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Popularna ryba morska
Narzędzie pracy murarza
Inaczej o Ani
Tam się uczymy
Nie mężatka
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Np. po bombie
W spodniach
Czerwone kwiaty
Narząd słuchu
Mały Jerzy
Wykwintnie o pięknym stroju

Dla najmłodszych - zagadki
1.
Lepi się go, lecz nie z gliny
ani z plasteliny.
Daje się mu miotłę w rękę,
żeby nam wyglądał pięknie.

3.
Ze śniegu zrobiony,
kapelusz na głowie.
Zgadnij, kto to taki.
Ja wiem, lecz nie powiem!

2.
Co to za woda,
twarda jak kamień?
Można na łyżwach
ślizgać się na niej.

4.
Latem było tu boisko,
a gdy zimą mróz ścisnął,
wylano wodę czystą,
to już jest…

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Koziorożec, Bliźnięta:
Uważaj w styczniu możesz wszystko
stracid, wszystko na co pracowałeś przez
ostatnie tygodnie.
Wodnik, Rak:
Będzie to bardzo dobry miesiąc. Uda się
to, co zaplanowałeś.
Ryby, Panna:
Może nie tego się spodziewałeś, ale lepszy
wróbel w garści.. Postaraj się lepiej w
nowym semestrze.
Baran, Waga:
Lubisz śnieg i zimę, zabawy na mrozie, noś
tylko czapkę!!
Byk:
To będzie cudowny początek roku,
niespodziewanie poznasz kogoś, kto stanie
Ci się szczególnie bliski.
Lew:
Zawsze marzyłeś, żeby zaskoczyd rodziców
stopniami. I udało się. Naprawdę możesz
byd z siebie dumny.
Skorpion:
Uwielbiasz zimę. Zanim jednak wyjdziesz
na mróz nie zapomnij się ciepło ubrad. Po
co potem leżed w łóżku, zwłaszcza, gdy jest
karnawał.
Strzelec:
Bardzo lubisz taoczyd, więc jest to dobry
czas dla Ciebie. Możesz wyszaled się do
woli.

Objawienie Pańskie nazywane jest
potocznie świętem Trzech Króli.
6 stycznia Uroczystość Trzech Króli.
Objawienie Pańskie (objawienie,
ukazanie się) – chrześcijańskie
święto mające uczcić objawienie się
Boga człowiekowi, obecność Boga w
historii człowieka, a także uzdolnienie
człowieka do rozumowego poznania
Boga. Symbolem święta jest historia
opisana w Ewangelii Mateusza,
według której Mędrcy ze Wschodu
przybyli do Betlejem, aby oddać
pokłon Jezusowi.
Trzej Królowie, Trzej Mędrcy, Trzej
Magowie − osoby, które podążały za
Gwiazdą Betlejemską i przybyły do
miejsca narodzin Jezusa Chrystusa,
aby przekazać Mu dary.. W Biblii
informacja o Trzech Mędrcach
znajduje się w Ewangelii Mateusza
(2,1-12). Tradycyjnie uznawani są za
świętych w katolicyzmie, prawosławiu
oraz w starożytnych Kościołach
Wschodu.

Uwaga konkurs !!!

REGULAMIN KONKURSU
1. NAZWA KONKURSU : Moja ilustracja do
wiersza
2. ORGANIZATOR :Agnieszka Adamska,
Katarzyna Biernacik
3. CELE KONKURSU :
- zapoznanie uczniów z poezją
- zachęcenie do czytania i poznawania poezji
- upowszechnianie piękna języka polskiego
- poszerzanie zasobu słownictwa uczniów
- kształcenie umiejętności czytania
- rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych
- kształtowanie wrażliwości artystycznej
- doskonalenie sprawności manualnej
- promowanie najzdolniejszych uczniów
4. ZASADY UCZESTNICTWA :
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl IV –
VI SP oraz I – III gimnazjum
5. PRZEBIEG KONKURSU :
Jest to konkurs jednoetapowy. Uczniowie
wykonują ilustrację do wybranego przez siebie
wiersza polskiego poety. Forma prac –
dowolna. Z tyłu należy pracę podpisad, podad
klasę oraz napisad tytuł wiersza i nazwisko
poety. Prace należy oddawad do
pani.Adamskiej lub Biernacik w niżej podanym
terminie.
6. TERMIN KONKURSU : 2 – 3 II 2013
7. SKŁAD KOMISJI :
Agnieszka Adamska, Katarzyna Biernacik
8. OCENA :
Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie,
którzy :
- praca będzie najbardziej pomysłowa
- wykażą się zmysłem artystycznym i
kreatywnością
9. NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW :
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody
rzeczowe ufundowanymi przez Komitet
Rodzicielski. ( tylko ci uczniowie, których
rodzice dokonali wpłaty ). Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone w drugiej połowie lutego.

Zapraszamy do udziału

Nauczycielka pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzęta w domach?
- Ja mam psa.
- A ja mam kota.
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... mówi Jaś.
Pani pyta Jasia:
- Jasiu, co jest stolicą Angoli?
- Londyn!?
Na religii:
- Kto widzi i wie wszystko?
Na to Jasiu:
- Moja sąsiadka...
Praczłowiek opieprza syna, który wrócił
z marną cenzurką:
- To, że masz tróję z myślistwa, mogę
pojąć, boś jeszcze kurdupel. Ale ta pała z
historii?? Przecież to tylko dwie strony...
- Moja siostra jest chora na ospę wietrzną
- oznajmia Kazio w szkole.
- To wracaj do domu, bo zarazisz całą
klasę - poleca wychowawczyni.
Po dwóch tygodniach Kazio wraca do
szkoły.
- I co, siostra wyzdrowiała?- pyta
nauczycielka.
- Nie wiem, bo jeszcze nie pisała...
- A gdzie ona jest?
- W Danii...
- Jasiu, kim jest twój ojciec?
- On jest chory.
- Ale co on robi?
- Kaszle.
Na lekcji historii nauczycielka pyta:
- Jasiu, powiedz nam jak zginął car
Aleksander II?
- To była bomba.
- Świetnie. Powiedz nam, jak do tego
doszło?
- Ona wybuchła!

WYDANIE 38

Babciu, Dziadku, chodźcie z
nami.
Damy wam łąkę z kwiatami, ze
skowronkiem.
Do wąchania, patrzenia…
A do łąki dodamy życzenia.
Nawet, gdy się zachmurzy na
niebie,
Nawet,
gdy
się
kłopotów
nazbiera,
My uśmiechamy się do siebie
zawsze.
Jak dziś, jak teraz!
Moc serdecznych uścisków
z okazji
Dnia Babci i Dziadka

styczeń 2013

Dnia 27 stycznia – niedziela odbędzie
się zabawa karnawałowa dla uczniów
i rodziców. Serdecznie zapraszamy
wszystkich, którzy chcą się pobawić,
zatańczyć czy wziąć udział we
wszelkich konkursach. Zapowiada
się miła zabawa. Plan lekcji na ten
dzień ulega zmianie, więc nie
zapomnijcie sprawdzić go stronie
szkoły. Mile widziane przebrania.

