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Z ŻYCIA SZKOŁY

• 16 marca 2017 po raz siódmy zaprosiliśmy gości do naszej szkoły, aby wzięli 
udział w Międzyszkolnym konkursie wiedzy „Z przyrodą na Ty” dla uczniów klas 
IV-VI szkoły podstawowej. W tym roku na nasze zaproszenie odpowiedzieli 
uczniowie i ich opiekunowie z dwóch gdyńskich szkół integracyjnych: SP nr 28 
z Babich Dołów oraz SP nr 34 z Płyty Redłowskiej. Naszą szkołę godnie 
reprezentowali: Zosia, Kaja i Adrian. 

• 26 kwietnia klasy: 2CAU, 3BAU, 23BAUG,3BG oraz 23AUP wybrały się 
na wycieczkę do Sopotu. Przeszliśmy spacerem brzegiem morza, odwiedziliśmy 
sopockie molo, przespacerowaliśmy się ulicą Bohaterów Monte Cassino, 
a następnie udaliśmy się na wspólny posiłek.



• 5 maja w szkolnej stołówce odbyły się warsztaty dotyczące rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. Warsztaty przygotowały i poprowadziły: p. Paulina 
Myszkowska i p. Bogusława Jaksina. W zajęciach wzięły udział następujące 
klasy: IVA, V-VIA, IV-VIB, VIB, I-IIIAG, I-IICG, IIIBG. Uczniowie 
przypomnieli sobie wiadomości o jednym z najważniejszych wydarzeń z historii 
Polski,  mieli  do  rozwiązania  najróżniejsze  zadania,  wykonali  swój  własny 
egzemplarz konstytucji.

• 11 maja w Pomorskim Parku naukowo- Technologicznym odbył się IX 
Wojewódzkim Festiwal Piosenki pod hasłem „Śpiewaj z nami”  dla  dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z województwa pomorskiego.

• 13 maja w naszej szkole był Dzień Otwarty. W programie: spotkania z dyrekcją, 
oglądanie sal i pracowni lekcyjnych, zapoznanie z ofertą placówki oraz lekcje, 
zajęcia i warsztaty z uczniami.



3 maja obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przypomnijmy 
sobie kilka podstawowych informacji o niej.

KONSTYTUCJA 3 MAJA

W 1788 roku w Warszawie rozpoczął obrady sejm. Ponieważ trwały one cztery 
lata nazwano go Czteroletnim lub Wielkim. Zwołano go po to aby w Polsce 
przeprowadzić reformy czyli zmiany.
3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił konstytucję czyli najważniejszy dokument 
w państwie. Była ona jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była drugą konstytucją 
w świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku.
Najważniejsze postanowienie Konstytucji 3 Maja:

• zniesienie liberum veto - uchwały sejmu miały zapadać większością głosów;
• zniesienie wolnej elekcji - tron miał być dziedziczny;
• wzmocnienie władzy króla;
• przyznanie praw mieszczanom;
• zapowiedź poprawy sytuacji chłopów.



ENGLISH   WORLD 

Witam serdecznie.  Już maj!!! Nareszcie wiosna w pełnym rozkwicie!!! Czas na majówki i uroki 
wypoczynku na świeżym powietrzu. Zatem wyruszmy za miasto na wieś, 
na majówkę!!!

In     the     countryside   –   na     wsi     

mountain-   góra               forest – las                      farm     animals:               
lake – jezioro                    farmer - rolnik                  cow - krowa
village –wieś                     field- pole                         pig - świnia
hills – wzgórza                  farm –gospodarstwo           hen- kura
                                                                          horse – koń
                                                                          duck – kaczka
                                                                          sheep – owca

goat – koza

Podpisz     obrazki:  

                     

………………………………        ………………………………..     
….......................................

                        
……………………………………………..   ………………………………….     ……………………………

Wśród     niżej     wymienionych     zwierząt     znajdź     i     podkreśl     tylko     zwierzęta     hodowlane.  

duck    frog     elephant      fox     hamster   hen    snake    cow     bear   owl  deer     pig 
goat     boar   hedgehog     giraffe     sheep    moose  hare  wolf
whale    rhino   horse    butterfly    fly    spider  grasshopper  beaver   viper 



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż dwa z  poniższych zadań. Wytnij 
kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj  p. Bogusi Jaksinie do  końca maja 2017 
roku. Nagrody czekają! 

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Nazwa naszej Ojczyzny.
2. Ptak w godle Polski.
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _  August Poniatowski.
4. Stolica Polski.
5. Na przykład Gdynia, Gdańsk, Warszawa.
6. Jest nim „Mazurek Dąbrowskiego”.
7. Na przykład Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone.
8. Kontynent, na którym leży Polska.
9. Józef  _ _ _ _ _ _ _  , autor tekstu „Mazurka Dąbrowskiego.
10. Żołnierze.
11. Jedna z polskich barw narodowych.



2. Co wiesz o Konstytucji 3 Maja. Wybierz właściwą odpowiedź.

• Konstytucję 3 Maja uchwalono w:
• 1525 roku,
• 1791 roku,
• 1918 roku.

• W czasie uchwalania Konstytucji 3 Maja królem Polski był:
• Kazimierz Wielki,
• Jan III Sobieski,
• Stanisław August Poniatowski.

• Konstytucję uchwalono na Sejmie:
• Wielkim, 
• Małym,
• Niemym.

Zbliża  się  wielkie  święto.  Dzień  Matki.  Pokolorujcie  rysunek  dla  swoich  mam 
najpiękniej jak potraficie.



Pokoloruj.
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