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Kalendarz

1 Święto Pracy 2 Dzień Flagi 3 Święto
Konstytucji 3 
maja

4 5 6

7 8 Dzień 
zwycięstwa 

9 10 11 12 Dzień Ptaków 
wędrownych

12

13 14 Dzień 
Farmaceuty 

15 Dzień 
niezapominajki

16 17 18 
Międzynarodowy 
Dzień Muzeów

19

20 Zielone 
Świątki 

21 22 Dzień praw 
zwierząt

23 24 25 26 Dzień 
Matki

27 28 29 30 31 Boże Ciało 

Poniedziałek           Wtorek              Środa             Czwartek Piątek             Sobota             Niedziela



Wydarzenia szkolne

1 do 3 maja – majówka 
4 maja do 18 maja - Matury

12 maja - Dni otwarte
25 maja - Gimnazjaliści w naszej 

szkole
26 maja - Bieg Rossmana

31 czerwca - wycieczka do 
Auschwitz-Birkenau



Egzamin dojrzałości czyli..
czas na MATURE!

4 maja w piątek oficjalnie rozpoczęły się matury. Uczniowie na pierwszy ogień 
zmierzyli się z j. polskim, by następnie przed weekend mogli doszlifować swoją 
wiedzę z zakresu matematyki i j. obcego.
Determinacja w oczach czwartoklasistów była ogromna przy zdawaniu 
podstawowych przedmiotów, a tym bardziej rozszerzeń. W tym roku wiele osób 
przystąpiło m.in. do rozszerzenia z takich przedmiotów jak geografia, czy (co 
odważniejsi) wiedza o społeczeństwie.  Do 23 maja maturzyści mieli czas na 
wykazanie się swoją wiedzą – teraz pozostało już tylko czekać na wyniki, które 
zostaną ogłoszone dopiero 3 lipca. 

Mamy nadzieję na satysfakcjonujące Was wyniki i życzymy powodzenia w dalszej 
drodze ☺



Majówka

Jak wiadomo, początek maja był dla 
czwartoklasistów pracowitym okresem, 
jednak pozostałe klasy miały w tym 
czasie chwilę na odpoczynek. Nie ma co, 
ich też kiedyś to czeka! 1 maja (piątek) 
rozpoczęła się Majówka, która w 
związku z maturami w naszej szkole 
trwała aż do 8 maja. Mamy nadzieję że 
nasi uczniowie dobrze oraz bezpiecznie 
spędzili ten tydzień ☺



Horoskop na maj
Baran (21.03 – 19. 04)

Jeżeli istnieją problemy 
finansowe bądź jesteś w 

trakcie pewnych negocjacji 
do 20 maja, złóż konkretne 
wnioski i poczekaj, ostatnie 

dni będą już znacznie 
bardziej elastyczne.

Byk (20.04 – 22.05) 

Aż do 17 maja będziesz 
mieć wrażenie, że ktoś 
lub coś systematycznie 

staje Ci na drodze. 
Będzie to jednak 

chwilowe uczucie, 
które szybko zniknie.

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)
Angażujesz się całą duszą i ciałem we 

wszystko, co postanowisz. Jeśli 
nikomu nie udaje się spotkać Cię na 

dłużej niż na 10 minut, może to 
doprowadzić do frustracji i 

zgrzytania zębami.

Rak (22.06 – 22.07)
Pozwól prowadzić się gwiazdom, a 

spotkasz na swojej drodze wiele 
rzadkich możliwości. Nie pozwól, 

aby pewne problemy sparaliżowały 
Twoje działanie. Pozbądź się ich, a 
wyrzucisz z siebie ogromny ciężar.

Lew (23.07 – 23.08)
Łapiesz byka za rogi i stajesz 
się na nowo królem dżungli. 
Nie pokazuj jednak zbytnie 

dumy, gdyż może to się 
obrócić przeciwko Tobie. 

Pokazując skromność i dobre 
chęci, umocnisz swoją pozycję 
oraz więzi, które budujesz już 

kilka lat.

Panna (24.08 – 22.09)
Jeśli Twój przełożony albo ktoś 

na wysokim stanowisku 
wyjątkowo prosi Cię o pomoc, 

nie dziw się. Odpowiadasz 
doskonale jego oczekiwaniom i 

jesteś mu potrzebny



Waga (23.09 – 22.10)
Jeżeli nie potrafisz 

odpowiedzieć na pierwsze 
pytanie, przejdź do 

następnego. Zobaczysz, że 
niektóre problemy rozwiążą 

się same. Jeżeli potrafisz 
dostosować się do nowych 

sytuacji, nie napotkasz 
żadnych kłopotów.

Skorpion (23.10 – 21.11)
Czasami robisz kroki do 

tyłu, przez co nie 
zawsze potrafisz 

odnaleźć odpowiednią 
drogę. Zostaw na bok 
niektóre zachowania, 

które nie są 
przystosowane do 

Twojej obecnej sytuacji, 
a pójdziesz w dobrym 

kierunku.

Strzelec (22 11 – 21. 12)
Poświęć trochę czasu na 

zastanowienie się nad swoimi 
priorytetami. To prawda, masz w 

sobie niesamowite pokłady energii, 
ale będziesz również potrzebować 
trochę odpoczynku. Twoje projekty 

idą w dobrym kierunku, gdyż 
szczęście jest po Twojej stronie. 

Nadszedł czas dojrzałości.

Koziorożec (22.12 – 19. 01)
Pamiętaj, aby nie dusić 
w sobie wszystkiego, 

gdyż może to wpłynąć 
negatywnie na Twój 

nastrój. Agresja słowna 
nie jest rozwiązaniem, 
zwłaszcza, że potrafisz 
świetnie wyrazić swoje 
myśli bez konieczności 

denerwowania się.

Wodnik (20. 01 – 18. 02)
Jesteś w samym centrum zmian 

i ewolucji we wszystkich 
dziedzinach życia. Ludzie 

doceniają Twój talent oraz 
Twoją wrażliwą naturę. 
Pamiętaj jednak, aby nie 

wysyłać sprzecznych informacji 
swoim zachowaniem.

Ryby (19.02 – 20.03)
Jeżeli na pierwszym 

spotkaniu nie chcesz od razu 
przejść do szczegółów, nie 
musisz, możesz poprosić o 

czas. Czy w życiu 
prywatnym, czy też 

zawodowym, poczekają na 
Ciebie. Naucz się więc 

postawić czasem na swoim, 
a jeszcze więcej na tym 

zyskasz.



Dni otwarte – 12 i 25 maja

W maju gimnazjaliści mieli dwie możliwości, aby przyjść, 
obejrzeć, podpytać uczniów jak i również nauczycieli, by 
odpowiednio dla siebie wybrać kolejny etap swojej edukacji. 
25 maja z tej okazji, odbyła się gra dla naszych młodszych 
kolegów, pozwalająca dokładnie zajrzeć w każdy skrawek 
naszej placówki. Uczniowie klas 1 i 2 chętnie oprowadzali 
przydzielone im grupy, udzielając wszelkich odpowiedzi na 
pytania, w przerwie od brania przed gimnazjalistów udziału 
w krótkich zawodach sportowych, rysowania logo naszej 
szkoły, rozwiązywaniu zagadek. Na zakończenie każdego 
zaprosiliśmy do poczęstunku i prosto w objęcia 
nauczycielek, przygotowujących przedstawienie z okazji 
zakończenia klas czwartych, jak i dni otwartych. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się ponownie z Nimi we wrześniu ☺



Mother’s 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. In Poland 
mother’s day is celebrated 

in 26th May. 



Ciekawostki o Dniu Matki 

Trochę historii..
• Dzień Matki świętuje się w ponad 40 krajach na świecie, 

w tym w Polsce – 26 maja.

• Wraz z rozkwitem wiosny nasi antyczni przodkowie 
przystępowali do celebrowania święta Matki Natury. 
Podczas specjalnych festynów, których punktem 
kulminacyjnym było palenie ofiar przyniesionych przez 
zgromadzenie, składano hołd bogini Rei, żonie Kronosa, 
matce wszechświata oraz wszystkich bóstw.

• w starożytnym Rzymie istniał zwyczaj 
obchodzenia święta bogini Cybele, także uważanej za 
matkę bogów. Święto to nazywano Hilaria i trwało ono 
trzy dni: od 15 do 18 maja. Nastąpiło jednak odejście od 
świętowania tego dnia.

• Święto mam ponownie pojawiło 
się w szesnastowiecznej Anglii i 

Szkocji. Nosiło wtedy 
nazwę „niedziela u matki” , czyli 
w języku angielskim „Mothering 
Sunday”. Był to dzień wolny od 

pracy - w tamtych czasach nawet 
małe dzieci były wysyłane, by 

służyć na dworze, a więc z radością 
wracały do swoich rodziców. Jak 

głoszą legendy, po drodze zrywały 
one polne kwiaty i wręczały je 

swoim mamom – w ten właśnie 
sposób święto to jest kojarzone z 

matkami. Zwyczaj ten przetrwał do 
XIX wieku, nastąpiła wtedy 

przerwa i ponownie zaczęto go 
obchodzić po II wojnie światowej.



Bieg Rossmana – 10 kilometrów dla 
odważnych

16 maja
Tak jak i przygotowania 

do organizacji biegu, tak i 
sam dzień bieg był 

bardzo wyczerpującym 
momentem również dla 

naszej szkoły. 
Uczniowie z klasy Ia 

chętnie, pod czujnym 
okiem Pani prof. 

Agnieszki Sokołowskiej i 
Pani prof. Agnieszki 

Marandy przez dwa dni 
pakowali pakiety na to 

wydarzenie.



26 maja
Tuż po złożeniu życzeń swoim mamom, nasi uczniowie jak i biegacze przygotowani, 

zwarci i gotowi stanęli na swoich stanowiskach. Na trasie 10 km dla zmęczonych, lecz 
wytrwałych łodzian czekaliśmy na różnych punktach.

Co tu dużo mówić, jak co roku!



Wycieczka do Auschwitz Birkenau

Dzień dziecka – czyli dla każdego coś ciekawego.. i 
edukującego.

31 czerwca już od godziny 7 rano, uczniowie klas 3 
oraz głodne wiedzy historycznej osoby z klas 

pierwszych i drugich, zdeterminowane czekały, aby 
wybrać się na wycieczkę aż za Częstochowę! 

Auschwitz Birkenau, niemiecki obóz zagłady z okresu II 
wojny światowej w Oświęcimiu i Brzezińce, zrobił na 

Nas ogromne wrażenie. 



Ciężki klimat tego miejsca sprzyjał 
naszemu, z zapartym tchem, słuchaniu. 
Uczniowie mieli okazję przejść się po 
blokach obozu, oglądając po drodze 

tragiczne zdjęcia wygłodzonych, chorych, 
umęczonych Polaków, Żydów, Cyganów i 

osób innych narodowości przywiezionych 
do tego miejsca. Słuchanie o brutalnych 

przejściach naszych dziadków i 
pradziadków, eksperymentach na 

bezbronnych kobietach oraz oglądanie 
twarzy niewinnych dzieci, niektórych z nas 

doprowadziło do łez. Nie była to jedna z 
lżejszych, radosnych wycieczek wolnych od 
trosk, jednak na pewno głęboko zapadła w 

naszej pamięci jak i sercach.



Koniec

Numer przygotowali uczniowie klasy IIc:

❖ Karolina Dobrowolska

❖Aleksandra Sokołowska

❖Grzegorz Woliński

Zapraszamy do czytania następnych numerów ☺


