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Krzyżówka 1
1. Patron zakochanych
2. Jest nieśmiertelna w
człowieku
3. W muzeum
4. Mała Irena
5. Np. …Ariadny

Krzyżówka 2
1.
2.
3.
4.
5.

Inaczej pled
Po zimie
Np. od śledzia
Do mierzenia
Lekarstwo do smarowania

Dla najmłodszych - zagadki
1. Przyszła wiosna od lasku
Z kluczykami przy pasku.
A te klucze pachnące
Można znaleźć na łące.
2. Powrócił do nas z dalekiej
strony,
ma długie nogi i dziób
czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
żabki płakały przez dzionek cały.

3. Gdy się schowa za chmury,
Świat się staje ponury.
A weselej na świecie,
Kiedy śmieje się z góry.
4. Chodzi polem słonko
Po zielonym życie.
Nad polem, nad łąką
Śpiewa ktoś w błękicie.

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Koziorożec, Bliźnięta:
Bardzo udane Walentynki sprawiły Ci wiele
radości. Może warto byd miłym zawsze i
wszędzie, a ludzie odpłacą tym samym.
Wodnik, Rak:
Nie wszystko zawsze będzie po Twojej
myśli. Czasem coś się nie uda. Ale nie
poddawaj się, wstad i walcz !!!
Ryby, Panna:
To, że Twoja Walentynka jest daleko to nie
powód do zmartwieo. Przecież za parę
tygodni Wielkanoc i może spędzicie ją
razem…
Baran, Waga:
Miło jest obdarowad kogoś kogo się lubi.
Walentynki to wspaniała okazja ku temu.
Nie zapomnij też o najbliższych.
Byk:
I proszę. Rodzeostwo, które zawsze
przeszkadza i drażni, w Walentynki też
potrafi się zachowad. A Ty? – Nie
zapomniałeś o upominkach dla nich.
Lew:
To był naprawdę miły dzieo Walentynowy.
Może by tak przenieś tą wspaniała
atmosferę na inne dni?
Skorpion:
Nie trzeba dużo, aby się doskonale bawid.
Wystarczą ludzie, których się naprawdę
lubi, a impreza zawsze będzie udana.
Strzelec:
Najmilsze sercu są karki od nieznajomych.
Nie prowadź więc prywatnego śledztwa od
kogo dostałeś kartkę walentynkową. Może
czas odkryje kart…

2 lutego – czterdzieści dni po
uroczystości Narodzenia – Kościół
obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego.
Podstawą historyczną tej uroczystości
jest opis tego wydarzenia, zawarty
w Ewangelii według św. Łukasza (Łk
2,22-38). Zgodnie z nakazami prawa,
każdy pierworodny chłopiec miał być
w Świątyni ofiarowany Bogu. Nie
oznaczało to poświęcenia chłopca na
służbę kapłańską, ale był to gest
symboliczny poświęcenia Bogu tego, co
było dla rodziców największą wartością.
"W zamian" (obrzęd "wykupienia")
ofiarowano parę synogarlic lub 2 młode
gołębie (por. Łk 2,24)..
Ofiarowanie Jezusa, z uwagi na jego
Boskość - ludzki byt, miało inny
charakter, niż w przypadku pozostałych
chłopców. Było ono wyrazem wierności
Bogu, jego nakazom zawartym w Prawie,
ale miało przede wszystkim inną istotę. W
wydarzeniu tym Jezus ofiarowuje się
Bogu, ale jako swemu Ojcu, bowiem,
będąc człowiekiem, nie przestaje być
Jednym z Trójcy. To ofiarowanie jest
zapoczątkowaniem, a zarazem znakiem
tego oddania się Ojcu, które swój szczyt
osiągnie na Krzyżu.
Ze względu jednak na posiadanie ludzkiej
natury, czyn Jezusa jest ofiarowaniem
Ojcu nie tylko swej Osoby, ale także całej
ludzkości, dla której jednocześnie, jak i
dla każdego człowieka, jest On wzorem
całkowitego oddania się i posłuszeństwa
woli Bożej, wzorem także ofiary.
W Polsce, zgodnie z tradycją, 2 lutego
kończy okres śpiewania kolęd.
Rozbieramy także choinki, chowamy
szopki i wszelkie inne symbole związane z
Bożym Narodzeniem. To przedłużone w
naszym kraju świętowanie Wcielenia jest
głęboko uzasadnione tym, że w tym dniu
w liturgii roku kościelnego Chrystus po
raz ostatni ukazuje nam się jako Dziecię.

Z piątku na sobotę coś mi się przyśniło,
Że moje serce blisko twego było.
Gdy się obudziłem- Boże mój kochany
Zamiast koło Ciebie, byłem koło ściany.
Lecz na próżno me marzenia
więc przesyłam pozdrowienia!
Jeśli lecieć to do słońca
Jeśli marzyć to bez końca
Gdy całować to serdecznie
A gdy kochać to już wiecznie.
Jeśli zgadniesz kto to taki,
to dostaniesz dwa buziaki;
Jeśli zgadniesz że to ja
to dostaniesz jeszcze dwa
Mamy dzisiaj walentynki,
święto chłopca i dziewczynki.
Takich co to się kochają,
no i sobie też ufają.
Dają sobie dziś prezenty,
mówiąc przy tym to WALENTY

Nauczycielka po latach spotyka ucznia.
- No co tam teraz robisz??
Uczeń:
- Wykładam chemię
- Ooo no proszę. A gdzie??
- W biedronce
Miecio, uczeń trzeciej klasy szkoły
podstawowej, wyjątkowo wcześnie
wraca do domu po lekcjach.
- A cóż to sie stało, nauczyciel
zachorował? - dziwi sie mama.
- Nie mamusiu. To dlatego, że wczoraj
Jasio przyszedł do szkoły strasznie
umorusany i pani wyrzuciła go z lekcji.
- I dlatego dzisiaj zwolnili was
wcześniej?? - dziwi sie mama.
- Tak, bo dzisiaj cała klasa przyszła
brudna!!
Pani od angielskiego pyta Jasia:
-Jasiu, jak jest po angielsku księżniczka?
-Princessa- odpowiada Jaś.
-A książę?
-Prince Polo..
Lekcja chemii. Nauczycielka przygląda
się uczniowi, który wyciąga z torby
pasztet i 2 bułki, po czym go pyta:
- Jacek co robisz?
Jacek:
- Nowy związek chemiczny.
- Co to ma być za związek? Podziel się z
klasą.
- Dwubułczan pasztetu.
Po klasówce z matematyki:
-ile zadań rozwiązałeś?
-Ani jednego. A ty?
-Ja też ani jednego!
-I znowu pani powie ,że ściągaliśmy od
siebie.
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Kochać a lubić to wielka różnica,
Sercem się kocha, a duszą zachwyca.
Duszą zachwycać można każdego,
14 lutego
to Dzień Zakochanych.
Kupujemy prezenty – czekoladki,
pluszami dla swoich sympatii. Nie
zapominajcie jednak, że to też dobra
okazja, aby obdarować tych, których
się lubi – przyjaciół, kolegów z klasy,
ulubioną panią sąsiadkę, a także
rodziców, rodzeństwo. Najfajniejszy
prezent to kartka, a jak jeszcze sami ją
zrobicie, to będzie naprawdę niezwykły
podarunek od serca. Można też
własnoręcznie upiec ciasteczka, jeśli
ktoś ma kulinarne zdolności. Jeśli nie,
to na pewno mama pomoże. Bądźcie
dla siebie mili w ten szczególny dzień.
Może szkoda, że jest tylko raz w roku.

a sercem pokochać tylko jednego.
Tak bardzo chcę być z Tobą.
Czuć Twego serca bicie.
Za każdą taka chwilę
oddałbym całe życie

