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Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, 
popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 

corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy 

ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem 

Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym   3 Maja). Tego samego dnia obchodzony jest Dzień 

Polonii i Polaków za granicą. 2 maja nie jest dniem wolnym od pracy. 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione 

w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 3 maja 1791 uchwalono pierwszą 

konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią   

na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który 

został zwołany w październiku 1788. 

Dzień Zwycięstwa, w Polsce od 1945 do 2015 Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności– 

święto państwowe obchodzone 9 maja w byłym bloku wschodnim oraz 8 maja m.in.                   

w Czechach, Francji i Polsce upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie. 
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Święto wszystkich matek. W Polsce obchodzone jest 26 maja. W tym dniu matki są 

zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez 

własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na celu okazanie matkom szacunku, 

miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie. 

Historia 

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, 

symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo       

i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten jednak powrócił                                 

w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki, początkowo co roku w 3-4 niedzielę postu 

odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykle niedziele odbywały się one w pobliskich 

kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie 

matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj 

przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. 
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„Poliglota roku” to wszystkim dobrze znany 
projekt funkcjonujący w naszej szkole od wielu 

lat. Przez cały rok, jedenastu uczestników 
konkurowało między sobą o miejsce w finale,        
a potem o tytuł Poligloty Roku, wykazując się 

wiedzą i umiejętnościami z zakresu języka 
angielskiego oraz niemieckiego. Pani                     

M. Bachera oraz S. Andrzejak wyłoniły                     
i  przygotowały sześcioro uczniów do udziału         

w finale Poligloty. 

Finał Poligloty Roku odbył się 9 czerwca 2016 
roku, a wraz z nim parę innych wydarzeń 

składających się na, jak możemy je nazwać, 
Święto Języków Obcych. Po raz kolejny 

odwiedziła naszą szkołę Pani Justyna Schramm 
z Fundacji Kultury Irlandzkiej w Poznaniu. 

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w 
warsztatach „Baśnie Irlandzkie”, a uczniowie 
klas IV-VI i gimnazjaliści zostali zapoznani z 

historią Powstania Wielkanocnego. 
Następnie odbyło się długo wyczekiwane przez 
finalistów podsumowanie ich kilkumiesięcznej 
pracy i wyłonienie Poligloty Roku, lecz zanim 

to nastąpiło, jury w składzie: Pani Justyna 
Schramm i Pani Mirosława Woszczyńska oraz 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Sławsku oceniło 
interpretacje cytatów W. Szekspira 

przygotowane przez uczniów, a także ich próby 
zmierzenia się z niemieckim zadaniem 

muzycznym. Podczas finału zostały także 
zaprezentowane filmiki zachęcające do nauki 

języków obcych, wykonane przez 
najwytrwalszych kandydatów do tytułu 

Poligloty Roku. 

A kto nim został? Podsumowanie punktów z finału wyłoniło: 
Poliglotę Roku 2015/2016 – Agata Rosicka kl. III B 

Germanistę Roku 2015/2016 – Oskar Kubasik kl. III A 
Anglistę Roku 2015/2016 – Agata Rosicka kl. III B 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
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Dzien Dziecka 

     Dzien Sportu!  
W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca 

począwszy od 1952 r. Dla rodziców to okazja na spędzenie 

dodatkowego czasu ze swoimi dziećmi, składania im 

życzeń oraz obdarowania swoich pociech prezentami.  

Uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku wzięli  w tym dniu 

udział w globalnym projekcie "TweetaDream". Projekt 

powstał po to, by pokazać, że dzieci na całym świecie 

mają piękne marzenia, którym warto poświęcić uwagę.   

W projekcie wzięły udział dzieci, rodzice i nauczyciele        

z ponad 50 krajów na całym świecie . 

 

 

 

 

 

2 czerwca 2016r. odbyła się VI edycja Gminnego Dnia 

Sportu pod hasłem „Żyję zdrowo - nałogom mówię nie”. 

Organizatorem imprezy było Gimnazjum im. Polskich 

Noblistów w Rzgowie. Całej imprezie towarzyszyła 

atmosfera dobrej zabawy i rywalizacji w duchu fair play. 
jk 
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SZKOLNE GWIAZDY, 

 czyli uczniowie ze średnią 4,75 i więcej 

 

Klasa I      -     Kubasik Beata (5,64), Gradecki Wojciech (5,07), Szumigalski Mateusz (5,07)  

                        Kunicka Klaudia (4,86), Graczyk Jakub (4,79), Sobczak Michał (4,79) 

Klasa IIa  -      Karmowska Julia (5,87), Kunicka Andżelika (5,73), Makowski Karol (5,60),  

                        Szczecińska Klaudia (5,27), Kubiak Kacper (5,13), Grabowska Łucja (5,07),  

                        Janiak Adam (4,93), Bartczak Marcelina (4,80), Juszczak Małgorzata (4,80),  

                        Karwowska Katarzyna (4,80) 

Klasa IIb -       Zakrzewski Sebastian (5,67), Klamrzyńska Monika (4,87),                          

Michalak Jakub (4,80) 

Klasa III a -     Kubasik Oskar (5,93), Pawłowska Paulina (5,40), Andrzejak Emilia (5,27),  

          Korczewska Natalia (5,20), Lebioda Maciej (5,13), Kruszyńska Patrycja (4,93),  

          Wróblewska Weronika (4,93), Goińska Karina (4,87),        

                       Goździk Weronika (4,80) 

Klasa III b -   Bartosik Dominika (5,93), Rosicka Agata (5,53), Pietryk Alicja (5,40),     

                       Janczak Martyna (5,33), Szczecińska Natalia (5,20), Kutek Michalina (4,93) 
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HUMOR   
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