
SZKOŁY NA ŚWIECIE
POLSKA - FINLANDIA

maj – czerwiec 2016



Maj rozpoczął 
się dniami 
wolnymi…

1 maja 
obchodziliśmy 
Święto Pracy…

Kiedyś w tym dniu 
były różne 
pochody….



Teraz ludzie 
głównie grillują 
i bawią się 
w plenerze, choć 
pracują równie 
ciężko (a może 
ciężej) niż kiedyś..



2 maja obchodzimy Święto Flagi



3 maja –
Święto 
Konstytucji
W Polsce w 1791 
uchwalono ważny 
dokument nazywany 
Konstytucją 3 maja, 
który dawał równe 
prawa wszystkim 
ludziom.



więc ….
na początku maja 
mamy tak zwana 
„długą majówkę” 
i prawie każdy 
świętuje ją po 
swojemu z rodziną 
i znajomymi…



Po powrocie z majówki, klasy często wyjeżdżają na szkolne wycieczki. 
Uczniowie klasy II a i II f na wycieczce w Kawęczynie. 



W maju uczniowie klas pierwszych zostali czytelnikami…



Złożyli uroczyste ślubowanie i przyrzekli, że książki będą czytać 
i szanować 



26 maja
Dzień Matki

W tym szczególnym 
dniu wszystkim 
mamusiom składamy 
najserdeczniejsze 
życzenia i wręczamy 
własnoręcznie 
przygotowane 
upominki. W wielu 
klasach obchodzimy 
Dni Rodziny .



Strój łowicki
Nasze uczennice są ubrane 
w ludowy strój łowicki. Nie 
jest to typowy strój 
ludowy z okolic 
Sochaczewa, tylko 
z pobliskiego Łowicza.

Stroje łowickie są prawie 
najładniejsze w naszym 
kraju 



Obok naszej 
szkoły stoi 
interesujący 
zabytek…
Jest to pomnik 
upamiętniający śmierć 
księcia Bolesława 
Krzywoustego w 1138 r.



Prawdę mówiąc wolelibyśmy, żeby Sochaczew kojarzył się 
bardziej z hucznymi imprezami księcia niż z miejscem jego 
zgonu…



Bolesław III nosił 
przydomek 
Krzywousty…

…bo jako młodzieniec na 
polowaniu spotkał się 
z niedźwiedziem, który 
go dotkliwie zranił 
w twarz i zostawił na 
pamiątkę blizny…



1 czerwca obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

W naszej szkole jest to Dzień Sportu.



Rozmawiamy o prawach i obowiązkach dzieci oraz 
wspominamy naszego patrona Janusza Korczaka, który 

całe swoje życie poświęcił dzieciom.



Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit był polsko – żydowskim lekarzem, 
pedagogiem, pisarzem, publicystą, działaczem społecznym, a przede wszystkim 

przyjacielem dzieci. Zginął wraz z nimi w sierpniu 1942 r. w Treblince. Pamięć o nim 
jest wciąż żywa poprzez książki, które pisał dla swoich podopiecznych. 



Tuż przed 
zakończeniem roku 
szkolnego 
najstarsze klasy-
szóste - mają swój 
bal kończący naukę 
w szkole 
podstawowej.

Bal rozpoczyna się 
polonezem. 

To taki tradycyjny, 
historyczny taniec 
rozpoczynający wszystkie 
ważne bale w Polsce.



W ostatni piątek czerwca kończy się w Polsce rok 
szkolny…



… i zaczynają waaaaaakacje!
Całe 2 miesiące!



I na tym 
kończymy…
Mamy nadzieję, że 
pokazaliśmy Wam trochę 
naszej rzeczywistości…

Na zdj. Magda Gomulińska
(nauczycielka jez. angielskiego) 
i uczennice naszej szkoły





Opracowanie: 

Joanna Dobkowska

Justyna Pęsiek

Klasa 2F

Tłumaczenie:

Monika Małolepsza

Czerwiec 2016 r.

Uczennica ma na sobie ludowy 
strój łowicki.


