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Ach!... róże pachną, bzy
niebie… żyć nie umierać! A to nie
się MAJ –najpiękniejszy miesiąc w
miesiąc.

kwitną, słonko świeci, chmurki płyną po
może oznaczać nic innego jak fakt, iż zaczął
roku oraz, że WAKACJE tuż, tuż, bo już za

Ach! … łąka pachnie, pszczoły
być „ale”???).

latają, morze szumi, ale! ( czemu zawsze musi

Po
pierwsze:
DZIEŃ
i wysprzątany pokój!

obowiązkowo życzenia, uśmiech, ciepłe słowa

MAMY-

Po
drugie:
przed
końcem
roku
trzeba
i sprawdzianów itd. itp… (jak my to lubimy…).

się

zabrać

za

poprawę

ocen,

pisanie

zadań

Hm... mina może zrzednąć po takich słowach, ale póki co-mamy dzień

wszystkich MAM.
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26 MAJA DZIEŃ KOCHANYCH MAM
ŻYCZENIA
Życzymy zatem wszystkim Mamom dużo miłości, radości
życia, cierpliwości do dzieci i wiele, wiele uśmiechu!
Dziękujemy Wam za ciepło, pogodę ducha i dużo miejsca w sercu
nawet za jedynkę z klasówki i rozbity wazon w salonie.

Kochanym Mamusiom gorące całuuuski
od wszystkich uczniaków!
REDAKCJA
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Maj jest miesiącem wiosennym.
W ogródkach domów kwitną
kwitnąć klon i kasztanowiec.

Zakwitają konwalie, piwonie, czerwone maki....
tulipany i narcyzy. Z drzew parkowych zaczyna

W maju łąki zmieniają swe
polany zachwycają kolorem
dla ptaków to czas lęgów.
zaskrońce.

kolory. Gdy zaczyna kwitnąć mniszek lekarski to
żółci. Po przekwitnięciu mniszka, łąki są różowe. Maj
Można też wtedy spotkać min. jaszczurki, padalce,

Z miesiącem majem kojarzy się tzw. MAJÓWKA. Jest to nabożeństwo odprawiane
w kościele katolickim ku czci Matki Bożej, podczas którego śpiewa się Litanię Loretańską
oraz pieśni Maryjne. Odmawia się modlitwę Pod Twoją Obronę. Inicjatorem nabożeństw
majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani.
Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył
uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy
czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą
rozesłał do wszystkich włoskich biskupów. Pius VII jako pierwszy obdarzył nabożeństwo
majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius IX, zatwierdził
obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz
uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały
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wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu
miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu Lwowie i Włocławku.

W maju w naszej gminie odbywa się coroczne ŚWIĘTO
KWITNĄCEJ JABŁONI ( 8 maj 2011). W tym roku nasza szkoła
także włączyła się w obchody tego święta. Koledzy i koleżanki
z gimnazjum wzięli udział w przemarszu korowodu z płyty rynku
w Łącku na górę Jeżową. Zaprezentowali barwne stroje związane
zarówno z kwitnieniem jabłoni jak i z tradycją Łącka.
Więcej o Święcie Kwitnącej Jabłoni czytaj i oglądaj na stronie internetowej Gminy Łącko- www.lacko.pl

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się właściwie żądaniem
Santo subito ( "święty natychmiast"), który był zwrotem pojawiającym się na
transparentach zgromadzonych osób podczas uroczystości pogrzebowych
papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie 8 kwietnia 2005
roku. W ten sposób wierni Kościoła katolickiego domagali się od przyszłego
papieża, jeszcze przed jego wyborem, aby niezwłocznie po rozpoczęciu
nowego pontyfikatu podjął procedurę zmierzającą do kanonizacji Jana Pawła
II. Zwrot ten nawiązuje do tradycji chrześcijańskiej.
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1 maja 2011r. papież Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze i ogłoszony błogosławionym.
Wydarzenie to miało miejsce podczas Mszy Świętej, którą osobiście prowadził obecny papież Benedykt XVI.
Polskę reprezentował prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Liczba wiernych uczestniczących
w
nabożeństwie
jest
szacowana
przez
włoską
policję
na
milion
osób,
w tym kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Relikwiarz zawierający krew papieża wniosła francuska zakonnica
Marie Simon-Pierre Normand, uzdrowiona przez błogosławionego.
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I po sprawdzianie … uff…
Dnia 5 kwietnia 2011r., o godzinie 900, klasa szósta z naszej szkoły oraz
wszyscy szóstoklasiści z całej Polski przystąpili do obowiązkowego sprawdzianu po szóstej klasie.
Test dla większości uczniów okazał się trudny, bo nie sprawdzał podstawowych umiejętności uczniów,
a prawie wszystkie pytania były podchwytliwe. Nie wystarczała tutaj umiejętność czytania ze zrozumieniem,
niezbędna była umiejętność wnikliwej analizy tekstu, wnioskowania, porównywania oraz logicznego
myślenia. Ci, którzy kochają przyrodę, byli rozczarowani, bo w ogóle nie było pytań z tego przedmiotu,
a wiedzą historyczną mogliśmy się wykazać w jednym tylko zadaniu. Autorzy sprawdzianu zepsuli nam
humor, dając do rozwiązania dwie strony nieszczęsnej i nielubianej przez większość uczniów matematyki.
Zaś tematem wypracowania był opis czarno-białego znaczka. Spodziewaliśmy się bardziej ciekawych zadań,
w trakcie których moglibyśmy się wykazać naszymi nieprzeciętnymi zdolnościami literackimi, które
wypracowała z nami Pani Potoczek.
Mamy nadzieję, że wyniki nie będą najgorsze, uczmy się dalej i nie traćmy ducha.
J. Groński
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WITAJ MAJ, TRZECI MAJ…
29 kwietnia 2011 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 220 rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Nasi koledzy i koleżanki z klasy V zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny i przypomnieli wycinek
historii naszego kraju. Tekstom poetyckim
towarzyszyły pieśni patriotyczne tematycznie
związane z tym okresem. Dopełnieniem prezentacji
była nastrojowa dekoracja ( biało-czerwone kwiaty,
chorągiewki, galowe stroje, treść uchwały z 1791r.).
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XI SZKONY ZLOT TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY
„MŁODZIEŻ Z CHRYSTUSEM W III TYSIĄCLECIE” –
KICZNIA 17 MAJ 2011 r.
W tym roku zlot odbył się w Kiczni już po raz jedenasty. Organizatorami jak co roku
był Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kadczy. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem
majowym w Kościele Parafialnym w Kiczni prowadzonym przez przewodnika duchowego
zlotu ks. Zygmunta Ogórka. Po duchowych przeżyciach w kościele nastąpił przemarsz grup
na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Kiczni. A tam zabawa i wielkie
szaleństwo. Konkurs rozbijania namiotu na czas, prezentacje skeczy i przygotowanych
dowcipów, wspólne śpiewanie piosenek turystycznych – to główne atrakcje zlotu.
Wszystkim konkurencjom towarzyszyła doskonała zabawa i niesamowite emocje.
Konkurencję rozbijania namiotu w kategorii gimnazjum wygrało gimnazjum w Jazowsku –
brawo dla naszych kolegów ( M. Madziar, D. Pietruszka, R. Gromala i R. Stanisz) zaś w
kategorii szkół podstawowych I miejsce - SP w Kiczni, II miejsce – SP w Kadczy i III miejsce
SP w Jazowsku ( drużyna w składzie: J. Świebocki, M. Bieryt, R. Majerski, S. Majerski).
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy i już zapraszamy na
kolejny zlot w przyszłym roku najprawdopodobniej w Zagorzynie.
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Do zobaczenia………. !!!
Zobacz więcej zdjęć na - www.zsgjazowsko.lacko.pl/galeria
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Dnia 19 maja 2011 w Kadczy odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

„ I ty zostaniesz mistrzem ortografii”. W konkursie wzięło udział 8 uczestników

ze szkół podstawowych całej gminy. Naszą szkołę reprezentowała Dominika Majerska z klasy VI.
Wszyscy uczestniczy „walczyli” z zasadami ortografii wypełniając tekst z lukami, uzupełniając
krzyżówkę i pracując na komputerze. Zadania okazały się trudne i sprawiły uczestnikom wiele
kłopotu. Niemniej jednak niektórzy poradzili sobie doskonale, udowadniając tym samym swoje
niesamowite umiejętności posługiwania się zasadami ortograficznymi. Po wytężonej pracy
komisja konkursowa ogłosiła zwycięzców konkursu i przyznała nagrody w formie książek,
dyplomów i drobnych upominków.
Nasza koleżanka Dominika Majerska zajęła I miejsce.
Brawo….. serdecznie gratulujemy i życzymy jej dalszych sukcesów !!!!!!!!
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HUMOR!!!!

1. Czym się różni nauczyciel od gangstera?
Gangster mówi:
- To jest napad!
Nauczyciel mówi:
- To jest sprawdzian!
2. Koleżanka do kolegi: - To mówisz, że szef miał dobry humor, kiedy poprosiłeś go o podwyżkę?
- Jeszcze jaki! Mało nie spadł z krzesła ze śmiechu!
3.Co robi wrona kiedy kończy 7 rok życia?
- zaczyna 8.
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4.Lucyfer dzwoni do św. Piotra z propozycją rozegrania meczu piłki nożnej między piekłem a niebem.
Mówi św. Piotr:
- Nie macie szans, u nas są wszyscy najlepsi piłkarze!
- Dobrze, dobrze… - mówi Lucyfer – Ale u nas są wszyscy sędziowie…

UWAGA !!!!!!!!!!
Już w czerwcu wydanie wakacyjne BAKAŁARZA …….
nie przegap……….
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