
Przysłowia ludowe na maj 

 
Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować kilka przysłów 

związanych z miesiącem maj . 

 

 

 Chłodny maj, dobry urodzaj. 

 Ciepły kwiecień, mokry maj - będzie zboże jako gaj. 

 Częste w maju grzmoty rozpraszają chłopom zgryzoty. 

 Deszcz majowy, chleb gotowy. 

 Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj. 

 Dużo chrabąszczy w maju, proso będzie niby w gaju. 

 Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

 Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. 

 Gdy się maj z grzmotem odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianu i zbożu 

w urodzie. 

 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

 

 

 
 

 



NARODOWE ŚWIĘTO 

KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę 

uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 

1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 

powszechnie znanej jako Konstytucja 3 maja. 

Była to najnowocześniejsza i pierwsza w Europie, a druga na świecie 

ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki 

obywateli. 

3 maja 2022 roku o godzinie 11:30 odbyła się uroczysta Akademia z 

okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Sali Rycerskiej 

nidzickiego zamku. Mogliśmy podziwiać przepiękną inscenizację w 

wykonaniu uczniów naszej szkoły, którzy przygotowywali się do tej 

uroczystości pod okiem P. Joanny Zielińskiej. Dziękujemy im za trud i 

zaangażowanie i fenomenalną grę aktorską.  

 

 



PielĘgnacja mini ogrodu botanicznego 
 
  Wiosną daje  uczniom czystą satysfakcję.😄😍 

Przy słonecznej pogodzie,  w ruch poszły nożyce, 

motyczki. Przycięte zostały krzewy, usunięto 

suche łodygi, chore pędy ....🌹 

Nauczyciel: Pani Dorota Taratycka 

 
 

 



DZIEŃ PIŻAMY W SZKOLE… 

 Uczniowie poza nauką potrafią 

dobrze się bawić i czuć się w 

szkole jak w domu😊 

 



Pomimo wszystko … Projekt 

edukacyjno-integracyjny klasy 

7,,D’’ z OREW w Nidzicy … 

1.Profilaktyka zdrowego 

odżywiania 

 
 

 



2.Wspólny występ artystyczny z 

okazji Dni Rodziny  

 

 
 

 

 
Nauczyciele odpowiedzialni za współpracę :Pani Paulina Elbruda oraz wychowawca 

Małgorzata Sobotka 

 



 
 

12 maja w naszej szkolnej auli odbył się konkurs "Talent  

Show", w którym aż 86 uczestników prezentowało swój talent, a 

także dzieliło się swoją pasją. Towarzyszył nam tego dnia: śpiew, 

taniec, recytacja wierszy, rozgrywki szachowe, triki rowerowe i 

piłkarskie, a także pokaz kabaretowy i iluzji. Nie zabrakło 

pokazów umiejętności składania klocków lego, kostki Rubika oraz 

plastycznych arcydzieł.  

Okazało się, że nasi uczniowie doskonale grają na 

skrzypcach, wiolonczeli, gitarze i pianinie. Poziom różnorodnych 

talentów był bardzo wysoki, dlatego każdy prezentujący się uczeń 

otrzymał pamiątkowy dyplom, medal oraz kubek.  

Mamy nadzieję, że Dzień Odkrywania Talentów stanie się w 

naszej szkole tradycją i za rok znów będziemy mogli podziwiać 

najlepszych, bowiem w każdym drzemie jakiś talent – trzeba go 

tylko w sobie odnaleźć i pielęgnować 

 

 
 



KĄCIK MATEMATYCZNY 
 

 
 
 
 

SUDOKU 

 

 

 



 

 

Egzamin już za Wami, więc myślcie o przyszłości z 

optymizmem, podążajcie swoją ścieżką, rozwijajcie talenty i 

pamiętajcie o tym, że zrobiliście wszystko, co mogliście.  



Kochani❣️😊❣️ 

Rusza rekrutacja do programu "Uzależnij się od sportu"- program 

profilaktyki przeciw uzależnieniom poprzez aktywność sportową Program 

realizowany  będzie w naszej szkole od czerwca do listopada 2022 roku (z 

przerwą wakacyjną). Nasze zadania będą miały na celu uczenie dzieci i 

młodzieży konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, nie poprzez przemoc 

czy używki, ale przez kształcenie prozdrowotnych postaw już od najmłodszych 

lat. Uczestnicy programu nauczą się jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Zapraszamy!  

Zajęcia  informatyczne oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne(socjoterapia) z Panią Małgorzatą Sobotką oraz Panią Pauliną Elbruda 

ruszają już od czerwca ! 

 

 



Zapraszamy na nadchodzące wydarzenia w naszej szkole : 

 

 

 

 



 

                        



Ostatni konkurs – kuriera Jedynki w tym roku 

szkolnym 😉 

 

 

 

Wydrukowane zdjęcie uchwyconego ,, Sportu w 

Obiektywie ‘’ należy dostarczyć najpóźniej do 

12czerwca 2022r do Organizatorów konkursu 

nauczycieli Pauliny Elbruda lub Małgorzaty Sobotka. 

Wszystkie zdjęcia umieszczone zostaną w galerii 

szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 

do 24czerwca 2022r.  Zapraszamy wszystkich 

amatorów oraz miłośników fotografii do udziału 😉 

 

 



Chwila relaksu… 

 


