
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

3 MAJA



„Rozpłynęła się już pieśń radosna,

głośnym echem po ojczystym kraju,

- Witaj, witaj, Majowa Rocznico,    

pamiętny Trzeci Maju...”

Zuzia Ala



"Przystroiły się wiosennym kwieciem

nasze pola i łąki zielone...

Pieśnią swoją radosną, beztroską

rozśpiewał się w górze skowronek.

Pachnie ziemia wonią polnych kwiatów,

cała świeżą zielenią spowita.

Sztandarami biało-czerwonymi

umaiła się Rzeczpospolita.

Trzeci Maja... Wojsko idzie drogą,

aż ulica od ich kroków drży...

Trzeci Maja... łopoczą sztandary,

idzie wojsko...raz, dwa, trzy...

Niech żyje Majowa Rocznica!

Woła z dziećmi radośnie Grześ mały.

Sztandar dumnie na wietrze powiewa,

a nad nim Orzeł Biały".



KONSTYTUCJA 3 MAJA

Ustawa rządowa, czyli 

Konstytucja 3 Maja, była 

drugą na świecie, a pierwszą   

w Europie ustawą zasadniczą. 

Kończyła w dziejach naszego 

państwa okres Rzeczypospolitej 

szlacheckiej i rozpoczynała 

okres Rzeczypospolitej 

oświeconej. Regulowała w 

sposób pełny prawa i obowiązki 

obywateli, określała zakres oraz 

podział władzy instytucji 

rządowych. Została uchwalona 

samodzielnie przez 

Polaków, bez ingerencji w nasze 

sprawy z zewnątrz. Była próbą 

uwolnienia się od wpływów 

obcych mocarstw.

Nie byłoby tego święta, gdyby 

nie ci, co podsunęli myśl, aby 

stworzyć „cud majowy”.                          

Byli to: król Stanisław August 

Poniatowski, marszałek 

Stanisław Małachowski,                         

Ignacy i Stanisław Potoccy,     

Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, 

Stanisław Staszic. Wszyscy oni 

na Sejmie Czteroletnim 3 Maja 

1791r. Uchwalili ustawę zwaną                          

Konstytucją 3 Maja.              

Mimo, że obowiązywała 

zaledwie 15 miesięcy, przeszła 

do historii jako najważniejsze 

wydarzenie w dziejach                                    

I Rzeczypospolitej.



Konstytucja

Justyna

trudne słowo                   

Lecz z łatwością wytłumaczę

Prawa, wolność, obowiązki

To oznacza – nie inaczej.

To akt prawny lub ustawa

Ustanawia, reguluje

Ustrój i organizacje.

System źródeł prawa w kraju

Głowa państwa im przewodzi

U nas w Polsce Konstytucja

Z 3 maja się wywodzi

Jeden siedem dziewięć jeden 
(1791)

To rok historycznie ważny

Trzeci maja – Konstytucja

Niech tę datę zna już każdy.



„TRZECI MAJA”       

Trzeci Maja radością wiosenną

wszystkich ludzi dziś w Polsce 

powitał,

Sztandarami biało-czerwonymi

umaiła się Rzeczypospolita.

Rozpłynęła się już pieśń 

radosna

głośnym echem po ojczystym 

kraju,

Witaj, witaj, Majowa Rocznico,

pamiętny Trzeci Maju.

Umaiły się też pierwszym 

kwieciem

łąki, pola i w ogrodach drzewa,

Maj się pieśnią zwycięskiej 

wiosny

zgodnym chórem z ludźmi 

rozśpiewał.
Lenka

Julka



„Maj - rocznica pięknych serc”

Maj - rocznica pięknych serc.                  
Maj - rocznica pięknych myśli. 

Tym, co dawno przeminęli,                    
Hołd składają ci, co przyszli. 

Choć przeminął dawno wiek,             
Dawno hasła się zmieniły.                     
Orzeł począł nowy bieg,                            

Lecz z przeszłości czerpał siły. 

Z tych w ciemnościach jasnych chwil,                                       
Kiedy miłość pobratała                                

W jedną całość polskie stany,                   
Miłość ponad wszystkie trwała. 

Tym, co Polsce dali myśl,                          
Aby stworzyć cud majowy,                     

Cześć z oddaniem złóżmy dziś,             
Przed pamiątką chyląc głowy.

Julka



„Barwy ojczyste”       
Czesław Janczarski

„Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień - to miłość

biel – serce czyste...

Piękne są nasze

barwy ojczyste” Martyna



KOCHAM SWÓJ KRAJ

Każde państwo ma symbole, 

które znają inne kraje:

hymn państwowy, godło, flaga 

- im szacunek się oddaje.

Kiedy w świecie ją zobaczysz,

jak kołysze się na maszcie,

poznasz barwy narodowe

przypisane Polsce właśnie.

Biel i czerwień - dwa kolory,

które każdy Polak zna.

To nasz symbol narodowy,

co od lat niezmiennie trwa.

Franek



Jesteśmy

Polką i Polakiem.

Dziewczynką

fajną

i chłopakiem.

Kochamy 

Polskę z całych 

sił.

Chcemy byś 

również kochał 

ją i Ty.Karolina Bartek



„Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza 

Fabio

Kto ty jesteś?

– Polak mały.

Jaki znak twój?

– Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?

– Między swemi.

W jakim kraju?

– W polskiej ziemi.

Czem ta ziemia?

– Mą ojczyzną.

Czem zdobyta?

– Krwią i blizną.

Czy ją kochasz?

– Kocham szczerze.

A w co wierzysz?

– W Polskę wierzę.

Coś ty dla niej?

– Wdzięczne dziecię.

Coś jej winien?

– Oddać życie.



Witek

„Trzeci Maja”

Trzeci Maja radość 

budzi,

w ten dzień wolność 

łączy ludzi,

w całym kraju wiszą 

flagi,

to jest święto wielkiej 

wagi.

Defilady w każdym 

mieście...

Sztandar w górę         

- hej - podnieście!

A na piersi  orzeł 

biały,

dumny ze mnie   

Polak mały. Kuba



„Polska” Ryszard Przymus    

Polska                            
- to taka kraina,
która się w sercu 

zaczyna.
Potem jest w myślach 

blisko,
w pięknej ziemi        

nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,

budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...

Kraina, która się           
w sercu zaczyna.

Justyna



„Polska”

Antoni Słonimski     

Pytasz się, gdzie jest i jaka?

W niewypierzonej krainie leży. 

Jest w każdym wiernym      
sercu Polaka,                           

co o nią walczył, cierpiał           
i wierzył.

W szumie gołębi, na starym 
rynku, w książce poety i na 

budowie, w codziennej pracy,   
w życzliwym słowie, znajdziesz 
ją w każdym dobrym uczynku. 

I jest w czerwieni maków              
i w białych kwiatach wiśni,          

w piosenkach wszystkich ptaków   
i w każdej naszej myśli.

Miłosz



Zosia

„Twój dom”
Wanda Chotomska

Jest w każdym naszym 
słowie,

a słowa są najprostsze -
chleb, mama, dom gościnny,

i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,

w piosenkach        
wszystkich ptaków

i w każdej naszej myśli.



„O MAŁYM PATRIOCIE”
Zygmunt Marek Miszczak

Piotrek

Poprosiłem kiedyś zucha,
Aby szepnął mi do ucha,
Czy Ojczyzny święte znaki
Mogą kochać przedszkolaki.

Odpowiedział mi tak oto:
- Każdy może być patriotą.
Wszak Mamusia mnie uczyła,
Że jest we mnie taka siła,

Która kraj i dom ojczysty
Każe kochać sercem czystym;
Że to wielkim jest zaszczytem
Sztandar Rzeczypospolitej

Wznosić dumnie i wysoko
Ku Nadziejom – ku obłokom!
Odtąd pytać już nie muszę,
Gdyż przekonał mnie maluszek,

Że, choć jeszcze taki mały,
Kocha Polskę sercem całym;
Że jedynie ten jest duży,
Kto Ojczyźnie wiernie służy...



Dumni 

wyprostowani

Z gorącymi sercami

Czujemy oddech        

w piersi,

z tajemnicą 

otchłani.

Dumni, 

wyprostowani

Z promiennymi 

twarzami

W przyszłość 

patrzymy śmiało

Całe życie   

przed nami!Julka Emilka



Pomimo pandemii nie zapomnieliśmy                                  

o Święcie Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie klasy II A pamiętali o tym ważnym

dla Polski 

i dla nas wszystkich 

wydarzeniu.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


