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To już maj! Maturzyści zdają egzaminy dojrzałości, obchodzimy rocznicę
uchwalenia konstytucji 3-go maja, a najukochańsze mamy obchodzą  dzień matki.

Rozpoczyna się długi weekend majówkowy 
i zaczynamy  wielkie obżarstwo przy grillu! Ten miesiąc to jeden z

najpiękniejszych miesięcy w roku!



THE MONTH MAY
THE MONTH MAY WAS NAMED FOR THE GREEK GODDES „MAIA”, WHO
WAS IDENTIFIED WITH THE ROMAN ERA GODDES OF FERTLITY, BONA

DEA, WHOSE FESTIVAL WAS HELD IN MAY.

W ciągu trwania tego miesiąca dzień wydłuża się do blisko 16,5
godziny.  W maju nadal zakwitają przeróżne krzewy, drzewa i

rośliny. Na niektórych roślinach pojawiają się pierwsze owoce. 



MOTHER DAY
Mother’s Day is a celebration honoring the mother of the family, as well as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society. It is

celebrated on various days in many parts of the world, most commonly in the months of March or May.

W Polsce przypada to święto na 26 maja, to właśnie w tym dniu mamy są na
pierwszym planie. Jest to okazja, aby wydać trochę zaoszczędzonych pieniędzy i

kupić naszym mamom popularne w tym dniu – tulipany.  Najważniejsza jest
pamięć-jeśli nie mamy za co kupić, wystarczy powiedzieć dwa proste, a jakże ważne
słowa „kocham Cię” . Jednak nie zapominajmy, że naszym rodzicielkom powinniśmy
swoją miłość okazywać codziennie – bo najważniejsze, co mamy to miłość mamy. 



FEAST THIRD OF MAY

Jest jeden taki dzień w którym Polacy jednoczą się, czas przemyśleń, chwili
zastanowienia. Wywieszamy flagi, spotykamy się na wiecach w wielu miejscach w

kraju, aby uczcić ten wyjątkowy czas. 

Święto konsTyTucji 3 maja zostało  wprowadzone na pamiątkę uchwalonego
przez Sejm Wielki dokumentu ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą

w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. 



SCHOOL EVENTS
W naszej szkole odbyła się inscenizacja dramatu Sławomira Mrożka pt. „Tango”. Aktorzy ze

szkolnego teatru „Gęba” po raz kolejny wykazali się świetnymi zdolnościami aktorskimi. 
To niesamowite, że można odkrywać przypadkiem takie talenty!

Być może, dzięki takiemu przypadkowi zobaczymy kiedyś te osoby na deskach teatru, czy też w
telewizji. 

 Było to ogromne przeżycie zarówno dla aktorów jak i dla odbiorców. Świetnymi umiejętnościami
wykazały się również osoby, które pod czujnym okiem profesjonalnego tancerza nauczyły się tango

i zatańczyły je dla nas specjalnie na tę okazję.



RUNNING DOWN THE STREET
PIOTRKOWSKA

Wolontariusze z naszej szkoły pakowali pakiety dla biegaczy Mini Biegu
Ulicą Piotrkowską Rossmann Run, a także zrobili część

 pakietów na Bieg Główny. 
Brali, także czynny udział w organizacji całego biegu.

Ratowali wytrwałych biegaczy butelką wody :) 
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