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 Dzień Matki 

 Informacje z życia szkoły 
 



Z życia szkoły... 
 

Z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja uczniowie z klasy 

IIa pod kierunkiem wychowawczyni, p. Anny Bielak przygotowali 

i zaprezentowali inscenizację, która przybliżyła najmłodszym to 

ważne historyczne wydarzenie.. Dodatkowo uczniowie przypomnieli 

daty pięknych, majowych świąt- Święta Pracy, Święta Flagi, Dnia 

Mamy. Mali artyści byli bardzo podekscytowani występem przed 

publicznością, jednak zostali nagrodzeni ogromnymi brawami. 

 

 
 

 

Maj – czas pierwszych Komunii Świętych 

 

Rozpoczął się czas Pierwszych Komunii 

Świętych. W pięknie przystrojonych 

kościołach dzieci z klas trzecich naszej szkoły 

przystępują po raz pierwszy do spowiedzi 

oraz przyjmują Hostię i ślubują nie pić i nie 

palić do pełnoletniości. Eucharystia wraz z 

Komunią Świętą jest niezwykłym darem 

Boga, który pragnie być pokarmem dla 

człowieka. Przygotowanie do I Komunii 

Świętej i jej przeżycie, to dla dzieci i ich rodzin niezwykłe wydarzenie. 

 



 

PRACUJEMY NA WZOROWE ŚWIADECTWA 

Powoli dobiega końca II semestr roku szkolnego 

2015/2016. To najlepszy moment na przyjrzenie się 

swoim osiągnięciom i wynikom w nauce. Może trzeba 

coś poprawić, udoskonalić? A może poświęcić wiecej 

czasu na  naukę? Przeczytać zaległą lekturę? Bardziej 

przyłożyć się do podjętych zadań? To możliwe- wystarczy tylko chcieć!!! 
 

 
 

      POŁAM JĘZYK! 

 

SPADŁ BĄK NA STRĄK,  
A STRĄK NA PĄK.  

PĘKŁ PĄK, PĘKŁ STRĄK,  
A BĄK SIĘ ZLĄKŁ.  

 
Kurkiem kranu kręci kruk,  
kroplą tranu brudząc bruk,  

a przy kranie, robiąc pranie,  
królik gra na fortepianie.  

 
Mała muszka spod Łopuszki chciała mieć różowe nóżki-  
różdżką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała.  

Po cóż czary, moja muszko? Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!  
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj w różu nóżki! 

 

Warzy żaba smar,  
pełen smaru gar,  

z wnętrza gara bucha para,  
z pieca bucha żar,  
smar jest w garze,  

gar na żarze,  
wrze na żarze smar. 

 

 
 

Bzyczy bzyg znad Bzury  
zbzikowane bzdury,  

bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy  
i nad Bzurą w bzach bajdurzy,  
bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka,  

bo zbzikował i ma bzika! 

W trzęsawisku trzeszczą trzciny,  
trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny  

a trzy byczki znad Trzebyczki  
z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki. 



 
1 maja Święto Pracy 

Międzynarodowe święto obchodzone w Polsce od 1890 
roku. Jest to święto wszystkich ludzi pracy.  Od wielu 

lat dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 
Data  1 maja związana jest z chęcią upamiętnienia 

stłumionego strajku robotników w Chicago, który miał 
miejsce 1 maja 1886 roku. 

2 maja Święto Flagi 
Kult polskiej flagi narodowej ma długą historię, ale dopiero w sierpniu 1919 r. sejm 

uchwalił ustawę o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, która określała wygląd 
flagi. Wtedy też po raz pierwszy rozdzielono flagę i godło. Z kolei Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przed 13 laty. Wybór 2 dnia maja nie 
był przypadkowy i stanowi połączenie świąt 1 Maja i 3 Maja i nawiązanie 

jednocześnie  do Światowego dnia Polonii. 
3 maja Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

3 maja 1971 została uchwalona druga na świecie, a pierwsza w Europie uchwala 
regulująca podstawowe prawa i przywileje społeczne. Jej twórcami byli król 

Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy 
Potocki. Ustawa ta obowiązywała tylko 14 miesięcy. 

 

W naszym kraju te świąteczne dni na początku maja często łączą się w „długi weekend”, kiedy 

to nie mamy zajęć szkolnych. Jak nasi uczniowie spędzili majówkę? 

 

Jaś klasa I 

Jeździłem z mamą rowerami  

i byliśmy na placu zabaw. Fajnie 

było!  

 

Franio klasa II 

Pojechałem do babci z cała rodziną i 

tam paliliśmy grilla i jedliśmy 

kiełbaski. 

Dominika klasa II 

Bawiłam się z rodzeństwem i dużo  

czasu byliśmy na podwórku. 

Maja klasa III 

Mieliśmy rowerową wycieczkę z moim 

bratem, mamą i tatą. To była daleka 

trasa. 

 

Hania klasa II 

Byłam z rodzicami w Zwierzyńcu. To 

była rodzinna wycieczka, ale nie 

pamiętam, co widziałam. 

 

Kuba klasa II 

Ja czytałem książki, trochę grałem na 

komputerze, trochę się nudziłem. 

Nigdzie nie jeździłem, na żadną 

wycieczkę. 

 

Przemek klasa I 

Bawiłem się z mamą i tatą i grałem na 

komputerze. 

Ola klasa I 

Pojechaliśmy na działkę i tam się 

bawiłam i jadłam kiełbaski. 



 

 
 

         
 
 
 

 

 

        
 

 
 

 

 

 

 

- Od dziś będziemy liczyli 
na komputerach! - 

oznajmiła nauczycielka 
- Wspaniale! Znakomicie!! - 

cieszą się uczniowie. 
- No to kto mi powie, ile 
będzie pięć komputerów 
dodać dwadzieścia jeden 

komputerów? ... 

Nauczyciel na lekcji polskiego 
pyta się Stasia: 
- Jaki to czas? Ja się kąpie, ty 
się kąpiesz, on się kąpie... 
- Sobota wieczór, panie 
profesorze. 

Jasio spóźnia się pół godziny na 
lekcję języka polskiego. 

Nauczycielka pyta się go: 
- Jasiu, dlaczego się spóźniłeś? 
- Bo napadł na mnie bandyta z 

pistoletem w ręce! 
- To straszne! - mówi 

nauczycielka - I co było potem? 
- Potem zabrał mi zeszyt z 

zadaniem domowym! 

Nauczyciel języka polskiego 
pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do 
rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek 
może robić tyle błędów?! - dziwi się 

polonistka, oddając pracę domowa 
uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. 
Pomagali mi mama i tata. 



MAJOWA TWÓRCZOŚĆ NASZYCH KOLEGÓW 

Oto wiersze o maju napisane przez uczniów klasy IIa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wszystkie dzieci już się cieszą, że nadszedł MAJ, kochany miesiąc 
Pszczółki brzęczą i latają, kwiatki na drzewach się pojawiają. 

Słonko mocno grzeje w plecy, na rowerach jeżdżą dzieci.  
Lekki deszczyk moczy włosy, a na trawie dużo rosy. 

W piłkę można grać na dworze, albo w inne gry kto może.  
Słychać ptaków radosne ćwierkanie, bo lato zbliża się tak 

oczekiwane! 
Maja M. 

 

Majowe nieśmiałe słonko wschodziło leniwie nad łąką. 
Zbudziło do życia listki zielone, ciepłych promieni po zimie spragnione. 

Rozświetliło srebrzyste krople rosy, błyszczą w jej świetle stokrotki i 
krokusy. Majowy ciepły bukiet słońcem malowany  

Zaniesiemy dzisiaj dla kochanej mamy. 
Jakub F. 

Gdy robi się ciepło, kwiaty kwitną 
Babcia zaczyna robić rabaty. 

Flagi powiewają, ptaki śpiewają, 
Wszyscy na twarzach uśmiech mają. 

Właśnie to jest miesiąc maj. 
Krzyś S. 

 

W maju jest jak w raju,  
kwitną jabłonie jak słonie. 

Jedzą arbuzy zielono- czerwone,  
takie same jak jabłonie. 

Franio G. W maju wszystko się zieleni 
W maju kwitną kwiatki w sieni 

W maju słońce się weseli 
W maju gram na wiolonczeli 

Wiktor J. 
Maju, maju! 

Wszystko kwietnie jak w gaju. 
Trawa się zieleni, kwitną bzy, 

Pracują pszczoły i ja i ty!!! 
Hubert B. 

W mym ogrodzie zamieszkał maj. 
Piękny, słoneczny miesiąc. 

W sadzie zakwitły wszystkie drzewa: 
Śliwy, jabłonie, wiśnie i grusze 

Mikołaj G. 



 

 GRY I ZABAWY NASZYCH DZIADKÓW – CZ.1 
 

Zabawa pod tytułem „Chłop”, inaczej zwana „klasami”  

Na chodniku narysuj kredą (a na ziemi patykiem) 

tzw. chłopka, czyli 3 kwadraty w pionie, 2 – jak 

gdyby ręce – w poziomie znów jeden kwadrat – 

szyję. Dorysuj do niej spory okrąg (głowę) i podziel 

go na pół. Pola ponumeruj od 1 do 8.Dziecko 

rozpoczynające grę rzuca szkiełko i stara się trafić w 

pierwsze pole. Gdy trafi, może rozpocząć skoki 

(zwykle na jednej nodze). Trzeba skoczyć kolejno 

na każde pole, zaś w przypadku podwójnych 

rozstawić nogi na oba pola. Po dotarciu do „głowy” 

musi zrobić skok z obrotem i wrócić, zabierając po 

drodze szkiełko. Następnie rzuca szkiełkiem do kolejnego okienka itd. Kto nie trafi na właściwe 

pole albo podczas skakania nadepnie na linię chłopka oddaje kolejkę przeciwnikowi .Rysujesz albo 

kreda na chodniku lub patykiem na ziemi, możesz rzucać również kamieniem lub innym 

przedmiotem. 

Zabawa „Piwko na przeciwko” 

  

Na ziemi, rysujemy patykiem duże koło, i 

dzielimy jak pizzę na tyle równych części ilu 

jest graczy. Każda z osób wybiera swój 

kawałek i nazywa go. Jest to jego państwo, 

którego będzie bronić. Na środku koła jedna 

osoba stawia pionowo patyk, biega dookoła 

kółka i woła: “Piwko przeciwko, piwko 

przeciwko, wywołuję wojnę, wywołuję wojnę 

przeciwko…”, wymienia państwo, któremu 

wypowiada wojnę i rzuca patyk na jego pole. Osoba, której państwo zostało wybrane i wywołana 

została mu wojna, biegnie i szuka patyka. Reszta z osób biegnie w przeciwną stronę. Gdy osoba 

szukająca znajdzie patyk, krzyczy STOP!. Reszta zatrzymuje się. Wybiera ona osobę, do której 

będzie mierzyć kroki. Wybrana osoba zostaje tam, gdzie dobiegła. Reszta wraca na swoje pola. 

Osoba, która będzie mierzyć kroki, szacuje, ile kroków potrzeba, aby dojść do tamtej osoby i idzie 

tyle kroków ile powiedziała. Po przejściu stara się dotknąć patykiem przeciwnika: 

- jeśli dotknie, zabiera pole przeciwnikowi, to znaczy ze swojego pola na pole przeciwnika kreśli 

taki łuk patykiem, jaki da radę, 

- jeśli nie dotknie, przeciwnik zabiera jej pole. 

Następną rundę zaczyna ten, kto wygrał starcie. Całą grę wygrywa ten, kto zabierze mocarstwo o 

największym terytorium. 

 



 

MATEMATYCZNE ŁAMIGŁÓWKI 

 

   

Jaką liczbę wstawimy w miejscu znaku ?? 

Skarpety i rękawiczki 
     W ciemnym pokoju w szufladzie leży 10 par brązowych i 10 par granatowych skarpetek. Ile 

skarpetek trzeba wyjąć (nie zapalając światła - po ciemku!), ażeby skompletować jedną parę, bez 

względu na kolor. Już wiecie? Doskonale. No, ile same skarpetki to jeszcze nie wszystko. W tej 

samej szafie, W innej szufladzie leży 10 par brązowych i 10 par granatowych rękawiczek. Ile 

rękawiczek należy wyjąć, aby mieć 100-procentową gwarancję, że skompletuje się jedną, bez 

względu na kolor, parę. 

 
 

 



 

 

 

W maju biblioteka szkolna poleca: 

Dla klas 1 i 2: 

Katarzyna Ziemnicka „Przygody królewny Florentynki” 

Patrycja Zarawska „Marusia i piesek Gufi” 

Anna Onichimowaska „Aleksander” 

Dla klas 3: 

Hanna Kowalska - Pamięta „Kto nie lubi Klary?” 

Beata Wróblewska „Motyl w podróży” 

Dla klas 4: 

Janusz Korczak „Kajtuś Czarodziej” 

Renata Opala „Dzienniczek zakręconej nastolatki” 

Dla klas 5: 

Michael Ende „Kuba Guzik i maszynista Łukasz” 

Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Świat Ogromnych”  

Dla klas 6: 

Dorota Terakowska „Tam gdzie spadają Anioły” 

  Edmund de Amicis „Serce” 

11 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ 

KSIĄŻKI 
Pedagodzy, profesorowie, literaci - wszyscy trąbią: "Czytajcie!", a odzew społeczeństwa brzmi: po 

co mamy to robić? Według badań 38% Polaków w ogóle nie czyta książek. Zaciekli przeciwnicy 

czytelnictwa nie wiedzą co tracą. Istnieją poważne przesłanki do czytania. Oto 12 powodów, dla 

których warto czytać książki. 

 

1. Poszerzenie słownictwa. Czytając, obojętnie co by to było, czy specjalistyczne branżowe 

czasopisma, czy książki - poszerzasz swój zasób słownictwa. Powód jest prosty, stykamy się z 

niezliczoną liczbą autorów. Każdy z nich ma swój własny styl pisania, odrębną wiedzę, inne podejście. 

Autorzy wręcz prześcigają się o lepsze sformułowania i błyskotliwsze określenia, a to skutkuje bogatą 

paletą słów, które jako czytelnik, możesz wprowadzić do swojego języka. 

 

2. Rozwój wyobraźni. Czytając skomplikowane opisy scen znajdujących się w książce, jesteś 

zmuszony do wyobrażani sobie tego, o czym pisze autor. Regularne czytanie rozwija Twoją 

wyobraźnię i sprawia, że łatwiej Ci stworzyć w umyśle coraz bardziej abstrakcyjne obrazy. W 

konsekwencji łatwiej jest Ci "zobaczyć" dany przedmiot lub sytuacje, jeszcze zanim powstanie/nastąpi. 

 

3. Nauka myślenia. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Książki uczą myśleć, zmuszają Twój 

mózg do aktywności, przez co powstają nowe wiązania neuronalne w mózgu. Czytając, z tygodnia na 

tydzień zauważasz, że jesteś produktywniejszy, a Twoja aktywność myślowa przynosi Ci coraz więcej 

korzyści. 

http://www.literutopia.pl/2012/09/12-powodow-dla-ktorych-warto-czytac.html
http://www.literutopia.pl/2012/09/12-powodow-dla-ktorych-warto-czytac.html


4. Relaks i odprężenie. Nic tak nie koi skołatanych nerwów 

jak wieczór z dobrą książką i aromatyczną herbatą. Kiedy 

czytasz troski dnia codziennego odchodzą w dal, 

przestajesz myśleć o codziennych kłopotach. To wszystko 

jest poza Tobą, gdyż wkraczasz w świat, który stworzył dla 

Ciebie autor. Taki relaks ułatwia Ci zasypianie i obniża 

stres. 

 

5. Zasady pisowni. Kiedy czytasz, automatycznie 

zapamiętujesz sposób zapisu danych słów i zwrotów. 

Osoby, które regularnie czytają, nie mają problemów z 

ortografią, bo ich mózgi opatrzyły się z poprawnym zapisem i starają się go automatycznie 

odwzorować. 

 

6. Lepsze wysławianie. Zasada ta sama jak przy rozwoju słownictwa lecz jednocześni, słowa, które 

zapamiętujesz wprowadzasz do swojego codziennego języka. Wysławiasz się logicznie, inteligentnie i 

w przyjemny dla uch sposób. 

 

7. Kreatywność. Książki dostarczają mnóstwo pomysłów. Możesz podpatrzyć coś u bohatera książki i 

wcielić w swoim życiu, ale też najzwyklej w świecie zainteresowany tym, co czytasz stworzyć własny, 

oryginalny pomysł.  

 

8. Oszczędność pieniędzy. Załóżmy, że musisz się czegoś nauczyć - do szkoły, do pracy, obojętnie. Nie 

wszystkiego można nauczyć się samemu z książki, ale i tak ogrom wiedzy teoretycznej możesz posiąść 

na własną rękę, dzięki odpowiednio dobranym książkom bądź czasopismom.  

 

9. Podniesienie samooceny. Udajesz się na przyjęcie, podczas którego zostajesz wciągnięty w dyskusję. 

Dobrze się składa, bo temat rozmowy jest Ci dobrze znany - czytałeś o nim ostatnio. Jak się czujesz w 

tej dyskusji? Dobrze, prawda? Rozmówcy nie są w stanie Cię niczym zaskoczyć i nie masz się co 

obawiać, że wyjdziesz na ignoranta. Znasz temat, czujesz się swobodnie, Twoje poczucie własnej 

wartości wzrasta, jesteś doceniony w grupie. Być może to Ty inicjujesz rozmowę, błyszczysz 

elokwencją i znajomością pewnych tematów. Na pewno istnieje dziedzina, w której to inni mogą się 

uczyć od Ciebie, dzięki czytaniu, takich dziedzin może być więcej. 

 

10. Kształtowanie charakteru. Czytając książki. uczymy się kształtować charakter, rozróżniać 

pozytywne i negatywne zachowania. Perypetie książkowych bohaterów niejednokrotnie bardzo dobrze 

odzwierciedlają nasze codzienne życie. Pokazują jakie konsekwencje mają poszczególne życiowe 

wybory i co w społeczeństwie jest akceptowane a co negowane. Czasami znajomość ich życia może 

pomóc nam we własnym. 

 

11. Poprawa pamięci. Czytając i wyobrażając sobie poszczególne sceny tworzysz nowe ścieżki 

neuronalne i tym samym wpływasz na rozwój swojego mózgu. Owocuje to poprawą pamięci, 

zwiększeniem zdolności koncentracji, łatwością kojarzenia faktów i analizowania. Jednym słowem 

regularne czytanie sprawia, że z dnia na dzień stajesz się inteligentniejszy i efektywniejszy. 

  
 



 

KĄCIK PATRONA SZKOŁY 

Ksiądz Jan Od Biedronki pisze o tym, co w maju 
najpiękniejsze…   

 

 

Tak 
Pierwsza Komunia z białą kokardką  

jak w śniegu z ogonem ptak 

ufaj jak chłopiec z buzią otwartą 

Bogu się mówi - tak 

 

Nie rycz jak osioł, nie drżyj jak żaba 

wytrwaj choć nie wiesz jak 

choćby się cały Kościół zawalił 

Bogu się mówi - tak 

 

Miłość zerwaną znieś jak gorączkę                                                                                  

z chustką do nosa w łzach                                                                                               

święte cierpienie pocałuj w rączkę                                                                                            

Bogu się mówi – tak 

                                                                                       
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby żyć w zgodzie z innymi, człowiek musi najpierw pogodzić się z samym sobą. 

 Jan Twardowski – Elementarz Księdza Twardowskiego 

 

„Ręce” 

 

Twoje ręce – mamusiu 

Dobre jak szafirek po deszczu 

Jak czajki towarzyskie 

Przyniosły mnie na świat 

Kołysały 

Ustawiały na podłodze 

Sadzały na stołku 

Mówiły że motyl dzwoni 

Że młodych grzybów nie sposób rozeznać 

Uczyły trzymać łyżkę, by nie trafiała do ucha 

Rozróżniać klon od jaworu 

Prowadziły przy oknie po ciemku 

Po ziemi co czernieje jak szpak 

 

Suche i ciepłe 

Za słabe 

Żeby wyprowadzić mnie z tego świata. 
 

 

 



  

26 MAJA – DZIEŃ MATKI 

Dzień Matki można uznać, więc za jeden z 

najważniejszych dni w roku. Przecież gdyby nie nasze 

mamy nie bylibyśmy tymi, którymi obecnie jesteśmy, a 

co więcej – wcale by nas na tym świecie nie było.  

W Polsce mamy mają swoje święto 26 maja. Jest to 

wyjątkowy dzień w roku, w którym możemy w 

szczególny sposób podziękować im za wszystko to co dla 

nas robiły i robią oraz udowodnić, że są dla nas 

najważniejszymi osobami w życiu. 

Mama jest najważniejszą i najbliższą nam osobą. Jest przy nas niezależnie od wieku – 

nieważnie czy jesteśmy maluchami, dorastającymi nastolatkami z problemami czy już całkiem 

dorosłymi ludźmi. W naszej szkole Dzień Mamy jest świętowany co roku. Uczniowie 

poszczególnych klas zaplanowali różne sposoby na uczczenie tego święta. Niektórzy organizują 

rodzinne ognisko, gdzie przy kiełbaskach zaśpiewają  piosenki i wyrecytują wiersze. Inni 

zaproszą mamy w szkolne mury i zaprezentują swoje 

umiejętności aktorskie. Wszyscy przygotowują się do tego dnia. 

Jak okazać swoja wdzięczność mamie? 

Najważniejsza jest pamięć o naszej mamie. Najbardziej przecież 

cieszą prezenty, w które włożymy dużo serca i własnej pracy. 

Dzieci mogą własnoręcznie zrobić kolorowe laurki, piękne 

rysunki czy też wyrecytować wierszyk. Ile głów - tyle 

pomysłów. Nie zapominajmy także o tym, że naszym 

ukochanym rodzicielkom możemy dziękować przez cały 

rok, za to że po prostu są, a nie tylko w ten jeden dzień. 

        



 

Zrób to sam - pomysłowy prezent dla Mamy 

  

   

Efektowne śniadanie dla mamy – czyli jak zrobić jajko sadzone 

Składniki: czerwona papryka, parówka, 2 kromki chleba z masłem, 3 jajka, szczypiorek, masło 

do smażenia 

 1. Krok pierwszy – kwiaty z czerwonej 

papryki 

Paprykę pokroić na dość grube plastry. 

Obraną parówkę naciąć głęboko i wywinąć 

tak, by powstał kształt serca; spiąć 

wykałaczką. 

2. Krok 2 – jak posadzić jajko na patelni 

Paprykę i parówkę układamy na rozgrzanym masełku. Do środka wbijamy po jednym 

jajku. Gdy jajko się zetnie, przenosimy na talerzyk. Dekorujemy masełkiem, by powstał 

ładny bukiet. Z kromeczek chleba można zrobić ładne listki. 



 

 
 

Drodzy Rodzice! 
 

Postęp technologiczny, powszechny dostęp do Internetu, obecność laptopów, 
tabletów, konsoli do gier w naszych domach, usypia w dzieciach potrzebę przebywania 
z drugim człowiekiem. Obecnie renesans przeżywają różnego rodzaju gry towarzyskie, 

będące doskonałą alternatywą dla spędzania wolnego czasu przed monitorem. 
 

Na rynku mamy do wyboru wiele atrakcyjnych gier planszowych, karcianych, 
familijnych,  w które można grać z dziećmi w każdym wieku. Zachęcamy do 

zapoznania się z kilkoma tytułami: 
 

      
 

 

 Dobble 

 Pędzące żółwie 

 Pędzące jeże 

 Mondo 

 Pentago 

 Dixit 

 Było sobie życie 

 Rummikub 

 Uno 

 Wsiąść do pociągu 

 Carcassonne  
 Puerto Rico   

 

 

Są to oczywiście subiektywne wybory redakcji 
„Brzdąca”. Zachęcamy więc wszystkich miłośników 
gier do wspólnej zabawy. Jest to doskonały rodzaj 
rozrywki oraz niezastąpiony trening dla naszych 

szarych komórek! 
 



 

 
MAJOWE   KARTKI  Z  KALENDARZA 

 

1 maja – Święto Pracy, rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej 

2 maja – Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja 

4 maja –Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Kominiarza, Dzień Piekarza 

5 maja – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

9 maja – Dzień Zwycięstwa, Dzień Unii Europejskiej 

10 maja – Światowy Dzień Przytulania 

15 maja – Dzień Niezapominajki, Dzień bez Samochodu 

21 maja –Dzień Odnawiania Znajomości 

26 maja – Dzień Matki 

31 maja – Dzień Bociana Białego, Światowy Dzień bez Tytoniu. 

 

Polskie przysłowia ludowe na maj 

1. Chłodny maj, dobry urodzaj. 
2. Ciepły kwiecień, mokry maj - będzie zboże 

jako gaj. 
3. Częste w maju grzmoty rozpraszają chłopom zgryzoty. 

4. Deszcz majowy, chleb gotowy. 
5. Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj. 

6. Dużo chrabąszczy w maju, proso będzie niby w gaju. 
7. Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

8. Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. 
9. Gdy się maj z grzmotem odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianu i 

zbożu w urodzie. 
10. Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

11. Grzmot w maju sprzyja urodzaju. 
12. Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot. 

13. Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie. 
14. Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon. 

15. Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz. 

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/1_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/2_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/3_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/4_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/5_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/8_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/9_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/10_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/15_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/21_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/26_maja
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/31_maja
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