
2- TYGODNIK SZÓSTKI

AKTUALNOŚCI 

1 maja- zwany również Świętem Pracy.
Kiedyś tego dnia szło się w pochodach z
flagami w rękach. Zapytaj o to rodziców i
dziadków. 1 maja w Polsce od 1950 jest
dniem wolnym od pracy. Rozpoczyna nasz
ukochany „długi weekend” majowy.

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej – święto obchodzone od 2004. W
tym dniu uczniowie mają wolne, a dorośli
często biorą urlop. Tego dnia obchodzimy
również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Święto Narodowe Trzeciego Maja -
obchodzone dla upamiętnienia uchwalenia
Konstytucji 3 maja 1791. od 2007 roku 3
maja jest również świętem narodowym
Litwy.

KĄCIK HISTORYCZNY

Wiwat maj, piękny maj, dla Polaków błogi
raj... ‐ Konstytucja 3 maja

3 maja 1791 roku uchwalono tak zwaną Konstytucję 3 maja.
Dlaczego do niej doszło? Co przyniosła i jakie były jej skutki?
Po pierwszym rozbiorze Polski zaczęła się intensywna praca
nad reformowaniem zasad funkcjonowania Rzeczpospolitej.
Jednym z owoców tej pracy była Konstytucja 3 maja. Była
ona pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, a drugą na
świecie. Zniosła ona m.in. liberum veto. Prawo to sprawiło
Polsce wiele problemów, a polegało na tym, że liczni
szlachcice zaczęli zajmować się ustalaniem praw i
wybieraniem króla. Nie było to dobrze dopracowane, przez
co każdy szlachcic mógł anulować dokonane zmiany, co
doprowadzało do ogólnego chaosu. Np. wybór króla trwał
kilka miesięcy. Szlachta w myśl konstytucji traciła swoje
przywileje, a państwo miało opierać się na trójpodziale
władzy. Część szlachty nie uznała konstytucji, która
odbierała im dotychczasowe przywileje. Austria, Rosja i
Prusy też były przeciwne dokonanym reformom. Niedługo
potem doszło do drugiego rozbioru Polski.
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę nt. konstytucji? Oto quiz:
https://funquiz.pl/quiz/start/konstytucja-3-maja.228/

KALENDARZ ŚWIĄT 
NIETYPOWYCH
• 01.05 Święto Kaszanki
• 02.05 Międzynarodowy 

Dzień Harry’ego Pottera
• 03.05 Dzień bez komputera
• 12.05 Międzynarodowy 

Dzień Pielęgniarek

OBCZAJ JĘZYK OBCY
Co oznacza to słowo?
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OBCZAJ JĘZYK OBCY

Pociąg w barwach narodowych
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