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WYDANIE WIOSENNE 

 

Ile wiosna ma głosów 

i pośpiewów i kwileń, 

gwizdu drozdów i kosów, 

i zielonych nut - ile?(…) 
 

Ile wiosna barw rodzi,  

ile blasków, odcieni, 

gdy błękitem z chmur schodzi 

i w kałużach się mieni? 
 

Ile wiosna ma woni, 

jakim wiatrem powiewa? 

Pachnie płatkiem jabłoni, 

co różowi się w drzewach. 
 

Świeżą trawą, strumieniem, 

kaczeńcami na łące? 

Pachnie światłem czy cieniem? 

Kroplą deszczu czy słońcem? 
Hanna Łochocka „Wiosenne pytania” 
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1 
MAJA 

 

ŚWIĘTO 

PRACY 

Majowe święta 
 

1 maja obchodzimy Święto Pracy. 
Święto wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę, aby upamiętnić 

krwawo stłumiony 1 maja 1886 roku strajk robotników z Chicago.  

W Polsce Święto Pracy obchodzono po raz pierwszy w 1890 roku.  

 

 

 

2 maja  obchodzone jest w Polsce najmłodsze państwowe święto,  

które ustanowiono w 2004 roku - 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Biel polskiej flagi pochodzi od bieli orła – godła Polski i bieli Pogoni (rycerza galopującego na 

koniu) – godła Litwy. Obydwa godła znajdują się na tle czerwonych tarcz herbowych. 

Od roku 2007, kiedy to Sejm znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej, symbole narodowe, a więc godło i flagę, można eksponować bez ograniczeń, ale muszą być 

otoczone czcią i szacunkiem.  

 

 
 

3 maja  obchodzimy  Święto Konstytucji 3 Maja. 
 

W drugiej połowie XVIII sytuacja naszej ojczyzny ciągle się 

pogarszała. Polsce groziło niebezpieczeństwo utraty niepodległości. 

Dostrzegało to wielu mądrych Polaków. Po ich stronie stanął król Stanisław August 

Poniatowski.  

Sprawami naprawy Rzeczypospolitej zajął się Sejm Czteroletni zwany Sejmem Wielkim obradował 

w latach 1788 – 1792. Jego dziełem było uchwalenie w dniu 3 maja 1791 roku Ustawy Rządowej, która 

przeszła do historii pod nazwą KONSTYTUCJI 3 MAJA. Była to pierwsza konstytucja w Europie, 

a druga na świecie.  
 

 

 

*** 

Biblioteka poleca… 
 

Koli ma tylko trzynaście lat i mieszka w Indiach. Zgodnie z tradycją, mimo tak 

młodego wieku, zostaje wydana za mąż. Jej rodzice nie wiedzą jednak, że chłopiec, 

którego wybrali na męża, jest śmiertelnie chory. Po kilku dniach małżeństwa Koli 

zostaje wdową. 

Indie to kraj, w którym jest silny podział na kasty (grupy) społeczne. Rodzina 

Koli należy do jednej z niższych. Są ubodzy, nie posyłają córki do szkoły; ich 

największym problemem jest zdobycie pieniędzy na posag. Posag, który płaci się 

rodzinie męża. Z rodziną męża zamieszkują z reguły świeżo poślubieni 

małżonkowie. Dom prowadzi matka męża, młode żony są zobowiązane 

podporządkować się nowej rodzinie. Kiedy kobieta zostaje wdową,  jej prawa są 

jeszcze mniejsze. Z pewnością nie może wrócić do domu rodzinnego. I tak przychodzi dzień, w którym 

Koli zdana jest na łaskę teściowej. Od tego czasu czuje się jak tytułowy „Bezdomny ptak”. Jak poradzi 

sobie wśród obcych i nieprzychylnych jej ludzi? Nie zna życia poza wsią, nie potrafi czytać i pisać. 

Zachęcam do lektury powieści. To bardzo ciekawa wędrówka w świat innej, nieznanej nam kultury. 

I jeszcze jedno. Nie przenosimy się wraz z Koli w czasy odległe o kilka wieków. Przedstawiona historia 

to czasy jak najbardziej współczesne. 
Opracowała Joanna Brandys 
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Arcydzieła malarstwa 
 

Do 7 maja 2017 r. w Muzeum Narodowym możemy podziwiać najsłynniejsze japońskie drzeworyty 

ukiyo-e na wystawie „Podróż do Edo”. Dzieła prezentowane na ekspozycji przenoszą nas do dawnej 

Japonii XVIII i XIX wieku.  Możemy odbyć fascynującą podróż ze spokojnej, cesarskiej stolicy Kioto do 

siedziby szoguna – gwarnego Edo (dzisiejsze Tokio). Na wystawie możemy oglądać ponad 300 rycin 

pochodzących z kolekcji Jerzego Leskowicza. W przyległej do ekspozycji sali warsztatowej 

prezentowane są oryginalne XIX-wieczne narzędzia i przybory niezbędne w pracowni drzeworytnika. 

Widzowie mogą  przekonać się, jak skomplikowany i wymagający precyzji był proces powstawania 

kolorowej odbitki drzeworytniczej.  

Na wystawie możemy podziwiać dzieło Katsushika 

Hokusai Wielka fala. Artysta nanosił rysunki na 

drewniane klocki, a następnie je wycinał. Do każdego 

koloru przygotowywał siedem klocków. Pokrywał je 

tuszem i odbijał kolejno na papierze. Tytuł ryciny możemy 

odczytać w ramce, obok widnieje podpis autora. 

Pełen dramatyzmu drzeworyt, stworzony prawie 200 

lat temu, ukazuje olbrzymią falę, która za moment 

pochłonie trzy łódki. W tle wznosi się góra Fudżi. 

Prezentowana rycina pochodzi z cyklu 36 widoków 

pokazujących tę malowniczą górę. Kompozycja jest 

zdominowana przez wielką falę. W porównaniu z jej 

ogromem nawet szczyt Fudżi wydaje się niewielki. Złudzenie wzmacnia biegnąca nisko linia horyzontu. 

Widz odnosi wrażenie, że znalazł się pośród fal razem z wioślarzami, którzy zmagają się z potężnym 

żywiołem.  Kształty mają wyraźne kontury. Biała morska piana zdaje się zamieniać w groźne szpony. 
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 
 
 

 

 
*** 

Z przewodnikiem po Warszawie  
 

 

W ramach cyklu Z przewodnikiem  po Warszawie odwiedzimy  

Centrum Nauki Kopernik. Tuż nad Wisłą powstała wyjątkowa instytucja – 

miejsce interesujące dla tych, którzy są ciekawi świata. Celem Centrum jest 

upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki oraz wyjaśnianie istoty 

otaczających człowieka zjawisk. 

W „Koperniku” znajdziecie 

Galerię Bzzz! (dla dzieci do lat 5), której przestrzeń 

zaprojektowano tak, by wykorzystać naturalną ciekawość i potrzebę 

ruchu dzieci i skierować ją na tory samodzielnego odkrywania 

przyrody. Jeśli wybierzecie się do Galerii Bzzz!, weźcie plastikowy 

fartuszek lub ubranie na zmianę – dzieci mogą się tam zachlapać 

wodą. Dla dzieci 6-8 letnich polecany jest Teatr Robotyczny, 

w którym aktorów zastępują roboty. Ciekawy jest też Teatr Wysokich Napięć, w którym w ekscytujący 

i  bezpieczny sposób można poznać zjawiska elektryczne.  Dzieci uwielbiają też Majsternię, miejsce, 

w którym przy stołach warsztatowych można samodzielnie podejmować wyzwania inżynieryjne, 

naukowe, logiczne, wykorzystując przedmioty codziennego użytku – 

słomki, papier, spinacze, kulki, gumki. Każdy ma szansę na odkrycie 

czegoś. Warto odwiedzić planetarium, gdzie na sferycznym ekranie 

można obejrzeć filmy 2D i 3D, na żywo przyjrzeć się gwiazdom 

i wysłuchać koncertów. Dzieci w wieku 9-12 lat mogą wziąć udział 

w weekendowych zajęciach w laboratoriach, tzw. Minilabach, które 

zachęcają do dalszych naukowych poszukiwań. Otwarta przestrzeń 

w muzeum pozwala na łatwy dostęp do większości eksponatów.  
Opracowała Anna Gajc 
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Wieści z Szaserów...  
   

W środę 29 marca, w ramach obchodów Dnia Teatru, 

mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie „Mój przyjaciel 

Kemushi”. W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 

2017 nasza szkoła realizuje projekt Ze skrzynką Kamishibai 

poznajemy kraje świata.  

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai - sztuka) oznacza 

teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. W tej wywodzącej 

się z Japonii technice opowiadania i czytania wykorzystuje 

się kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz parawan. 
Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania obecnych 

z historią powstania teatru obrazu i informacjami o kulturze Japonii. Dzieci obejrzały przedstawienie 

o motylu Kemushim. W dalszej części zajęć mali pacjenci wysłuchali „Walca motyli”, w czasie którego 

naśladowali lot motyli, rozpoznawali wysokie i niskie dźwięki, z papieru wykonywali kolorowe motyle 

i malowali drzewa kwitnącej wiśni. Z powstałych w czasie zajęć prac plastycznych powstała 

okolicznościowa dekoracja. Kamishibai to oryginalne połączenie ilustrowanej książki z teatrem. 
Opracowały: Ewa Szostak i Anna Gajc 

 
 

 

*** 

 

We wtorek 21 marca uroczyście przywitaliśmy kalendarzową wiosnę. 

Rysowaliśmy jej portrety, rozmawialiśmy o budzącej się do życia 

przyrodzie, charakterystycznych dla niej zwiastunach, robiliśmy drzewo 

i przebiśniegi. 

Skupiliśmy się także na zwyczajach 

związanych z pożegnaniem zimy. Uczniowie wykonali Marzannę 

i kolorowe gaiki. Dzieci brały udział w wiosennych konkursach. 

Przysłowia, zagadki, krzyżówki, wiersze i zabawy edukacyjne były dla 

wszystkich atrakcyjnym źródłem wiedzy.  
 

 

 

*** 
 

12 kwietnia 2017 roku delegacja naszych uczniów i nauczycieli 

spotkała się z dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego. Olimpia 

i Olaf zaprezentowali krótki program artystyczny, wręczyli koszyczek 

tulipanów i okolicznościową kartkę wielkanocną – wszystko wykonane 

przez młodych pacjentów. Dyrektor złożył życzenia świąteczne 

i przekazał kosz ze słodyczami i materiałami plastycznymi dla 

przebywających w szpitalu dzieci. 

Tego dnia składaliśmy życzenia personelowi medycznemu, 

administracyjnemu i pomocniczemu w Klinice Pediatrii, Alergologii i Nefrologii. Wszyscy zostali 

obdarowani pięknymi kartkami i bukietami tulipanów. 
Opracowała Ewa Szostak 

 
*** 

 

Zagadki pani Izy 
 

 

Harcerze bardzo lubią porządek, więc ponumerowali swoje namioty. Ile razy użyli cyfry 1, 

pisząc wszystkie liczby od 1 do 20 włącznie.? 

A. 11                               B. 12                          C. 13 
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