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BŁOGOSŁAWIONY

1 maja 2011 roku przy aplauzie
półtora miliona wiernych papież
Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika na Stolicy Piotrowej –
Jana Pawła II błogosławionym.
„Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym
ludzkiej wrażliwości, ten znakomity
Syn narodu polskiego, pomógł
chrześcijanom na całym świecie,
by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić

SPIS TREŚCI



Błogosławiony J.P.II
str.1



Święto Pracy
str.1



Jednym zdaniem
str.2



Konstytucja 3 Maja
str.2



Akademia wielkanocna
str.3



Rozstrzygnięcie konkursu
str.3



Sport i Spotkanie
ekologiczne str.4

Ewangelię”.
Było to ukoronowanie trwającego zaledwie sześć lat, najkrótszego
we współczesnych dziejach Kościoła, procesu beatyfikacyjnego. Odbył się on z zachowaniem wszystkich obowiązujących kościelnych
procedur, a jedynym przywilejem, jakim obdarzono papieża-Polaka
był fakt, że w jego przypadku zastosowano "szybką ścieżkę" - nie
musiał oczekiwać w kolejce ponad tysiąca kandydatów do wyniesienia na ołtarze.To było jedno z najważniejszych wydarzeń w historii
polskiego Kościoła.

Święto Pracy
Międzynarodowy Dzień
Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1
Maja między narodowe święto
pracy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie
1 maja. W Polsce 1 maja
ogłoszono świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy. Na ziemiach polskich pierwsze
obchody miały miejsce w
1890.
Andżelika Szpiech

JA N PA W E Ł I I

JEDNYM ZDANIEM


4, 5, 6 kwietnia uczniowie naszej szkoły brali udział w rekolekcjach wielkopostnych.

5 kwietnia 19 szóstoklasistów przystąpiło do Sprawdzianu dla ucznia kończącego Szkołę Podstawową organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

7 kwietnia odbył się konkurs matematyczny Edi. Wzięło w nim udział w sumie
15 uczniów, z klasy IV.

8 kwietnia ukazał się 6 numer Gazetki na 6.

14 kwietnia wszyscy uczniowie kl. V przystąpili do pisania sprawdzianu próbnego.

19 kwietnia gościem naszej szkoły był pan Mariusz Król, pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

20 kwietnia do ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego przystąpiło 11
uczniów:

20 kwietnia odbył się apel z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych.

Od 21 do 26 kwietnia przerwa świąteczna.
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3 MAJA

(Właściwie Ustawa Rządowa
z dnia 3 maja) – uchwalona 3
maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Powszechnie przyjmuje się, że
Konstytucja 3 Maja była
pierwszą w Europie i drugą na
świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Niektórzy uznają jednak konstytucję Filipa Orlika z 1710 r. lub konstytucję korsykańską z
1755 r. za pierwszą na świecie, a tym samym amerykańską za drugą i polsko-litewską
za trzecią.
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm.
Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną
państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła
zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub
przekupiony przez zagraniczne siły albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.
Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie Konstytucji Polska zdradzona przez swojego
pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez Imperium
Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją targowicką – spiskiem
polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja, była
„ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.
Opracowała Natalia Buchowska
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AKADEMIA WIELKANOCNA
W dniu 20.04.2011r. odbyła się szkolna akademia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Uroczysty program przygotowali uczniowie z klasy II i III pod opieką p. B. Chomki
oraz chór „Pelicano” pod
opieką p. A. Król. Następnym ważnym punktem programu akademii było wręczenie nagród i dyplomów
dzieciom, które brały udział
w konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną,
zorganizowanym przez naszą gazetkę. Rozdana została również nagroda za
wyróżnienie w Powiatowym
Literackim Konkursie pt.
„Woda uwięziona”, organizowanym przez Arboretum
w Bolestraszycach. Na zakończenie głos zabrała p.
dyrektor Urszula Broszko i podziękowała uczniom za przygotowanie akademii. Dzieci po
wysłuchaniu życzeń płynących z ust p. dyrektor rozeszły się do klas.
Karolina Huk

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
W konkursie ogłoszonym przez naszą gazetkę
na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną zwyciężyła Joanna Dec w kategorii klas I– III i Karolina Huk w kategorii kl. IV—VI. Uczennice
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe. Szkoda, że tak mało uczniów brało
udział w konkursie, który w naszej szkole ma
wieloletnią tradycję.
Fot. Wręczenie dyplomów zwycięzcom
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SPORT
LIGA EUROPEJSKA

d'Italia. Bierze w nim udział
trójka Polaków:
Sylwester
Szmyd, Michał Gołaś i Przemysław Niemiec.
Przemysław Niemiec z grupy
Lampre-ISD zajął wysokie 13.
miejsce podczas 14. etapu kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, którego meta znajdowała
się na Monte Zoncolan. To najlepsza lokata polskiego kolarza w historii na etapie kończącym się na tym wzniesieniu. W klasyfikacji generalnej
po 15 etapach najlepsze miejsce z Polaków zajmuje
P.Niemiec - 39

Mistrzowie Portugalii oddali jeden celny strzał, ale
to wystarczyło, by w finale LE pokonać Bragę 1:0.
To pierwszy triumf Porto
w europejskich pucharach od 2004 r., kiedy zespół José Mourinho wygrał Ligę Mistrzów
W finale Ligi Europejskiej
spotkały się dwie portugalskie drużyny. Podobnie jak w rozgrywkach
ligowych, lepsze okazało
się FC Porto, które pokonało Sporting Braga 1:0.
MISTRZ POLSKI
Gola zdobył najlepszy
strzelec Ligi Europejskiej
Wisła Kraków wygrała na
- Falcao.
własnym stadionie z Cracovią
1:0 w meczu 27. kolejki piłLIGA MISTRZÓW
karskiej Ekstraklasy. To derJuż 28 maja wielki finał bowe zwycięstwo dało "Białej
Ligi Mistrzów. Na stadio- Gwieździe" mistrzostwo Polnie Wembley w Londynie ski. Wisła Kraków świętuje
ucztę piłkarską stworzą zdobycie mistrzostwa Polski.
dwie najlepsze drużyny Zwycięski gol w derbach Kraświata: FC Barcelona i kowa padł w 17. minucie spotkania. Z rzutu rożnego doManchester United.
środkował Patryk Małecki, a
Maor Melikson wybiegł przed
GIRO d'Italia
pierwszy słupek i świetnym
Tydzień temu rozpoczął strzałem głową pokonał Wojsię jeden z największych ciecha Kaczmarka.

SPOTKANIE EKOLOGICZNE

19.04.2011 r. do szkoły podstawowej w Babicach im. Juliusza
Słowackiego przybył Mariusz
Król pracownik Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie . Zaprezentował
się klasom IV, V ,VI, opowiedział dużo ciekawych rzeczy o
ekologii np. budowa kanalizacji
w miejscowościach: Połanki ,
Skopów, Babice. Mówił również
o wyrzucaniu śmieci do lasu.
Andżelika Kurasz

wyścigów kolarskich Giro
REDAKCJA: Redaktor naczelny: Sylwia Szpiech. WYDARZENIA - Redaktor: Angelika Kurasz, Współpraca: Karolina Huk. Fotoreporter: Gabriela Kurasz. AKTUALNOŚCI- Redaktor: Andżelika Szpiech,
Współpraca: Monika Szymańska. SPORT - Redaktor: Tomasz Zaleski. Współpraca Natalia Buchowska,
Samuel Rabczak. KOLOPRTAŻ - Odpowiedzialna: Aneta Maślak. Współpraca:I.Wilczek, M.Pasternak,
A.Pusz, J.Lach, K.Burchała, P.Kołacz, K.Kołodziej. Opiekunowie Barbara i Piotr Haszczyn.
Adres redakcji: gazetkana6@onet.pl

