
Flamaster 
…………………………………………………………………………………..... 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie 

…………………………………………………………………………. 

Rok szkolny 2018– 2019                                            Numer IV 

W numerze: 

1. Echa Wielkiejnocy. 
2. Wiosenne zagadki. 
3. Majowe święta. 
4.To już 15 lat. 
5. List do Taty. 
6. Życzenia dla Mamy. 
7. Trochę o planach na przyszłość. 
8. Łamanie główki. 
9. Wakacje już niedługo. 

 
Wielkanocne barwy i symbole. 
 

 
Wiosna wita kolorami i nadzieją, że z kolei lato 
przyniesie obfite plony. 
 

  
A może zostanę żołnierzem i będę pełnił 
honory przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza. 

 

 

Życzymy wspaniałych 
wakacji!!! 
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Echa Wielkiejnocy 

 Każdy naród ma swoje święta, które kultywuje, a tradycje z nimi związane 

przekazuje kolejnym pokoleniom. Wielkanoc to nie tylko polskie święto. Podkreśla 

ono znaczenie Zmartwychwstania Pańskiego i wpływ tego symbolu na życie każdego 

człowieka.  

 Wielkanoc to również święto budzącej się do życia przyrody, czego znakami 

są kolory charakterystyczne dla wczesnej wiosny, a mianowicie zieleń i żółć.  

Wielkanoc obfituje w wiele symboli. 

Baranek - symbolizuje Chrystusa, który jako baranek oddał swoje życie za ludzi i 

zmartwychwstając, odniósł zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.  

Jajka - (pisanki, kraszanki) – to symbol nowego życia i płodności.  

Chleb - w święconce na Wielkanoc symbolizuje Ciało Chrystusa, to oznaka 
dostatku. 

 
Palmy wielkanocne czarują 
kolorami. Są jednym z symboli 
wiosennych radosnych świąt. 

 
Pisanki, kraszanki i w inny 
sposób zdobione jaja 
wielkanocne zdobią stoły. 

 
Do zdobienia jaj wielkanocnych 
używa się naturalnych barwników 
jak napar z łupinek cebuli, sok 
buraczany, ale nie tylko. 

 

Wiosenne zagadki 

 

Z pór roku jest najmłodsza,  
przynosi drzewom liście, przynosi łąkom trawę 
i kwiaty, oczywiście.   ………………… 

 

Wiosną na drzewie się zieleni,  

ale opada na jesieni. …………………… 

 

W krótkiej nazwie kwiatów 

mieszczą się „sanki”, 

a te kwiaty kwitną w marcu, 

w mroźne nocki, ranki. ………………… 

Rozwiązywanie zagadek to zabawa stara jak świat. Nasze zagadki nie są trudne.  
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Majowe święta 

 Jak miło iść w pochodzie razem z innymi i rozmawiać o pokoju na 

świecie, o wiośnie, o tym, co polskie, europejskie, o tym, co nasze. A jak 

pochód to i flaga Rzeczypospolitej Polskiej i flaga Unii Europejskiej.  

Demonstracje pokojowe z okazji Święta Pracy, Dnia Flagi, Święta Konstytucji 

3 Maja stały się naszą narodową tradycją, w której wzrastają kolejne 

pokolenia.  

„Nowy dzień świąteczny mamy. 

Drugi maja – to Dzień Flagi.  

Choć historia barw jest stara 

to dopiero teraz flaga 

doczekała takiej chwili, 

w której ją radośniej czcimy.”  

Autorka: Zofia Tyszkiewicz 

 

Najważniejsze założenia Konstytucji 3 Maja: 

- zniesienie wolnej elekcji, 

- zniesienie poddaństwa chłopów, 

- ustanowienie trójpodziału władzy, 

- zniesienie liberum veto. 

 

 

„Trzeci Maja radością wiosenną 

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, 

Sztandarami biało-czerwonymi 

umaiła się Rzeczpospolita. 

Umaiły się też pierwszym kwieciem 

łąki, pola i w ogrodach drzewa,  

Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny 

zgodnym chórem ludzi rozśpiewał.                 

Rozpłynęła się już pieśń radosna 

głośnym echem po ojczystym kraju: 

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, 

pamiętny Trzeci Maju.”          Autor: Stanisław Aleksandrzak 
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To już 15 lat 

 Polska w Unii Europejskiej – Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu akcesyjnego 

podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach stanowiącego prawną 
podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. 

 W tym roku Polacy świętują 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej. 

Zastanawiają się czy było warto. Gdy się dobrze zastanowimy, to wszystko ma swoich 

entuzjastów i przeciwników.  

Polska to piękny kraj i zapewne jeszcze bardziej 

wypiękniał w ciągu ostatnich 15 lat. Gdy 

podróżujemy po naszym kraju, dostrzegamy, że 

wiele się zmieniło, na przykład jakość dróg, 

zadbane miasta i wsie, wszędzie kolorowo i jasno.  

Widzimy dbałość o zabytki, podziwiamy nowe 

osiedla mieszkaniowe. A ludzie tacy radośni, 

odpowiedzialnie pracują, aby pokazać młodemu 

pokoleniu, że warto rozwijać swoje talenty i 

wytrwale się uczyć. 

Nauka jest bardzo ważna, 

lecz w końcu przychodzi czas 

na odpoczynek, na wakacje, 

które już niedługo. Można 

pomyśleć już, jak je spędzić i 

gdzie. „Jak Polska długa i 

szeroka”, jest co zwiedzać, 

chociażby Trójmiasto dla 

tych, którym odpowiada 

nadmorski klimat.  

Odwiedź wraz z rodzicami 

bezpieczne strony 

internetowe i poszukajcie razem atrakcji, które chcielibyście zobaczyć. 

 

Oda do radości – Hymn Unii Europejskiej (fragment tekstu) 

O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól, 
święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór. 
Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. 
Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. 
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List do Taty 

 Do Dnia Ojca jeszcze daleko, a my już dzisiaj publikujemy jeden z listów, 
których adresatami byli tatusiowie piątoklasistów.  

 Jabłonowo, 8 maja 2019 r. 

Drogi Tato! 

 Kochany Tatusiu, ostatnio mało czasu razem spędzamy, bo bardzo dużo 

pracujesz, aby nam było dobrze. Tato, już niedługo Twoje urodziny, więc 

przygotowałam Ci „urodziny marzeń”. Na pewno nigdy takich urodzin nie zapomnisz. 

 Bardzo cię kocham, jesteś ogromnie ważny w moim życiu. Zaplanowałyśmy z 

mamą i Martyną, że zabierzemy Cię nad jezioro w Leszczynie, dwa dni spędzimy 

również w Grunwaldzie. Ciocia wynajmie dla naszej rodziny pokój, mama już 

wszystko opłaciła. Proszę, weź strój i buty na rower, urządzimy sobie długą 

wycieczkę. Wieczorami będziemy chodzili na długie spacery. Pójdziemy do muzeum 

w Grunwaldzie, będzie ciekawie, miło i historycznie. Na pewno nudzić się nie 

będziesz. 

 Tato, mam nadzieję, że ta wycieczka bardzo Ci się spodoba. Nie zapominaj o 

nas i o czekającej Cię wycieczce.  

Bardzo Cię kocham, Tato. 

Julka 

 

A jeśli Mamusie, to na 

pewno konwalie, pachnące i 

delikatne. 

Wszystkim Mamom, 

Mamusiom, Mateńkom, 

Matuchnom życzymy 

samych dobrych, 

słonecznych dni, pociechy z 

dzieci, zadowolenia z pracy 

zawodowej. Życzymy im, 

aby były silne i niezłomne w 

prowadzeniu domu, aby 

miały dużo cierpliwości i miłości, bo dzieci tego potrzebują, aby 

wzrastać w spokoju i uczyć się życia. Życzymy również, aby Mamy 

miały czas na realizację swoich marzeń. 
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Trochę o planach na przyszłość 

 Jak przyszłość, to na pewno dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności, to 

kolejne szkoły, które nam tej wiedzy i umiejętności dostarczą. Każdy z nas jest inny i 

posiada inne zainteresowania i predyspozycje do wykonywania danego zawodu. 

 Nie tylko ósmoklasiści myślą intensywnie o wyborze szkoły średniej. Również 

młodsze nasze Koleżanki i nasi Koledzy zastanawiają się, co byłoby w przyszłości dla 

nich dobre. 

 Oto, co na temat przyszłej ścieżki zawodowej napisała Karolina z klasy piątej.  

„W przyszłości chciałabym zostać architektem. Jest to praca pełna wyzwań i 

ciekawych projektów, daje możliwość rozwoju. Jest stworzona dla osób ze zmysłem 

technicznym i matematycznym. Matematyka i technika są niezbędne do tworzenia 

ciekawych projektów.  

Jestem ambitną osobą i otwartą na rozwój, a architektura właśnie tego wymaga. Ten 

zawód to projektowanie budynków, wnętrz, krajobrazów. Od wczesnego dzieciństwa 

interesowało mnie rysowanie prostych aranżacji wnętrz czy projektowanie ubrań. 

Myślę, że wybierając ten zawód, będę mogła łączyć w przyszłości moje 

zainteresowania i pasje z umiejętnościami, które zdobędę w odpowiednich szkołach.” 

To wnętrze jest zabytkowe. To komnata w jakimś zamku lub pałacyku. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby projektować właśnie takie wnętrza albo wspaniałe ogrody pełne 

niezwykłych drzew, krzewów i kwiatów, a może znajdzie się również miejsce na 

fontannę, nietypowe rzeźby. Co Wy na to? 

 



 Zachęcamy nasze Koleżanki i Kolegów do rozwijania zainteresowań. Może w 

przyszłości pomogą Wam one wybrać zawód, który będziecie wykonywać z pasją, a 

nie od niechcenia.  
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Łamanie główki 

Krzyżówka 

        

           

      

      

         

        

 

1. Wiosenny miesiąc. 

2. Kwiat – zwiastuje wiosnę. 

3. Klekoczący ptak. 

4. Gorąca gwiazda. 

5. W nim wszystkie dni i pory roku. 

6. Symbol odchodzącej zimy. 

Opracowała Wiktoria z klasy V. 

 

Wakacje już niedługo 

 Czas szybko płynie, już niedługo meta obecnego roku szkolnego, więc wakacje. Z pewnością 

niektórzy planują wstępnie jakieś wyjazdy, obozy, kolonie. Świat stoi otworem, zatem niektórzy 

odwiedzą kraje rodzinnej Europy, a może nawet wyjadą na inne kontynenty tropem wspaniałych 

polskich podróżników, których podróże śledzimy za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

Do zobaczenia na szlakach Europy i świata. A najpierw nasz polski stary, piękny Toruń. „Cudze  

chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co 

posiadacie.” Zachęcamy do poznawania rodzinnego 

kraju. Pamiętajcie o bezpieczeństwie!!! 

 



Zespół redakcyjny:                                                                                                  

 Karolina Panek, Karolina Wujcik, Julia Miszczuk                                                                                       

Opiekun  - Anna Ludwiczak 

 

 

 

 

 

 

 


