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22 KWIETNIA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI
Międzynarodowy Dzień Ziemi znany
też jako Światowy
Dzień Ziemi jest największym na świecie
świętem ekologicznym,
obchodzonym od 1970
r. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.
Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie
odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska natural-

nego, a zdrowiem i życiem ludzi. To największe ekologiczne święto
obchodzone jest obecnie
w 192 krajach. Wiele
organizacji ekologicznych, władz miast czy
placówek edukacyjnych
organizuje w tym dniu
imprezy i wydarzenia
plenerowe. Dzień Ziemi

to przede wszystkim symboliczna data i międzynarodowe święto, które
przypomina nam o tym,
że walka o dobro naszej
planety wciąż trwa i każdy z nas może przyłączyć
się do poprawy jej stanu.

Ważne tematy:


MIEDZYNARODOWY
DZIEŃ ZIEMI

WIERSZ NA WIOSNĘ
Artykuł przygotowała
Oliwia Kurant, II B

W tym numerze:
CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE

WIERSZ NA WIOSNĘ OD OLIWII
Uwielbiam poranki,
Kiedy słońce wstaje,
Kiedy wszystko się budzi
I nowe wydaje.

Nie patrzysz na nic,
Wyskakujesz z łóżka,
Choć ciepło pod kołdrą,
Miękka też poduszka...

Wtedy możesz wszystko
Osiągnąć od nowa,
Przejść przez nowy dzień,
Czeka cię przygoda.

Nie patrzysz do tyłu,
Nie patrzysz za siebie.
To jest twój dzień!
Poczuj się najlepiej!
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do wsparcia Konfederacji Targowickiej istniejącej
w Petersburgu. Magnatom, którzy uczestniczyli w
tej Konfederacji, również nie podobały się artykuły, zawarte w Konstytucji 3 maja. Mieli za cel obalić ustrój wprowadzony w ówczesnej Rzeczypospolitej.
Konstytucja została unieważniona przez
ostatni Sejm I Rzeczypospolitej (tzw. Grodzieński)
pod czujnym okiem wojsk rosyjskich. Sejm ten
uznał Konstytucję 3 maja, jak i Sejm Wielki za
nieważne i z dniem 23 listopada 1973 roku konstytucja przestała obowiązywać.

UCHWALENIE KONSTYTUCJI
3 MAJA
Pod koniec lat 80. XVIII wieku sytuacja
wewnętrzna Rzeczypospolitej Obojga Narodów
była tragiczna, dlatego powstała idea, aby zreformować źle działające państwo. Ponieważ sąsiedzi Polski byli zajęci toczeniem wojen oraz własnymi konfliktami wewnętrznymi, nic nie stało
na przeszkodzie, aby takie reformy wprowadzić.
Tak w 1788 roku został zwołany Sejm
Wielki, który obradował przez kilka lat, a efektem jego obrad było uchwalenie dokumentu, który dziś znamy pod nazwą Konstytucji 3 maja.
Był to pierwszy taki dokument w Europie, a drugi na świecie. Oczywiście wywołało to reakcję
innych państw europejskich. Szczególną dezaprobatę wyrazili Rosjanie, którym nie spodobały się aktualne wydarzenia w Polsce.
Chcąc zmienić panującą sytuację, wypowiedzieli tzw. wojnę w obronie Konstytucji 3 ma
ja, która tak naprawdę była zwykłym pretekstem

Mikołaj Jacyna

2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako
święto obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia
Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy
z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego
mieszkania czy przed domem.
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się

z dwóch poziomych pasów równej szerokości,
białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8.
Dzień Flagi został ustanowiony przez
Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać
szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej
tożsamości oraz symbolach narodowych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat propaguje zasady prezentowania
flagi zgodnie z tradycją i honorem. To w MSWiA
powstał specjalny miniprzewodnik „BiałoCzerwona”.
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Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ
Dziś proponuję
drzew i kwiatów.
Miłej nauki.

Wam

nazwy

UWAGA: W nawiasach umieściłam wymowę.

Мак [mak] - mak
Незабудка [nezabudka] - niezapominajka
Кактус [kaktus] - kaktus

Береза [bereza] - brzoza
Липа [lypa] - lipa
Дуб [dub] - dąb
Сосна [sosna!] - sosna
Ялинка [jalynka] - choinka
Ромашка [romaszka] - stokrotka
Кульбаба [kul'baba] - mleczyk

Kateryna Demkiv

Światowy Dzień Wolności Prasy
Światowy Dzień Wolności Prasy został ustanowiony 20 grudnia 1993 roku przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ rezolucją 48/432 na dzień 3 maja. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na
wniosek Konferencji Generalnej UNESCO, która w
dokumencie pod nazwą „Popieranie wolności prasy
na świecie” z 1991 roku, uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy element
funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa. Data obchodów upamiętnia Deklarację z
Windhoek.
Z inicjatywy Reporterów bez Granic, w 1991 roku
ogłoszono 20 kwietnia Międzynarodowym Dniem
Wolnej Prasy, nawiązującym bezpośrednio do dokumentu z Windhoek.
Piotr Kardas
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Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym „Szukamy wiosny”.
Zdjęcia (maksymalnie 3 sztuki) powinny przedstawiać wszelkie oznaki wiosny (kwiaty, drzewa, zwierzęta). Prace należy przesłać do 12 maja 2021 r. na adres:
praca.zdalnalo@wp.pl
Przewidziana nagroda główna oraz dwa wyróżnienia. Wszystkie zdjęcia
zostaną opublikowane w kolejnych numerach UCHA LEMA.

PROMOCJA CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE
Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, drodzy Uczniowie, książkę jednej z najciekawszych i najpopularniejszych pisarek skandynawskich kryminałów. Książka "Czarownica", napisana przez Camilę
Lackberg, opowiada o zaginięciu czteroletniej Linnei. Wydarzenie to
przywołuje tragedię sprzed trzydziestu lat, która miała miejsce w tym
samym miejscu. Otóż w leśnym jeziorku zostaje odnalezione ciało małej dziewczynki. Do morderstwa przyznały się dwie trzynastolatki…
Saga kryminalna "Czarownica" osiągnęła niesamowity sukces
czytelniczy. Zachęcam do lektury.
Wasz bibliotekarz, Łukasz Wujec

A CO PROPONUJE PATRYCJA?
Ptasiek Williama Whartona to powieść o chłopcu, który
chciał być ptakiem. Żyje jak gdyby w dwóch różnych rzeczywistościach - w świecie realnym (Ameryka u progu II wojny światowej)
i w świecie wyimaginowanym, który jest marzeniem, snem i
ucieczką. Życie jest klatką, cywilizacja jest klatką, dopiero na zewnątrz jest prawdziwe życie. Trzeba się tylko wydostać z klatki ...
Tak myśli Ptasiek.
Zachęcam do przeczytania.
Patrycja Jaźwińska

