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Maj... 

 

 
…majowe słonko 

 

 
…pachnący bez 

 

 
…kolorowe motyle 

 

…majowe święta 

A Tobie z czym kojarzy się maj? 

  Między nami… 
maj 2022 r. 

   
 

1 Maja 

2 Maja 

3 Maja 

26 maja 

…….. 
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4 maja- Dzień Strażaka 

          8 maja- Dzień  Bibliotek 

12 maja- Dzień Pielęgniarki  

15 maja- Dzień Rodziny, Święto Polskiej Niezapominajki  

18 maja – Dzień muzeów 

20 maja- Światowy Dzień Pszczół  

21 maja- Światowy Dzień Kosmosu 

           22 maja- Światowy Dzień Żółwia  

25 maja- Dzień Afryki 

26 maja- Dzień Matki 

 

31 maja- Dzień Bociana Białego 

 

     Wczoraj, dzisiaj, jutro… 
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4 maja- Dzień Strażaka 

Cechy idealnego strażaka: 

-Odwaga 

-Sprawność fizyczna 

- Spostrzegawczość i umiejętność dokonania 

szybkiej oceny ryzyka 

-Współpraca w zespole 

 

20 maja- Światowy Dzień 
Pszczół  

Pszczoły nie tylko produkują miód, ale też 

zapylają blisko 80% roślin. Przenosząc pyłek, 

zwiększają jakość i ilość plonów. Bez 

pszczół i ich zapylania, rozwój i wzrost roślin 

nie jest możliwy. CHROŃ PSZCZOŁY!!!! 

 

22 maja- Światowy Dzień Żółwia  

 

 

 

 

 

Na świecie opisano około 350 gatunków żółwi. Zamieszkują różne środowiska: 

morza i oceany, tereny podmokłe, a nawet pustynne. Na naszej planecie przetrwały 

w prawie niezmienionej formie przez 200 milionów lat. Mimo tak długiej historii  

i solidnego pancerza wiele gatunków jest narażonych na wyginięcie.  

DBAJ O NASZĄ ZIEMIĘ A BĘDZIESZ RATOWAŁ TEŻ ZWIERZĘTA! 
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26 maja- Dzień Matki 

       

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA TWE CZUŁE SERCE ZA MĄDRE NAKAZY 

W DNIU TWOJEGO ŚWIĘTA DZIĘKUJĘ STO RAZY! 
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"Wędkarstwo na wyciszenie,                

    mecze jako zastrzyk energii" 

    - wywiad z Denisem  

- Witam Cię Denisie. Ostatnie sukcesy klubu Raków Częstochowa sprawiły,                      

że postanowiłam przeprowadzić z Tobą wywiad, ponieważ jesteś podobno 

zagorzałym fanem tego klubu.  

- Dzień dobry. Tak to prawda. Wraz z kilkoma kolegami ze szkoły i wieloma 

przyjaciółmi z podwórka od wielu lat kibicujemy temu klubowi. Bardzo się 

cieszę z ich sukcesów i staram się śledzić na bieżąco, gdzie grają. Zwłaszcza 

teraz, gdy klub jest tak blisko Mistrzostwa Polski. To wielki sukces, ale                                   

i wyzwanie. 

- Widzę, że piłka nożna wyzwala w Tobie wiele emocji. Czy uważasz, że Raków 

wygra z Lechem Poznań i stanie się mistrzem? 

- Tak. Jestem pewien, że są lepsi. Pokazują to na boisku zwłaszcza Lopez                              

i Gutkovski, których grę bardzo podziwiam. To świetni zawodnicy, którzy już 

nie raz pokazali swoją siłę i w decydującym momencie doprowadzili do 

wygranej Rakowa.  

-  Z kim najchętniej i gdzie oglądasz mecze?  

- Mecze oglądam z kolegami z podwórka. Spotykamy się u każdego z nas,                           

co jakiś czas, by pooglądać mecz i spędzić z sobą trochę czasu. Czasem udaje            

nam się jechać za klubem na mecz w innym mieście. Ale to drogie hobby                                    

i byłem tylko kilka razy na takim wyjeździe. Na obecny finał bilety już                              

dawno się skończył, więc pozostaje stare, dobre kibicowanie zza ekranu 

telewizora ;) 

- To życzę udanych wrażeń. A czy kibicujesz jeszcze jakiemuś innemu klubowi?  

- Tak. Z zagranicznych zespołów lubię Paris Saint Germain z Messim                   

i Neymarem. Osobiście wolę tego drugiego. Cenię jego grę, choć Messi jest 

lepszym strzelcem z długich dystansów.  

Wywiad z ...             
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-  Widzę, że coś nas łączy. Ja również cenię Neymara za jego niesamowite sztuczki 

z piłką na boisku. To utalentowany zawodnik.  

- Zgadza się. Ja też tak uważam.  

- A czy poza piłką jest jeszcze coś, co lubisz robić w wolnym czasie? 

- Tak. Kiedyś lubiłem chodzić na spacery z psem. Niestety obecnie jest on           

u babci. Poza tym słucham muzyki, głównie polskiego rapu.  

- Czy masz jakiś ulubionych wykonawców? 

- Tak, np. Intruza.  

- A dlaczego wolisz polskie kawałki od zagranicznych?  

- Ponieważ mówią o życiu wokół nas. O tym, co dotyczy nas, młodych żyjących 

w Polsce. I to mi się podoba.  

- Rozumiem. Polski rap ma wielu zwolenników, zwłaszcza wśród młodzieży. Czy jest 

jeszcze coś, co lubisz robić czy są to wszystkie Twoje zainteresowania? 

- Od roku wędkuję. Bardzo lubię nowe hobby, którym zaraził mnie kolega. Ten 

rodzaj sportu pomaga mi się zrelaksować i wyciszyć, zwłaszcza, gdy z kimś się 

pokłócę.  

- To rzadko spotykane hobby w Twoim wielu. Czy możesz nam opowiedzieć coś 

więcej na ten temat? Jak często łowisz? Jakie ryby? Czy należysz do jakiegoś klubu 

wędkarskiego? 

- Na razie jestem za mało doświadczony, aby należeć do klubu lub brać udział 

w mistrzostwach. Złowione ryby wypuszczam do wody. Kilka razy udało mi się 

złowić mniejsze szczupaki i dość spore karpie. Choć złowiłem też inne gatunki 

ryb, których nazwy dopiero poznaję.  

- To dość droga pasja. Czy polecasz ją każdemu?  

- Wędkarstwo bardzo wycisza i uspokaja. Wymaga naszego skupienia, gdyż 

ryby szybko się płoszą, ale początkowo trzeba poświęcić trochę pieniędzy na 

zakup sprzętu. Ja wydałem już kilkaset złotych i ciągle dokupuję spławiki oraz 

inne akcesoria.  

- Denis nie sądziłam, jak pewnie nasi czytelnicy, że masz tak wiele pasji. Każda                  

z nich jest bardzo ciekawa i wyzwala w Tobie inne emocje. Życzę Ci więc, aby na co 

dzień towarzyszyły Ci tylko te, których sobie życzysz. Do zobaczenia                                          

i udanego wędkowania.  

- Dziękuję. Pozdrawiam  
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AKTUALNOŚCI SPORTOWE 

DLA KIBICÓW RAKOWA I NIE TYLKO… 

 

 WIADOMOŚĆ MIESIĄCA!!! 

 

  

  

  

                      Między nami o sporcie  

Dział sportowy redaguje klasa III PA                                            
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     „WRACAMY PO SWOJE” 

      WALCZYMY O PUCHAR POLSKI !!! 

 

 

 

 

 

 
VS 

   
 
 
 
 

 
 

Zakładamy 
czerwono - niebieskie szaliki,  

przygotowujemy gardła,  
zaciskamy mocno kciuki  

i kibicujemy z całych sił!!! 
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Co tu nie pasuje? 

W każdym rzędzie jeden obrazek nie pasuje do pozostałych.  Wiesz który?  
Spróbuj powiedzieć dlaczego? 

 

 

  
 

    

 

 

 

 

    

 

 

  

    

 
  

 

 

 

Rusz głową            
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Różane drzewko szczęścia 

Zbliża się Dzień Matki. Proponujemy  wykonanie własnoręcznego upominku dla 

mamy. Będzie to różane drzewko z rolki -drzewko szczęścia. Różane drzewko z rolki, 

to ciekawy pomysł na wyjątkową i przestrzenną pracę plastyczną. Różane drzewko 

szczęścia nie jest trudne w wykonaniu. Własnoręcznie wykonane różane drzewko to 

doskonały pomysł na prezent dla kogoś bliskiego. 

 

Do wykonania różanego drzewka szczęścia potrzebujesz: kartkę z bloku 
technicznego, zielony papier, rolkę po papierze lub ręczniku kuchennym, kolorowe 
włóczki, sznurek najlepiej taki zwykły do pakowania paczek, waciki kosmetyczne, 
klej, nożyczki. 

Z kartki z bloku technicznego wycinamy koronę drzewa, a następnie owijamy ją 
dookoła sznurkiem, włóczką lub muliną 

 

Zrób to sam…     
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Rolkę nacinamy u góry tak, aby można było zamocować później koronę drzewa. 
Rolkę, która będzie stanowiła pień naszego drzewka, również owijamy sznurkiem. 
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Różyczki wykonujemy z kolorowych wacików kosmetycznych. Takie kolorowe waciki 
możecie kupić w drogerii lub markecie. Wacik rozwijamy i przecinamy na pół wzdłuż 
tak, aby powstały dwa wąskie paski. Następnie z każdego paska zwijamy różyczkę 
na kształt ślimaka. Na jedno drzewko potrzebujesz około 9 różyczek.  

 

 

 

Z zielonego papieru wycinamy listki. 
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Gdy nasze drzewo będzie już gotowe za pomocą kleju magic, introligatorskiego lub 
kleju na gorąco przyklejamy różyczki. Na końcu miedzy sznurki wtykamy nasze listki. 
Listki powinny się trzymać bez kleju, ale w razie potrzeby można je też przykleić. 

 

 

 

 

 

 

Pracy naprawdę nie ma dużo, a efekt końcowy zachwyca każdego. Powodzenia!!! 
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Łamańce językowe to trudne do wymówienia teksty, które pomagają nam ćwiczyć 
dykcję – poprawną wymowę.  Należy je głośno czytać lub powtarzać przyspieszając 
tempo wypowiedzi.  

Piotr i Marek przygotowali taki oto tekst: 

 

Szczupak Ksawery szukał przekąski w stawie. 

Schował się w szuwarach. Przyglądał się 

przelatującym ważkom i pszczołom. 

 

 

    

Czy wszystkie słowa pojawiające się w tym tekście są zrozumiałe? Zapytaj 

rodziców lub nauczycieli o znaczenie trudnych słów. Jaki może być ciąg dalszy 

tej historyjki? 

Kącik logopedyczny                
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CYBERPRZEMOC 

 
 

Cyberprzemoc to szczególnie ostatnio bardzo popularna i powszechna, ale zarazem 
niebezpieczna forma przemocy. Jej narzędziem są urządzenia elektroniczne - 
telefon, komputer, tablet. Najwięcej jej przejawów można zaobserwować na portalach 
społecznościowych typu Facebook, Instagram itp.  
Cyberprzemoc, zwana też cyberbullyingiem osiąga ogromną skalę, aż 48,8% 
nastolatków twierdzi, że była ofiarą agresji słownej. Natomiast tylko 15,8% rodziców 
zadeklarowało, że wie o przemocy, która doświadczyła ich dziecko                      
Cyberprzemoc zazwyczaj przybiera formę agresji słownej w formie negatywnych 
komentarze na temat wyglądu, ubioru, narodowości, a nawet złej sytuacji finansowej.  
Usunięcie komentarza nie załatwia problemu. Publiczne ośmieszenie jest ogromnym 
obciążeniem psychicznym dla młodego człowieka. Zanim dziecko czy rodzic usunie 
negatywny komentarz, zdąży przeczytać go wiele osób. 
Jeszcze niebezpieczniejszym aktem cyberprzemocy jest udostępnianie w sieci 
upokarzających filmów, zdjęć. Obraźliwe wideo czy też zdjęcia są praktycznie 
niemożliwe do usunięcia – nawet jeśli zostaną usunięte z sieci, mogły zostać 
zapisane na urządzeniach innych osób, a to jest bardzo ciężkie do zweryfikowania. 
Sprawcy cyberprzemocy są bardzo często anonimowi. Dręczą ofiary, ukrywając 
swoje prawdziwe nazwiska, a anonimowość dodaje im poczucia bezkarności. 
Ochrona dziecka przed cyberprzemocą jest niezwykle trudna, ponieważ większość 
dzieci i nastolatków życie w sieci.  
Jak zatem zapobiegać ?: 
• rozmawiaj z dzieckiem o cyberprzemocy; 
• zapewnij dziecko, że jesteś osobą, do której może zwrócić się z każdym 
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problemem; 
• uświadom dziecko, jakie zagrożenia wiążą się z publikowaniem swoich zdjęć, 
filmów czy wiadomości o sobie w sieci; 
• poinformuj, że wszystko, co udostępnia w internecie może być wykorzystane przez 
inne osoby; 
• ustal z dzieckiem, co może, a czego nie powinno publikować; 
• porozmawiaj z dzieckiem o możliwości ustawień prywatności w serwisach 
internetowych; 
• poproś, aby zawsze wylogowywało się ze swoich profili, gdy odchodzi od 
urządzenia; 
• młodszym dzieciom zainstaluj w telefonie program do ochrony rodzicielskiej. 
 
Jeśli osoba dorosła dowie się o tym, że dziecko doświadczyło cyberprzemocy, nie 
należy tego bagatelizować. Należy porozmawiać z dzieckiem, aby dowiedzieć się jak 
najwięcej o zaistniałej sytuacji. W przypadku cyberprzemocy najważniejsze jest 
zabezpieczenie dowodów. Zrób screeny, zapisz zdjęcia, wiadomości, filmiki, 
komentarze. Należy zachować wszystko co wskazuje na popełnienie przestępstwa. 
Należy zgłosić sprawę do administratora sieci społecznościowej (jeśli do 
cyberprzemocy doszło na portalu społecznościowym), aby zablokował agresora                  
i usunął krzywdzące treści, poinformować szkołę, zawiadomić Policję. 
Co zrobić, gdy nasze dziecko okaże się cyberagresorem, czyli sprawcą?  Jest to 
szczególnie trudna sytuacja dla rodziców. Jednak należy pamiętać, że nie ma ofiar 
bez sprawców. I skoro jest bardzo duża liczba dzieci dotknięta cyberprzemocą, to 
sprawców jest również wielu. 
Jeśli dowiesz się, że twoje dziecko jest cyberagresorem, niezwłocznie należy kazać 
mu usunąć z internetu treści krzywdzące inne osoby. Następnie trzeba porozmawiać 
z dzieckiem i wytłumaczyć, czym jest cyberprzemoc. Konieczne się wyciągnięcie 
konsekwencji z zachowania dziecka. W celu otrzymania pomocy można zgłosić się 
do wychowawcy lub psychologa szkolnego.  
Źródła informacyjne: 
1.https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci 
2.Poradnik dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”  
 
 

Agnieszka Nowak 
 

 

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci

