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Święta w maju
01.05 - Międzynarodowe Święto Pracy
02.05 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
03.05 - Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej
Polski
04.05 - Dzień Hutnika, Dzień Strażaka
05.05 - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i
Integracji Europejskiej
08.05 - Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek
09.05 - Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)
12.05 - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych,
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
14.05 - Dzień Farmaceuty
15.05 - Święto Polskiej Muzyki i Plastyki,
Międzynarodowy Dzień Rodziny
16.05 - Święto Straży Granicznej
17.05 - Światowy Dzień Telekomunikacji
19.05 - Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS
20.05 - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
22.05 - Międzynarodowy Dzień Różnorodności
Biologicznej, Dzień Praw Zwierząt
23.05 - Światowy Dzień Żółwia
24.05 - Europejski Dzień Parków Narodowych
26.05 - Dzień Matki
27.05 - Dzień Samorządu Terytorialnego
31.05 - Boże Ciało, Światowy Dzień Bez Papierosa

Międzynarodowe Święto Pracy
Międzynarodowe święto klasy robotniczej,
obchodzone jest od 1890 corocznie 1 maja.
W Polsce Święto Pracy jest świętem
państwowym od 1950.
Święto Pracy wprowadziła w 1889
II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń
z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach
Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią
ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia
8-godzinnego dnia pracy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej
Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy
z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami
państwowymi: 1 maja ( Święto Pracy) i 3
maja (Święto Konstytucji 3 Maja).
Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii
i Polaków za Granicą.
2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, jednak
wielu Polaków bierze w ten dzień urlop, ze względu
na to, że ta data jest jedyną w kalendarzu
występującą pomiędzy dwoma dniami wolnymi od
pracy.

Święto Konstytucji 3 Maja
Polskie święto państwowe obchodzone 3 maja
w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791),
ustanowione w 1919 i ponownie w 1990.
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 Czteroletni, który
został zwołany w październiku 1788.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za
święto już 5 maja 1791.
Począwszy od 2007 roku 3 maja jest
również świętem narodowym Litwy.

Dzień Matki
Święto obchodzone jako wyraz szacunku dla
wszystkich matek. Data obchodów Dnia
Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany.
W Polsce obchodzone jest 26 maja.
W tym dniu wszystkie mamy są zwykle
obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego
rodzaju prezentami przez własne dzieci. Święto to
ma na celu okazanie mamom szacunku, miłości
i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

Ciasto owocowe na kefirze
Składniki:
*3 duże jajka
*1 szklanka kefiru (możecie zastąpić maślanką)
*1/2 szklanki oleju (użyłam rzepakowego)
*3/4 szklanki cukru
*2 i 1/2 szklanki mąki pszennej
*2 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
*około 500g owoców świeżych lub mrożonych
Przygotowanie:
Jajka roztrzep delikatnie widelcem lub rózgą
kuchenną, starając się zbytnio ich nie
napowietrzyć. Dodaj kefir, olej i cukier. Wymieszaj
dokładnie.
Do mokrych składników wsyp mąkę oraz proszek
do pieczenia i wymieszaj wszystko dokładnie.
Przelej ciasto do formy wyłożonej papierem do
pieczenia i wyłóż na wierzch owoce.
Piecz w temperaturze 180°C przez 50 minut (lub do
suchego patyczka). Wystudź w formie.

Na wesoło
***
- Jest mi źle, jest mi pusto...
- W sercu?
- W lodówce.

***
Jasio mówi do taty:
- Tato, patrz! Ten pan się ciebie kłania!
- Nie ciebie tylko tobie
- Mnie?
- Nie mnie tylko mi
- No przecież mówię, że ciebie!
***
Żona do męża:
- Coś się dzieje z moim telefonem. Rozmawiałam
dziś z przyjaciółką, ale nic nie mogłam zrozumieć.
- A próbowałyście nie mówić w tym samym czasie?

Co warto przeczytać?
„Replika” Lauren Oliver
Gemma ma kompleksy. Od zawsze była chorowita i dużo
czasu spędzała w szpitalach – nosi po nich pamiątkę
w postaci blizny w okolicy serca. W szkole koleżanki jej
dokuczają, chłopaki z klasy nie interesują się nią i nie ma
przyjaciół. Rodzice chcąc wynagrodzić córce trudne
dzieciństwo, trzymają ją pod kloszem, ale to nie wpływa
dobrze na Gemmę. Gdy pojawia się okazja wyjazdu na
wycieczkę na Florydę, dziewczyna postanawia wyrwać się
ze swojej miejscowości i na chwilę zapomnieć o swoich
troskach. Niestety, w ostatniej chwili rodzice zakazują jej
wyjazdu. Gemma podsłuchuje ich rozmowę i dowiaduje
się, że ma to związek z tajemniczą kliniką w Heaven,
znajdującą się na wyspie niedaleko miejsca, gdzie miała
jechać. Postanawia więc uciec z domu i sprawdzić, co tak
naprawdę tam się stało. Jakie tajemnice odkryje? I co
łączy ją z Lirą, dziewczyną, którą spotka na swojej
drodze?

Konkurs
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki pierwsze
5 osób może otrzymać dodatkowe punkty.
Wystarczy przynieść rozwiązanie do pani
Małgorzaty Bałakier.

1. Mama maluje nią swoje usta.
2. Świeci codziennie dla każdej mamy.
3. Miesiąc w którym jest Dzień Mamy.
4. Rysunki, które dzieci tworzą z okazji Dnia Mamy.
5. Chciałbyś by zawsze gościł na twarzy mamy.
6. Wręczane między innymi w Dzień Matki oraz Dzień
Kobiet.
7. Trzymasz tam zdjęcia ze swoją Rodziną.
8. Wspólne wyjście z mamą i tatą do parku.

1. Polskie miasto utrwalone na obrazach Canaletta.
2. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku.
3. Imię biskupa – poety i pisarza, uczestnika obiadów
czwartkowych.
4. Cenił ją ostatni król Rzeczypospolitej.
5. Uchwala najważniejsze prawa w państwie.
6. Zasiadali na nim królowie.

