spędzać z nim mój wolny czas .  
To wspaniały pies !!!  
 

 
Karolina Malinowska kl.4b PSP24 Opole 

opiekun: Małgorzata Zaraś 

                                                                                                                       

 
Moje ulubione zwierzątko 

 
W pewien upalny lipcowy dzień mama spełniła mo-

je marzenie, by mieć zwierzątko.  Kiedy jadłem obiad, zoba-
czyłem przez okno moją mamę, która wracała z pracy  i 
trzymała coś na rękach. Byłem bardzo  ciekawy co to jest, 
więc szybko otworzyłem drzwi i na rękach siedział śliczny 
biały piesek. Ogarnęło mnie wielkie szczęście i od razu zo-
stałem mile przywitany, polizaniem mnie w nos przez nowe-
go domownika. Od tej chwili zrozumiałem, że mając zwie-
rzątko w domu czeka mnie dużo obowiązków. Długo myśla-
łem jak ją nazwać, bo to była suczka, ale po wspólnej nara-
dzie rodzinnej dostała imię „Sunia”. Jeszcze tego samego 
dnia pojechałem z rodzicami, aby kupić dla pieska wszystko 
co potrzebne. Wybrałem nawet różową obrożę. Po powrocie 
do domu i rozpakowaniu wszystkich rzeczy, zauważyłem, że 
Suni najbardziej spodobała się zielona piłeczka. Od razu 
zaczęła się bawić. Ja w tym czasie przygotowałem jej koszy-
czek z kołderką, by wygodnie jej się spało. Następnie do 
miseczki wsypałem jedzenie i nalałem wodę. Była tak głod-
na, że jedzenie szybko zniknęło. Po paru dniach Sunia świet-
nie się czuła z całą rodziną. Rosła jak na drożdżach i dalej 
uwielbiała bawić się swoją piłeczką. Jest psem bardzo mą-
drym i reaguje na wiele poleceń. Czasami potrafi też być 
złośliwa. Teraz kiedy jest już dorosła, wychodzimy na spa-
cer i zabieramy większą piłkę, z którą też świetnie sobie ra-
dzi. Moi rodzice śmieją się, że Sunia podobnie jak ja świet-
nie gra w piłkę nożną. Czasami i mnie ogrywa. A gdy ja pa-
dam ze zmęczenia, podnosi swoją śmieszną mordkę i pa-
trząc czarnymi oczkami prosi, bym jeszcze z nią pograł, cze-
go nie potrafię jej odmówić. 
          Gdy zapada zmierzch Sunia podchodzi do swojego 
koszyczka, wącha i drapie kołderkę swoją dużą łapką i wy-
godnie się kładzie słodko zasypiając. 
          Bardzo kocham moją Sunię i nie oddam jej za żadne 
skarby świata. Dlatego życzę każdemu, by tak jak mnie, 
spełniło się marzenie o posiadaniu ulubionego zwierzątka.   

 
 

Maciej Głódź PSP nr 24 Opole   
kl. IVB 

Opiekun: M. Zaraś 
 

 
 

 
 
 

 

„Zwierzaki” 
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Zwierzaki 
 

 

Szkolne wieści  

 
               Moje domowe zwierzę to kot, który ma na 
imię "Misiaczek". Teraz ma dokładnie 
 dwa lata.  
              Jest śliczny i bardzo puszysty .Sierść ma koloru 
czarnego, natomiast na brzuszku ma białą plamę. Ma 
zielone, dzikie oczy. Lubię się z nim bawić, zwłaszcza 
gdy biorę zabawkową szarą myszkę i ją nakręcam, a on 
próbuję ją łapać. Czasem, gdy patrzę na mojego kota to 
wydaje mi się ,że on się do mnie uśmiecha. Mój zwier-
zaczek żywi się głównie kocią karmą suchą i mokrą, pije 
wodę, uwielbia mięsne kruche paluszki, często poluje 
również na myszki. Teraz w okresie wiosennym mój kot 
jest bardzo narażony na kleszcze, na szczęście mama 
kupiła mu specjalną obrożę, która go przednimi ochroni. 
Kiedy mamy zwierzątko                w domu, musimy 
dbać o czystość jego kuwety, miseczek do pożywienia, 
poza tym ważne jest regularne karmienie zwierzęcia 
oraz w razie potrzeby wizyty u weterynarza .   Przyzwy-
czajeniem mojego kota jest wylegiwanie się na grzejniku 
lub na podwórku. 
         Uwielbiam mojego kotka, zabawę z nim i za nic na 
świecie bym go nie oddała. 
 
MARTYNA KAWAŁEK kl.4a PSP 24 Opole ul.. Go-
rzołki 4 opiekun: Małgorzata Zaraś 

 
 

Mój zwierzak 

             Moim zwierzakiem jest świnka morska. Nazywa 
się Kamil. Ma biało-czarne futerko              i brązową 
plamkę na oku. Jest wesoły i bardzo mi się podoba.  Naj-
bardziej lubi jeść siano, marchewkę, sałatę, trawę, ogór-
ki, karmę dla świnek morskich i pije dużo wody. Klatkę 
należy mu sprzątać raz w tygodniu. Jest przyzwyczajony 
do gryzienia. Gdy na dworze robi się ciepło wystawiam 
moją świnkę, żeby poskubała świeżą trawkę. Karmię go 
dwa razy dziennie rano i wieczorem. Gdy zbliżam się do 
klatki, to już mnie rozpoznaje i czeka niecierpliwie na 
pokarm. Bawię się z nim i do niego mówię. Chyba tro-
chę mnie rozumie. Moja świnka czeka z utęsknieniem na 
lato, bo wtedy mogę z nią bawić się na dworze                    
i spędzać więcej czasu. Opiekowanie się Kamilem spra-
wia mi dużo radości. Moja świnka morska to bardzo mi-
łe i przyjazne zwierzątko. Zastanawiam się czy nie po-
prosić rodziców, żeby kupili mi drugą, wtedy Kamilek 
miałby przyjaciela.  

Jakub Wolny  kl. 4b   PSP24 Opole  opiekun: M.Zaraś  

  Dzień Matki – święto obchodzone corocznie w 
Polsce 26 maja jako wyraz szacunku dla wszystkich ma-
tek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane laurka-
mi, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez 
własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na celu 
okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za 
trud włożony w wychowanie. Początki święta sięgają 
czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otacza-
no wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. 
Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod 
nazwą niedziela u matki i początkowo oznaczał wizytę w 
katedrze. Dzień, w którym obchodzono to święto, był 
wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce 
podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za 
otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. 
XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończe-
niu II wojny światowej. Inaczej historia tego święta 
przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 ame-
rykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła 
Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 Dzień Matek dla Poko-

ju promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córce 
Ann Jarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień Matki. Z 
czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal 
wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres USA uznał przypa-
dający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto 
narodowe. W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz 
pierwszy w 1914 roku w Krakowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuba Panic kl.5a 
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DROGA  MAMO 
 

 Mamo! Stałaś przy mnie w nocy, gdy płakałam.  
Byłaś przy mnie, gdy o pomoc wołałam. 
 Dałaś mi przyjaźń najpiękniejszą, najtrwalszą .  
Dałaś mi miłość  wyrzeczeń  wartą.      
 
Dziękuję za to wszystko,  
Czym dobroć jest na ziemi,  
Że Jesteś najważniejsza,  
Że tego nikt nie zmieni,  
Że jeden dzień najpiękniej W mym sercu jaśnieć musi 
 Dla jednych to Dzień Matki, 
 A dla mnie Dzień Mamusi. 
 
W kalendarzu Święto Matki 
 z życzeniami śpieszą dziatki. 
 Ja Ci mamo dziś w podzięce za Twe trudy daje serce 
 i przepraszam za me psoty, za wybryki kłopoty.        
 
Dziękuję Ci za Twe gromkie besztanie,  
wybuchy gniewu, wymówki, które ściskały mi serce.  
Wszystko załatwiałaś od ręki, Bez żadnych okrop-
nych zapowiedzi kary,  
Która ma dopiero nadejść. Koniec. Zrobione.  
Skrucha przyjęta. Szeroko otwarte ramiona.   
 
Ona mi pierwsza pokazała księżyc  
I pierwszy śnieg na świerkach, I pierwszy deszcz.  
Byłem wtedy mały jak muszelka, A czarna suknia 
mojej matki Szumiała jak Morze Czarne 
 
Dziękuję Ci za to, Że dopasowywałaś swoje życie do 
mojego. 
 Dziękuję za poczucie, Że nie ma dla Ciebie na tym 
świecie nic droższego,  
Niż nasza miłość. Dzięki Tobie czuję się chcianym 
dzieckiem,  
Potrzebnym i wartościowym człowiekiem.  
Dziękuję Ci za to, że jesteś. 
 
 
 
                              Tomek  Walerus i Damian Staś  
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 Co roku część moich wakacji spędzam u 
babci. Ona mieszka na wsi, ma duży ogród,                    
a niedaleko jej domu jest las, do którego można 
chodzić na grzyby i jagody oraz bawić się                
w podchody. Obok lasu płynie rzeka, gdzie po 
zrobieniu tamy się kąpiemy oraz staw, w którym 
łowimy ryby. 
     Po sąsiedzku mieszka dwóch braci- Krzysiek i 
Wojtek, z którymi się zaprzyjaźniłem. Gdy jestem 
u babci, to razem spędzamy czas i dobrze się ba-
wimy. 
     W zeszłym roku pojechałem tam w połowie 
lipca. Miałem już zaplanowane, co będę robił. 
Niestety pierwsze dwa dni padał deszcz, więc 
spędziliśmy z kolegami czas w domu grając            
w różne gry. Potem pogoda się poprawiła i po-
stanowiliśmy rozbić namiot nad rzeką i spędzić 
tam dwa lub trzy dni. Rano zabraliśmy namioty, 
śpiwory i trochę jedzenia. Wraz z dziadkiem, któ-
ry miał nam pomóc rozbić obóz ,ruszyliśmy nad 
rzekę. Dzień upłynął nam szybko na ustawianiu 
namiotu, robieniu tamy, przy której pomagał 
nam dziadek i różnych zabawach. Dziadek naszy-
kował nam jeszcze drewno na ognisko i poszedł 
do domu. Wieczorem upiekliśmy kiełbaski i zmę-
czeni zasnęliśmy w namiocie. Rano Krzysiek zro-
bił nam głośną pobudkę tłukąc łyżką w garnek. 
Szybko zjedliśmy śniadanie i ułożyliśmy plan 
dnia. Najpierw poszliśmy na grzyby, których zbie-
ranie zajęło nam cały ranek. Z pełnymi koszykami 
poszliśmy do domu Krzyśka i Wojtka, którzy wpa-
dli na pomysł, żeby sprzedać rodzicom nasze 
grzyby.  W zamian dostaliśmy od ich mamy tro-
chę słodyczy i coś do picia. Potem moja babcia za 
grzyby dała nam obiad. Najedzeni wróciliśmy na 
łąkę, gdzie był nasz obóz. Po chwili odpoczynku 
zaczęliśmy skakać do wody i się kąpać. Zmęczeni 
tą zabawą poszliśmy nad staw łowić ryby, które 
jednak potem wypuściliśmy, bo były bardzo ma-
łe. Ani się spostrzegliśmy,  a nadszedł wieczór. 
Gdy siedzieliśmy przy ognisku ,Wojtek zaczął 
opowiadać historie   o duchach i potworach. Zro-
biło się ciemno i trzeba było iść spać, ale czuliśmy 
się jakoś nieswojo.  

Każdy z nas obserwował czy gdzieś nie czai się 
potwór z opowieści. W końcu zasnąłem, ale po 
chwili obudził mnie Krzysiek mówiąc szeptem, że 
od strony rzeki ktoś się skrada. Obudziliśmy też 
Wojtka, ale żaden z nas nie miał odwagi wyjść z 
namiotu i sprawdzić, co powoduje ten hałas. Do 
rana już żaden z nas nie zasnął. Rankiem po wyj-
ściu z namiotu okazało się, że to były krowy z pa-
stwiska za lasem, które prawdopodobnie uciekły 
gospodarzowi i przyszły do wody. Wojtek powie-
dział, że musimy je jak najszybciej przegonić, bo 
zniszczą nam cały obóz. Zaczęliśmy je w trzech 
gonić, aż tu nagle usłyszeliśmy głośny ryk.        
Wtedy zauważyliśmy, że z krowami przyszedł też 
wielki byk, który teraz czując, że jego stado jest 
zagrożone, chciał go bronić. Byk zaczął nas go-
nić ,a my, co sił w nogach zaczęliśmy uciekać do 
lasu, gdzie na skraju na drzewie była ambona zro-
biona przez myśliwych. Wdrapaliśmy się na nią a 
byk stał na dole i nie chciał odejść. Na szczęście 
przyszedł dziadek, a niedługo potem i gospodarz, 
który zauważył brak stada i nas uratowali. Po tej 
przygodzie postanowiliśmy, że na resztę wakacji 
przeniesiemy nasz obóz do ogrodu babci. 
     Dobrze się bawiliśmy, a nasza przygoda długo 
była powodem do śmiechu dla rodziny  i znajo-
mych.  
 
 
 

Damian Staś  kl.5a   
wych. Małgorzata Zaraś 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr.24 w Opolu 
im. Przyjaźni Narodów Świata ul.Gorzołki 4 

45-627 Opole 
 
 

„Moja wakacyjna przygoda‘‘ 
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Legenda o Opolu  

Sprawozdanie z apelu – Konstytucja 3 Maja 
 

Apel odbył się 29 kwietnia 2013 roku na 
czwartej lekcji w naszej szkole. Po tym jak klasy 
zajęły miejsca, klasa 6c wraz z panią Szwach zaczęła 
swój apel.  
Na początku Natalia Piasecka i Julia Witola mówiły 
o prawdzie historycznej tamtych dni. Dzieci z klas  
1-3 mówiły wierszyki, a klasa 6c zorganizowała 
przedstawienie, które ukazywało nam sytuację w 
jakiej znajdowała się Polska podczas panowania kró-
la Stanisława. Nasz kraj znajdował się w trudnej sy-
tuacji Nasi sąsiedzi chcieli to wykorzystać i przybyli 
do króla z pomocą.  Następnie przedstawiona została 
scenka w jaki sposób  inne kraje dokonały rozbioru 
Polski. Były to Rosja, Austria i Prusy. Caryca Rosji 
Katarzyna II (Natalia Smolarek), cesarz Austrii 
Franciszek I (Denis Smolarek), król Prus Fryderyk II 
(Patryk Kuczerek) w ten sposób dokonali rozbioru 
Rzeczypospolitej.  Klasa 6c przygotowała także 
piękną mapkę, na której pokazali, jak przebiegał roz-
biór Polski. Jak podają źródła historyczne, po roz-
biorze król Polski był niezadowolony z panującej 
sytuacji, więc zwołał obrady Sejmu Czteroletniego. 
Uwieńczeniem było podpisanie 3 maja 1791 Konsty-
tucji. Współautorami byli Ignacy Potocki i Hugo 
Kołłątaj. Od tej pory Polska posiadała akt prawny, 
który obowiązywał 14 miesięcy. Dzień ten został 

nazwany Dniem uchwalenia Konstytucji 3-go Ma-
ja. 
          Naszym  zdaniem była to bardzo ciekawie 
przedstawiona inscenizacja i wiele ciekawie zagra-
nych scen. Wszystkich olśniły także stroje, które 
głowy państwa miały wtedy na sobie. .  Z tego apelu 
można było się wiele nauczyć o historii naszego kra-
ju. Wszystkie te informacje były bardzo pouczające.  

 
 

koło redakcyjne: 
Aleksandra Sachoń kl. 6a 

 Wiktoria Wolny 
kl. 5a 

 
 
 
 
 
 
 

 Legenda o powstaniu Opola mówi o władcy plemien-
nym Wacławie, który wybrał się ze swoją drużyną na polo-
wanie na jelenie i dziki. 
               Samotnie oddalił się w czasie polowania od swojej 
drużyny i zabłądził w gęstwinach i dziczach jakie porastały 
bagnisty las. Nie mogąc znaleźć drogi samotnie błąkał się 
wiele dni po lesie. Wyczerpany usiadł pod olbrzymim dę-
bem. Zrezygnowany i pogodzony z losem, że już nigdy nie 
zobaczy swojego plemienia uniósł wzrok ku niebu i zaczął 
się modlić prosząc o znak. Wtem ujrzał pięknego orła sie-
dzącego na wierzchołku drzewa. Wacław zaczął prosić pta-
ka o pomoc w odnalezieniu powrotnej drogi. Wtedy orzeł 
mocno zaczął machać skrzydłami ,okrążył kilka razy wład-
cę , po czym uniósł się w górę wskazując mu drogę. Wa-
cław ,chociaż już mocno zmęczony, zaczął biec za wybaw-
cą, który  zaprowadził go na ogromną polanę ,na której stały 
chaty wieśniaków. Ujrzawszy to krzyknął : O! pole! Z 
wdzięczności za uratowanie życia kazał w tym właśnie miej-
scu wybudować gród, który szybko się rozrastał, a za jego 
murami wśród drzew i krzaków płynęła rzeka, która okazała 
się wspaniałym szlakiem handlowym.   
             I tak ze zwykłej polanki powstał piękny ,duży gród 
ze swoim herbem na którym widniały i widnieją do dziś po-
łowa orła jako symbol cnoty, siły i męstwa oraz pół krzyża 
jako znak wiary i zaufania Bogu. Grodowi nadał  nazwę  
Opole , a rzece Odra.  
 
 
 

Tomasz Walerus kl.5a 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr24 w Opolu 

im. Przyjaźni Narodów Świata  
ul. Gorzołki 4   45-627 Opole  
nauczyciel : Małgorzata Zaraś  

 
 



 

 

Pragniemy poszerzyć nasza gazetkę o nową rubrykę „Podziękowania”, która będzie znajdować się w tym 

miejscu, będziecie mogli w kolejnym numerze umieścić podziękowania dla kogoś za coś… 	p.. Dziękuję 

Zosi, że pomogła mi w matmie… lub umieścić życzenia urodzinowe.  

 

Liczymy na Wasze wsparcie i pomysły.  
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PODZIĘKOWA	IA  

 
A Ty komu podziękujesz? ….. 
 

 

URODZI	KI  

 
W tym miejscu możesz za naszym pośrednictwem 
umieścić życzenia urodzinowe, które samodzielnie 
ułożysz dla przyjaciela/przyjaciółki/wujka/cioci/

mamy/taty…  
 
 
 

KOCHA)I CZYTEL)ICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
 

Redakcja Gazetki: Redaktor naczelny:    Ola Sachoń,  Zastępca redaktora: Wiktoria Wolny. 

  
Co w trawie piszczy- czyli najważniejsze wydarzenia z życia szkoły- Maja Matysek       Nasza twórczość- czyli wiersze, opowiadania, baśnie i 
inne pisane przez uczniów   utwory – Eliza Jonczyk, Wiktoria Wolny 
 
Z kart kalendarza… czyli Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie itp.-  Eliza Jonczyk, Wiktoria Polan 
 
Oko w oko z …. rozmowa z ludźmi, którzy swoją osobowością mogą zainteresować społeczność uczniowską-Jakub Panic, Jakub Kosiorek, 
Tomasz Walerus         To warto wiedzieć czyli historie z życia wzięte- Ola Sachoń 
 
Małe co nieco- czyli humor i rozrywka- Wiktoria Wolny, Olimpia Siemiątkowska, Ola Sachoń, Wiktoria Polan, Ola Ćwirko 
 
Z ambony- zapowiedzi wydarzeń-    Sprawdź się- testy z różnych dziedzin- Olimpia Siemiątkowska 
 
Ciekawe miejsca i ludzie naszych okolic- Wiktoria Wolny     Opiekun koła redakcyjnego: Małgorzata Zaraś 
 

szatę graficzną, skład, materiały w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           

Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej...     

 
1.02.2003 rozpoczęła się VIII edycja konkursu 

„Śmieci mniej, ziemi lżej”. Proszę o przynoszenie:  
 makulatury, puszki i baterie oraz nakrętki  

 
Surowce można przynieść do p. Ani.  

(świetlica)  
 


