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Majowe święta narodowe 

1 Maj jest świętem państwowym  stanowiącym wolne od pracy. Jest to 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto to czci  

pamięci o licznych ofiarach, które domagały się między innymi 8-

godzinnego dnia trudnej pracy. 

2 maja jest świętem wyjątkowym i powszechnym. Od 2004 roku 

obchodzimy ten dzień jako Dzień Flagi. Za czasów PRL- u tego dnia 

zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu 

zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. 

Właśnie tego dnia 1945 roku, polscy żołnierze zawiesili biało-czerwony 

sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie, podczas gdy zdobywali 

właśnie te miasto. 

3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji. Ta ustawa 

została zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Głównymi 

autorami Ustawy Rządowej byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy 

Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. 

 



 
 

Święta rodziców 

Święto mam to jeden z tych dni, których nie można pod żadnym 

pozorem przegapić! I mimo że ta data w naszym kraju została ustalona 

już bardzo dawno, są nadal zapominalscy, którzy co roku muszą 

sprawdzać, kiedy wypada to święto. Dzień Matki obchodzimy w 

Polsce zawsze 26 maja. 

W przypadku Dnia Ojca, święto to widnieje w kalendarzu niemal 

miesiąc później niż Dzień Matki. Życzenia tacie należy złożyć 

dopiero 23 czerwca. 

Oto kilka propozycji życzeń dla rodziców od redakcji: 

Dziękuję, że znosiłaś to, 

czego nie sposób było znieść, 

że robiłaś coś z niczego, 

że dawałaś, mając puste kieszenie, 

że kochałaś, gdy kochać mnie się 

nie dało, 

że zarabiałaś pieniądze, 

aby mnie wychować, 

że robiłaś rzeczy niemożliwe z 

uśmiechem. 

Mało jeszcze wiem o życiu 

i pewnie nie jestem dobrym 

doradcą, 

a nawet czasami trudny ze 

mnie partner do rozmowy, ale 

dzięki Tobie z każdym dniem 

przybywa mi wiedzy i 

doświadczenia... W Dniu Twego 

Święta chcę Ci powiedzieć, 

że masz we mnie bratnią duszę...



 
 

Dzień dziecka 

W Polsce (jak również w innych krajach, jak Rosja, Chiny, Czechy, 

Słowacja,Ukraina, Rumunia, Bułgaria, wschodnie landy Niemiec, 

Kuba) Dzień Dziecka obchodzony jest od roku 1950 w dniu 1 

czerwca.  Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją 

zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 r. stało się 

świętem stałym. Celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom        

z całego świata. Od roku 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm 

Dzieci i Młodzieży. 

 

Są również inne dni Dziecka np. 

Między narodowy Dzień Dzieci- Żołnierzy 12 lutego 

Między narodowy Dzień Dziecka Zaginionego 25 maja 

Dzień Dzieci będących ofiarami agresji 4 czerwca. 

 



 
 

Kubusiowe opowieści 

Czy wiecie co to za książka? Zaczyna 

się słowami: "Przedstawiam wam 

.... , który właśnie w tej chwili schodzi 

po schodach. Tuk-tuk, tuk-tuk, 

zsuwa się Puchatek na grzbiecie, do 

góry nogami, w tyle za Krzysiem, 

który go ciągnie za przednią łapkę". Każdy z nas chociaż raz czytał 

przygody tego misia. Przedstawiamy Wam cytaty z tej lektury. Który Wam się 

najbardziej podoba? 

 

– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając Misiową 

łapkę. – 

Co wtedy? 

– Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu 

sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to 

ten drugi ktoś nigdy nie znika. 

– Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ? 

– Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje. 

– Puchatku? 

– Tak Prosiaczku? 

– Nic, tylko chciałem się upewnić, że jesteś. 



 
 

Wiesz, Prosiaczku... miłość jest wtedy... kiedy kogoś lubimy... za bardzo. 

I gdy Królik zapytał: – Co wolisz, miód czy marmoladę do chleba? – Puchatek 

był tak wzruszony, że powiedział: – Jedno i drugie. – I zaraz potem, żeby nie 

wydać się żarłokiem, dodał: – Ale po co jeszcze chleb, Króliku? Nie rób sobie 

za wiele kłopotu. 

– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek. 

– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to 

Puchatek: 

– To mój ulubiony dzień. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Zmiany w przyrodzie 

Maj i czerwiec to piękne kolorowe i ciepłe miesiące ! Wszędzie jest zielono, 

słońce mocno ogrzewa naszkraj, jest wyższa temperatura oraz rozkwitło już 

mnóstwo kwiatów. 

Jeśli jeszcze nie zostaliście hodowcami kwiatów proponujemy kilka pomysłów 

na wiosenne kompozycje. 

Kwiaty balkonowe 

 

- pelargonie 

- petunie 

- bratki 

- begonie stale kwitnące 

- lantana 

 

Kwiaty ogrodowe 

 

- niezapominajki 

- żonkile 

- krokusy 

- tulipany 

- róże 

 

 



 
 

Już niebawem wakacje!!!! 

 

Koniec roku szkolnego zbliża się dużymi krokami. Coraz częściej pewnie 

myślicie o wakacjach, które już niedługo nadejdą. Jeszcze tylko kilka dni nauki, 

a potem dwa miesiące upragnionego wolnego. Wakacje to okres, w którym dużo 

przebywacie na podwórku i dużo podróżujecie. To czas fantastycznej zabawy i 

odpoczynku od szkoły! Chcielibyśmy, żeby Wasza zabawa była udana, bez 

smutnego zakończenia. Koniecznie pamiętajcie, że udane wakacje to bezpieczne 

wakacje. Życzymy Wam udanych i słonecznych wakacji, abyście nabrali sił i 

wypoczęli po trudach całego roku szkolnego. Do zobaczenia we wrześniu! 


