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Z ŻYCIA SZKOŁY

 Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs plastyczny „Wiosna wokół nas”.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału.
Technika prac dowolna. Prace prosimy dostarczyć do p. B. Jaksiny do biblioteki
do  20  maja  2021  roku.  Na  zwycięzców  czekają  nagrody  oraz  wystawa
nagrodzonych prac.

 5  maja  w  środę  obchodziliśmy  Dzień  Godności  Osób  z  Niepełnosprawnością
Intelektualną.

 Klasa  II-  III  C  zakończyła  pracę  nad  tygodniowym  blokiem  tematycznym
"Majowe święta".



 Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

5 maja obchodzimy  Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.  
To  święto  zapoczątkowane  we  Francji  na  początku  lat  90  XX  wieku  jako  dzień
godności  osób  niepełnosprawnych  (fr.  Randez-vous  de  la  Dignité  –  Spotkanie  
z godnością). Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe, które objawia
się obniżeniem funkcji intelektualnych. Często wiąże się to z z trudnościami w nauce,
porozumiewaniu  się,  wykonywaniu  prostych  czynności  dnia  codziennego  
oraz uzyskiwaniu kompetencji społecznych.

Dzień ten ma na celu:

– dostrzeżenie  w  osobach  z  niepełnosprawnością  intelektualną  wartości  i  prawa  
do godności, które należy się każdemu człowiekowi;

– dostrzeganie  problemu  łamania  praw  osób  z  niepełnosprawnościami  i  wyrażenie
sprzeciwu wobec tych praktyk;

– ułatwienie dostępu do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych;

– wspieranie w niezależnym, godnym oraz w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.  U.  Nr  78,  poz.  483,  z  późn.  zm.).  Zapewnia  ona  prawo  do  niedyskryminacji
stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza nakłada
też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom
niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu
egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. W dokumencie
tym,  poza  zdefiniowaniem  prawa  osób  niepełnosprawnych  do  niezależnego  
i  samodzielnego,  aktywnego  i  wolnego  od  przejawów  dyskryminacji  życia,  zawarto
również  katalog  dziesięciu  praw,  wskazując  tym  samym  najważniejsze  obszary,  
w  których  niezbędne  są  intensywne  działania.  Dokument  podkreśla,  że  osoby
niepełnosprawne  mają  prawo  do  niezależnego,  samodzielnego  i  aktywnego  życia  
oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.



8 maja- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Od 1985 roku Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja.
Święto,  zainicjowane  przez  Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich,  od  wielu  lat
rozpoczyna Tydzień Bibliotek.

Drodzy Bibliotekarze! W dniu Waszego święta życzymy Wam więcej czytelników niż
książek, a także radości i satysfakcji z pracy i tego, byście nigdy nie zapominali, jak
ważne i cenne jest to, co robicie! Dziękujemy też za Wasze oddanie, zaangażowanie,
wiedzę oraz uśmiech i dobre rady dla czytelników, a także że dzielnie pomagacie nam
realizować projekt „Mała książka – wielki człowiek”.



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.



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż dwa z  poniższych zadań. Wytnij
kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Joasi Staszkiewicz lub Bogusi Jaksinie
do 24 maja 2021 roku. Nagrody czekają! 

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Nasza Ojczyzna.
2. Ptak w naszym godle.
3. Mazurek Dąbrowskiego to ….......... Polski.
4. Stolica naszego kraju.
5. Pasmo najwyższych polskich gór.
6. W herbie Warszawy.
7. Na czele państwa polskiego, obecnie jest nim Bronisław Komorowski.
8. Miejsce w którym gromadzi się np. historyczne pamiątki.
9. Warszawa to dla Polski …........... .
10. Polska dla wszystkich Polaków to …........... .
11. Obok godła i hymnu, jeden z naszych symboli narodowych.



2. Rozwiąż zagadki.

Ma aż troje oczu przechodniom pomaga,
Swoim żółtym okiem daje znak „ Uwaga”
Gdy czerwone świeci – Stop! nie idźcie dzieci!
Zapali zielone – idźcie na drugą stronę.                     ....................................

Choć nóg nie ma szybko pędzi szosą,
Bo nie nogi, ale koła go po szosie niosą .                   .....................................

Kto to jest?
W białej czapce na ulicy ważną jest osobą.
Dobrym okiem, bystrym słuchem
Kieruje ulicznym ruchem                                            ...................................

Co to jest?
Kierownica, dzwonek, koła z oponami
Jedzie na nim człowiek i kręci pedałami.                 ...............................…

KUPON NA ROZWIĄZANIA

ROZWIĄZANIA:

ZADANIE NR.....
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
ZADANIE NR.....
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

IMIĘ: ...............................................

NAZWISKO: ...................................

KLASA: ...........................................



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

Gazetkę redaguje: p. B. Jaksina


