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Kwitną tulipany, żonkile, bratki
i stokrotki. Na łąkach pojawiły się
żółte mlecze. Mamy maj. Jeden
z najpiękniejszych miesięcy w roku, a rozpoczyna
go jak zwykle długi majowy weekend.
Wywieszamy flagi narodowe, obchodzimy święto
pracy i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go
maja. W maju swój dzień mają także wszystkie
mamy. Maturzyści z drżeniem serca stają przed
komisją egzaminacyjną. Na grillu smażą się
kiełbaski. Czas na majówkę.
„ Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.”
„Boże daj, Boże daj, aby wiecznie trwał nam
maj.”
„Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się
urodzaju.”
„Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze
obrodzi.”
„Wesoło w maju, ze słowikiem w gaju.”

KALENDARIUM MAJOWE
01.05. – Święto Pracy
02.05. – Dzień Flagi Narodowej
03.05. – Rocznica Konstytucji 3 Maja
05.05. – urodziny Rafała Szarowicza
08.05. - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
11.05. – urodziny Konrada Cionek
15.05. – urodziny Jagody Apola
Dzień bez Samochodu
Międzynarodowy Dzień Rodziny
19.05. - Dzień Dobrych Uczynków
23.05. – urodziny Pawła Bogdana
25.05. – urodziny Pauliny Szarłowicz
Dzień Mleka
26.05. – Dzień Matki
27.05. – wyjazd na Zieloną Szkołę klas III i IV SP
31.05. - Dzień bez papierosa

NASI SOLENIZANCI
W maju urodziny obchodzili Rafał Szarowicz,
Konrad Cionek, Jagoda Apola, Paweł Bogdana
i Paulina Szarłowicz. Były plakaty i tradycyjnie STO
LAT!

NASZE SPRAWY
W miesiącu maju bajką przewodnią była
„Calineczka”. Czytaliśmy fragmenty książeczki,
wysłuchaliśmy bajkę z płyty CD (czytał Jerzy
Stuhr), rysowaliśmy też małą Calineczkę…
Mówiliśmy też o tym, jak powstaje
książka, układaliśmy krzyżówki z takim hasłem,
wypisywaliśmy ulubione przez dzieci książki.
Oglądaliśmy bajki na projektorze, m.in.
„Rodzinka Robinsonów”, „Droga do Eldorado”,
„Asterix i Obelix”, „Sposób na rekina”,
„Księżniczka i żaba”, „Po rozum do mrówek”.
Z okazji święta MAMY czytaliśmy różne
przysłowia o mamie, tworzyliśmy synonimy do
słowa mama, malowaliśmy portrety swoich mam
palcami przy użyciu farb plakatowych. Lepiliśmy
także serduszka z masy solnej i robiliśmy
papierowe kwiaty dla naszych mam. Chętnie też
słuchaliśmy i śpiewaliśmy piosenkę „A ja wolę
moją mamę”.
Udało się nam wspólnie ułożyć puzzle 3D
500 elementów przedstawiające kolorowe motyle.
Pogoda jest piękna wiec często
wychodzimy na plac zabaw.
Trwa świetlicowy turniej w ping ponga.
W II Szkolnym Turnieju Szachowym,
który odbył się w świetlicy - Paweł Bogdan
z klasy IIIa zdobył 3 miejsce w kategorii Szkoły
Podstawowej.

Przygody literek
Irka szuka już od rana
Pewnej igły w stogu siana.
Nigdzie igły nie ma w stogu,
No i chyba dzięki Bogu.
Gdyby znaleźć się zdarzyło,
To przysłowia by nie było.

