Dzień Mamy-26 maja

Konstytucja-co to jest?

Historia dnia ważnego dla naszych ukochanych mam sięga początki czasów starożytnych
Greków i Rzymian .W tym dniu kultem otaczało bogini miłości/płodności .W
późniejszych czasach chrześcijaństwo przyjęli rzymianie i tym samym zostało
zabronione. Święto powróciło dopiero w siedemnastowiecznej Anglii . Dzień
początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze.
W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach .Wtedy był wolny od
pracy, a do tradycji należało składanie podarunków mamom. Zwyczaj przetrwał do XIX
w a powrócił dopiero po II wojnie światowej. W tym dniu uroczystym od całej redakcji

Konstytucja-ustawa zasadnicza, czyli dokument wszystkich praw. Jest najwyższym aktem
prawnym w państwie. Jej przepisy stosuje się bezpośrednio. Wszystkie organy władzy w
naszym kraju działają w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w państwie i są zawarte
w Konstytucji. Zjawisko to określa się jako konstytucyjną zasadę państwa prawa.
NAJWAŻNIEJSZE UCHWAŁY:
- Artykuły henrykowskie 1773: zbiór przywilejów szlacheckich
- Konstytucja 3 maja 1791: pierwsza formalna konstytucja w państwie, 2 na
świecie(pierwszą mieli Amerykanie), zakładała zniesienie liberum veto(nie pozwalam) i
wzmacniała władzę królewską
- Konstytucja marcowa 1921: uchwalona po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
- Konstytucja kwietniowa 1935: ustanowiona po przejęciu władzy przez Piłsudzkiego,
najważniejsze uprawnienia znalazły się w rękach prezydenta
- Konstytucja PRL 1952: ustanowiona po zakończeniu 2 wojny św. Po przejęciu władzy
przez partię komunistyczną, dokonała ona zmian na wzór ustroju Związku Radzieckiego.
- Konstytucja 2 kwietnia 1997: po przemianach 1989 r polski parlament uchwalił małą
konstytucję, określającą jedynie kompetencje władz. W 1997 r. Zgromadzenie Narodowe
uchwaliło nową konstytucję, obowiązującą do dziś.
ALEKSANDRA BAWOROWSKA

wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego!

Nina Bajko

PRAWA DZIECKA

Szkolny snap
Snapchat jest to portal społecznościowy. Polega on na wysyłaniu zdjęć lub filmów
do swoich przyjaciół. Zdjęcia i filmy mogą być przerabiane, poprzez dodawanie
różnych filtrów, emojów i snapów.Teraz snapchat ma też nasza szkoła. Jego adres
to katolikzary i jest on prowadzony przez Macieja Korochodę oraz Jakuba Sztubę.
Pojawiają się na nim przerobione zdjęcia z gimnazjum.
Snapchat dobrze współpracuje z aplikacją Bitmoj, gdzie można zaprojektować
siebie i dodawać do zdjęć. Można dodać przyjaciela szybciej, skanując jego
duszka. Snapchat posiada też funkcję rozpoznawania i podawania tytułu muzyki.
Witold Wroński

Czy każdy z was zastanawiał się czasem jakie ma prawa? Ja postaram się wam to
napisad
-Każde dziecko ma prawo chodzid do szkoły/przedszkola bez względu na status
materialny
-Dziecko ma prawo mied rodziców
-Ma prawo do zabawy, wypoczynku i nauki
-Do wychowywania bez krzyku, alkoholu i przemocy
-Do Własnego kontu w domu
Ma prawo do leczenia i badania
-Do pytania i wypowiadania się na tematu, które ich dotyczą lub mogą się na nie
wypowiadad
-Do nie wstydzenia się swojego kraju i rodziny
-Do tajemnic i prywatności
-Do Rozwijania swoich zainteresowao
-Do Szacunku swojej odmienności
-I najważniejsze do miłości, szanowania i kochania nas za to jacy jesteśmy a nie jak
się uczymy

Wioleta Krzesińska

