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Nowinki NR 3 

MARZEC – KWIECIEŃ- MAJ 2017/2018 

Wydarzenia: 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest polskim 

świętem państwowym. Uchwalony został przez parlament  

i jest obchodzony od 2011 roku, corocznie 1 marca .  

WYKLĘTYM /frag./  Krystyna śliwińska 

„Zaszumiałaś, Polsko, biało-czerwonymi skrzydłami 

Dumnym orłem zawisłaś tam, hen, pod obłokami, 

Pieśń żołnierska, co czyn Twych bohaterów sławi, 

Odbiła się echem od morza aż do Tater grani. 

 Co za siła jest w Tobie, Polsko, Ojczyzno moja, 

że wciąż uparcie i dumnie powstajesz z swych kolan 

Niejedną bolesną i krwawą naznaczona blizną, 

Gwiaździstym diamentem w popiołach jaśniejesz, 

Ojczyzno”. 

 

                           
                                                           

                                                   

                                     

1.03 – NARODOWY  DZIEO 

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

8.08 – MIDZYNARODOWY DZIEO 

KOBIET 

10.03 – DZIEO MĘŻCZYZNY 

21.03 – PIERWSZY DZIEO WIOSNY 

22.03 – ŚWIATOWY DZIEO WODY 

01 04 – WIELKANOC 

02.04 – PONIEDZIAŁEK 

WIELKANOCNY 

22.04 – ŚWIATOWY DZIEO ZIEMI 

1.05 – ŚWIĘTO PRACY 

2.05 – DZIEO FLAGI RP 

3.03 – ROCZNICA UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA 

26.05 – DZIEO MATKI 

22.06 –  ZAKOOCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 2017/18 

23.06 – DZIEO OJCA 
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W tym roku pierwszy dzieo astronomicznej wiosny przypada na  

20 marca 

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej 

 i trwa do momentu przesilenia letniego. Natomiast wiosna kalendarzowa 

następnego dnia, czyli 21 marca.  Wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy 

tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy − przedwiośnie. 

 

 

 

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku w dniu 22 marca, 

aby uświadomić wszystkim ludziom, jak wielką rolę odgrywa woda  

i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą zmniejszenie jej zasobów. 

Musimy uświadomić sobie, że wody słodkiej jest zaledwie 3% 

wszystkich zasobów wód na Ziemi. Szanujmy ją! 
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Wielkanoc jest najważniejszym świętem w chrześcijaoskim 

kalendarzu. Wierni na całym świecie wspominają mękę Jezusa 

Chrystusa na krzyżu, by później cieszyd się z Jego Zmartwychwstania.  

Zapamiętaj! 

Wielkanoc zawsze wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej 

wiosennej pełni Księżyca. W tym roku pełnia była w Wielką 

Sobotę, czyli 31 marca, dlatego 1 kwietnia stał się pierwszą 

niedzielą po pełni, czyli dniem, 

 w który przypada Wielkanoc.  

22 kwietnia obchodzimy Dzieo Ziemi 

 

 

1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 

1890 r. 

2 maja w Polsce jest obchodzony Dzieo Flagi. Święto zostało 

ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagowad wiedzę 

o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. 

https://www.rmf.fm/magazyn/tag,Wielkanoc.html
https://www.rmf.fm/magazyn/tag,Wielkanoc.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proletariat
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Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, zaraz 

po amerykaoskiej. Z okazji jej uchwalenia, dzieo 3 maja 1791 roku 

został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. 

 

 

 

 

10 MAJA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH 

BYLI PASOWANI NA CZYTELNIKA 

SZKOLNEJ BIBLIOTEKI W TRZCIANIE . 
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      Uczniowie klas 0-III w tym roku odbyli     

wycieczkę do MAGICZNYCH OGRODÓW  

ŚWIĘTA RODZINNE 
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RADY NA WAKACJE 

  Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie 

zamierzasz wrócić. 

  Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

  Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla 

pieszych i na zielonym świetle. 

  Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

  Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

  Nie rozmawiaj z obcymi. 

  Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

  Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

  Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

  Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

  Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych 

kąpieliskach. 

  Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

  Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

  Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie 

głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

  Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy 

na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

  W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

  Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

  Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

  Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

  Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy. 

  Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące. 

  Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

  Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

  Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię 

ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

  Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY „NOWINEK":  

UCZNIOWIE KL. IA SP W TRZCIANIE 

KOREKTA I DRUK: M. KURZEJA 

 

 


