Zwiastuny wiosny
WIOSENNE PRZEBUDZENIE
Na wiosnę cała przyroda budzi się już do życia. Bez względu na
zmienną

wciąż

pogodę

niemal

wszystkie

zwierzęta

rozpoczynają

wiosenną krzątaninę. Budzą się do zimowego snu, odbywają gody,
zakładają gniazda. I czekają na prawdziwą ciepłą wiosnę.

Bez osłonek
Majowe święta i rocznice

Kocham wiosnę. Uwielbiam oglądać piękny wiosenny krajobraz. Te łąki
zielone, jak gdyby zieloną farbą oblane. I gdy tak sobie na nich leżę,
widzę, że po niebie płynie jakieś zwierzę. Ach, przecież to baranek. Jakiś
roztargniony łowca zaczął chmury watą wypychać. Chmurki tak płyną, jak
białe łabędzie po niebieskiej tafli nieba. Chowają się za nagimi jeszcze
drzewami, w nadziei, że wkrótce ukryją się za puszystym puchem, który
wyrośnie na drzewie. Nagle zebrała się gęsta warstwa chmur. Jak konie
szybkim galopem wbiegły na niebo. Zakryły słońce. Tak jak matka zakrywa
dziecko dla bezpieczeństwa. Ale to słońce chciało się wydostać, jak mysz
z pułapki. Zaczęło wypuszczać promyczki, przepychać się. Udało się.
Chmury uciekły, jak zawsze po przegranej walce, a ja dalej leżę,
obserwuję i rozmyślam o tym wydarzeniu.
Jestem pewna, że w innej porze roku, taka rzecz, by się nie wydarzyła,
gdyż tylko wiosna może być tak cudowna.
Agata

Ojczyzna
Ojczyzna jest dla mnie piękną
Polską
Z biało – czerwoną flagą.
Z milionami ludzi,
Z pięknym orłem na godle,

Z ładnymi miastami i
województwami.
Urzekają mnie cudowne góry
Lazurowe morze,
Błękitne niebo.
To jest właśnie moja ojczyzna.
Sandra

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
Zapraszamy do współpracy!
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Polskie symbole narodowe
Każde państwo ma swoje własne symbole, które podkreślają jego niezależność,
dumę i sławę. Są one związane z tradycją historyczną i dziejami kraju. Przez
poszczególne wieki i epoki historyczne charakteryzowały istnienie narodu i państwa
polskiego.

Flaga jest symbolem państwa. Tak wygląda polska
flaga-biały kolor to szlachetność czerwień - męstwo

Hymnem Polski jest pieśń Mazurek
Dąbrowskiego.
Pieśń powstała w 1797 roku we Włoszech. Jej
autorem jest Józef Wybicki.
Choć napisana była tak dawno, jej tekst zawsze
podnosi nas na duchu, dodaje nam otuchy
w trudnych chwilach. Przypomina nam jak
dumnym i walecznym jesteśmy Narodem.

i odwaga. Biel i czerwień są od 1831 roku naszymi

DZIEŃ MATKI

barwami narodowymi. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo,
z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi,
umieszczony w czerwonym polu tarczy.
W roku 1295 biały orzeł w koronie stał się godłem herbowym Państwa
Polskiego. Od tego czasu przez wieki jego wizerunek zmieniał się, jednak
do dziś jest to ten sam dumny ptak.

Legenda o Białym Orle
Bardzo dawno temu na szerokim stepie żył potężny lud, na jego czele stało
trzech braci: Lech, Czech i Rus. Wyruszyli oni w świat, aby znaleźć
miejsce na wybudowanie nowej osady. Słońce już zachodziło, kiedy dotarli
na wielką polanę. Zmęczeni zsiedli z koni i usiedli pod wielkim dębem. Ich
głośne rozmowy zaniepokoiły gnieżdżącą się na drzewie rodzinę orłów.
Spłoszony ptak wzbił się wysoko nad polanę. Widok białego orła
szybującego na tle zaczerwienionego nieba tak zachwycił Lecha i jego
ludzi, iż postanowili w tym właśnie miejscu założyć swoją główną siedzibę.
Nazwano ją Gnieznem - od orlego gniazda, a biały orzeł na czerwonym tle
stał się godłem nowego państwa - Polski.

Po co jest mama" –
Po to jest Mama, aby mnie wzięła na kolana.
By pogładziła po głowie, podarowała opowieść.
By zawsze przy mnie była: pomogła, pocieszyła.
A ja rosnę przy Mamie wczoraj, dzisiaj i jutro.
Aby jej nigdy w życiu nie było pusto i smutno.
Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany.
W Polsce obchodzone jest 26 maja.
DZIEŃ OJCA
W Polsce obchodzone corocznie 23 czerwca.
Kochany tato - zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:
i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci
dziękować, skromny bukiecik kwiatów darować.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY
Święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
20 września 1993.
Rodzina to siła
Kiedy w sercu smutek, żal
Kiedy upadniecie nisko.
Wszelkie smutki idą w dal,
Gdy rodzinę macie blisko.

