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1. Czasem wieje bardzo
mocno, czasem to tylko
Zefirek
2. Mała Izabela
3. Np. Polski to Warszawa
4. Stawiać coś na ….. noża
5. Pracownik kolei
6. Potrzebne do transportu
chorego
7. Duża Ania
8. Na nim gwiazdy
9. Podobno jest przysmakiem
myszy

KUPON
KONKURSOWY
50 wydanie gazetki
HASŁO:
…………………………..
…………………………………
Imię …………………………….
Nazwisko ………………………..
…………………………………..
Klasa ………………………….
Kupon wrzuć do skrzynki na I
piętrze

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Waga 23.09 - 22.10:

Baran 21.03-19.04:
Marzec będzie dla Ciebie szczególnie trudnym
miesiącem, zwłaszcza w szkole będzie ciężko.
Uważaj, abyś nie zawalił klasówek.

Byk 20.04-20.05:
Lubisz czekać na wiosnę, a ona w tym roku
jakoś nie przychodzi. Poczekaj jeszcze troszkę,
a już niedługo będzie można spokojnie wyjść
na dwór, pograć w piłkę, pojeździć na
rowerze i spotkać się z przyjaciółmi.
Bliźnięta 21.05-21.06:
Całymi dniami siedzisz przed telewizorem.
Rusz się z kanapy, idź do kina, parku, spotkaj
się z kolegami. To na pewno wpłynie na
Twoje samopoczucie.

Rak 22.06-22.07:
Nie samą szkołą żyje człowiek, więc odpuść
sobie czasem. Możesz przecież poświęcić
trochę czasu na rozrywkę!

Weź się w garść. Pozałatwiaj wszystkie
sprawy w szkole, bo przecież niedługo już
koniec, a Ty jeszcze nie pozaliczałeś
sprawdzianów nawet z tamtego półrocza.
Lepiej zrobić to teraz, a potem mieć spokój.

Skorpion 23.10 - 21.11:
Zaraz wiosna!!! Można wyjść z domu – a to
uwielbiasz. Nie zapomnij jednak o ciepłej
kurtce, bo może dopaść Cię katar.

Strzelec 22.11 - 21.12:
Jesteś smutny, bo koleżanka, która
powinna Cię wspierać powiedziała kilka
słów prawdy. Może warto przemyśleć jej
uwagi. Może ma rację???

Koziorożec 22.12 - 19.01:
Marzec to piękny miesiąc na spełnianie
życzeń. Twoje właśnie się spełniają. Ciesz
się tą chwilą.

Wodnik 20.01 - 18.02:
Zawsze można zacząć wszystko od nowa. I
to właśnie zrób. Nie myśl o tym co było,
pomyśl o tym co jest i co będzie.

Lew 23.07 - 22.08:
Marzec
będzie
bardzo
udany.
Niespodziewane spotkanie z kimś fajnym
odmieni Twoje poglądy i spojrzenie na świat.

Panna 23.08 - 22.09:
Stale marzysz o czymś nieosiągalnym, co źle
wpływa na Ciebie. Postaw sobie jakiś realny
cel, gdy go osiągniesz poczujesz się jak
mistrz!!!

Ryby 19.02 - 20.03:
Zostaw komputer. Żyjesz w fikcyjnym
świecie. Spotkaj innych ludzi, pogadaj
trochę z nimi, pośmiej się,a już nigdy nie
będziesz sam.

Samorząd Szkolny pragnie w tym roku
zorganizować ,, piżama party” – dzień,
w którym wszyscy przyjdziemy do szkoły
w piżamach. Na pewno będzie super, ale
musimy wymyślić różne konkursy i zabawy.
Jeśli ktoś ma fajny pomysł, to niech się
zgłosi do pani Biernacik lub do Bartka
z klasy I Gim albo do Mateusza z klasy Va.
Postarajcie się. Przecież każdy uczeń jest
tak naprawdę członkiem samorządu i ma
prawo decydować o pewnych rzeczach.
Skorzystajcie z takiej szansy i bądźmy
kreatywni. Pokażmy, że też coś potrafimy
zorganizować. Termin imprezy zostanie
podany w następnym wydaniu gazetki.

Pomyślcie też o ozdobieniu klas na wiosnę.
Może jakieś kwiatki, motylki i kolorowe
cudeńka. Niech wiosna zajrzy do naszej
szkoły. Niech nie będzie nudno!!! Nie
czekajmy na zmianę pogody, niech zmienią
się nasze serca na wiosnę!!!!

.

O szkole
Szkoła
jest
jak
Media
-Powinni tego zabronić

Markt

Pani przedszkolanka pomaga dziecku
założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie
się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko
mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je
ściągają, mordują się, sapią... Uuuf,
zeszły! Wciągają je znowu, sapią,
ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf,
weszły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy.
Odczekała i znowu szarpie się z
butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata ale
mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce,
odczekała, aż przestaną jej się trząść, i
znowu pomaga dziecku wciągnąć buty.
Wciągają, wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach.
Nauczycielka pyta się Kasi: - Kasiu
dlaczego Twoje wypracowanie jest
bezbłędne? - Bo akurat wtedy taty nie
było w domu
Ojciec sprawdza czego syn nauczył się
w szkole.
- No proszę, zastanów się dobrze.
Miałeś dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, ile
Ci zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na
śliwkach.

WYDANIE 50

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w
momencie równonocy wiosennej i trwa
do momentu przesilenia letniego, co w
przybliżeniu
oznacza
na półkuli
północnej okres pomiędzy 20 marca a 22
czerwca (czasami daty te wypadają dzień
wcześniej lub dzień później, a w roku
przestępnym mogą
być
dodatkowo
cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny
astronomicznej dzienna pora dnia jest
dłuższa od pory nocnej, a ponadto z
każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy,
nocy krótsza, aż do przesilenia letniego,
od tego dnia dni stają się krótsze, a noce
dłuższe.
Pierwszy dzień wiosny, obchodzony jest
w dniu równonocy wiosennej, który
najczęściej przypada w dniu 21 marca
lub dnia poprzedniego lub następnego, w
zależności gdzie jest obserwowana. W
XX wieku wiosna w strefie czasowej
Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca,
zaś w miarę przybliżania się końca
stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011
roku pierwszy dzień wiosny przypadł na
21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie
kolejne do roku 2043 będą obchodzone
wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku - 19
albo 20 marca. Kolejny początek wiosny
w dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku
2102[1]. Przyczyną tego zjawiska jest
ruch
punktu
Barana związany
z precesją ziemskiej osi rotacji.

marzec 2014

Wiosna w rolnictwie to okres intensywnej
pracy. Gdy stopnieje śnieg i zazielenią
się łąki, zaczyna się wypas zwierząt
hodowlanych np. owce wypędza się
na hale, gdzie pozostają aż do jesieni.
Wczesną wiosną topi się marzannę,
boginię mroźnej zimy i śmierci. Zwyczaj
ten
oznacza
zakończenie
okresu
zimowego i rozpoczęcie wiosny. Obecnie
obrzęd łączony jest z nastaniem
kalendarzowej wiosny 21 marca.
Nam – uczniom, pierwszy dzień wiosny
kojarzy się z Dniem Wagarowicza, ale po
co wagarować? Lepiej wymyślić różne
zabawy i dobrze spędzić ten dzień
w szkole!!! Na wesoło!!

