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1. Zdrobnienie imienia
Michalina lub żeński miś
2. Budowla obronna
3. Rzucana pod nogi
4. Kłębią się w głowie
5. Narząd wzroku
6. Do zamiatania
7. Opowieść o bogach i
bohaterach

Krzyżówka dla młodszych

Powykreślaj powtarzającą się literę i odczytaj hasło
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Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan
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Baran – ten miesiąc nie będzie specjalnie
udany dla Ciebie, na szczęście maj to już
inna historia.
Byk – unikaj osoby, która już raz
wyrządziła Ci krzywdę. Chce to zrobić
ponownie.
Bliźnięta – myślisz, że masz monopol na
posiadanie racji. Ty, razem bardzo się
pomylisz. Pomyśl zanim coś zrobisz.
Koziorożec.- bardzo przyjemny miesiąc
dla Ciebie. Możesz śmiało podjąć wiele
zadań. Na pewno wszystko się uda.
Lew- uważaj na matematyce. Jeśli nie
nadrobisz zaległości, źle się to skończy.
Panna- spotkasz kogoś fajnego, nie
wystrasz go od razu. Daj mu czas….
Rak – marzysz już o wakacjach. Nie tak
prędko, przed Tobą wiele sprawdzianów.
Ryby – uważaj na swoje sprawy, dopilnuj
tego, co ważne, bo inaczej może być źle.
Skorpion – nie będzie to szczególny
miesiąc, ale też nie taki zły. Rób swoje i
nie oglądaj się na nic.
Strzelec- możesz zaufać przyjaciołom,
jeśli Ci coś odradzają, robią to z czystym
sercem i na pewno w dobrej wierze.
Waga – za dużo pracujesz, przemęczasz
się. Uważaj, bo do końca roku zostało
trochę czasu, oby Ci sił nie zabrakło.
Wodnik – Ty stale o wakacjach, a przecież
kto teraz będzie leniuchował, nie zasłuży
na odpoczynek. Uważaj!!!

Wojciech urodził się około roku
956. Pochodził z możnego
rodu Sławnikowiców,
spokrewnionego przez
Dąbrówkę z dynastią Piastów..
W roku 983 został biskupem
Pragi. Z powodu waśni
rodowych musiał dwukrotnie
opuszczać swoją stolicę. W
Rzymie wstąpił do opactwa
benedyktyńskiego.
Był misjonarzem na Węgrzech
i w Polsce.
Z Polski wyruszył do Prus, gdzie
zginął z ręki pogan 23 kwietnia
997 roku. Jego relikwie
spoczywają w katedrze
gnieźnieńskiej.

Nasza szkoła dołączyła do społecznego
programu edukacyjnego „Żyj smacznie
i zdrowo”. Organizatorem programu jest
marka WINIARY, a partnerem społecznym
Federacja Polskich Banków Żywności.
Jeśli myślicie, że nauka zdrowego
odżywiania to „wyższa szkoła jazdy”, to
przekonacie się, że to nic trudnego.
Program „Żyj smacznie i zdrowo” ma za
zadanie przypomnienie Wam Drodzy
Uczniowie
zasad
prawidłowego
i smacznego odżywiania, zachęcenie do
podejmowania pierwszych prób gotowania
oraz
zachęcenie
do
wspólnego,
rodzinnego
spożywania
posiłków.
Będziemy mówić także o tak ważnym w
dzisiejszych
czasach
problemie
marnowania żywności, niedożywienia, a
także zmniejszania ilości odpadów,
zużycia energii i wody.
Celem programu będzie:
- uświadomienie młodzieży dobrych
nawyków związanych z prawidłowym
odżywianiem, w szczególności takich jak
przeciwdziałanie marnowaniu pożywienia,
świadome
dokonywanie
zakupów
spożywczych, prawidłowe przechowywanie
produktów spożywczych, umiejętności
komponowania smacznych posiłków oraz
uświadamianie korzyści wynikających ze
wspólnego spożywania posiłków

Pamiętajcie o odwiedzaniu biblioteki.
Możecie wypożyczać nie tylko lektury. Jest
tam naprawdę wiele ciekawych książek.
Zapraszamy też rodziców. Każdy znajdzie
coś dla siebie.

Student zdaje egzamin z
elektrotechniki, lecz odpowiedzi
studenta są poniżej krytyki. W końcu
profesor zły, mówi:
- Dam panu trójkę, jeżeli powie pan ile
jest żarówek w tej sali.
Student zaskoczony szybko policzył i
odpowiada:
- Trzydzieści.
- Nieprawda - mówi profesor, po czym
wyciąga z kieszeni żarówkę.
Za rok ten sam student podszedł do
egzaminu i sytuacja się powtórzyła.
Na pytanie profesora o ilość żarówek
odpowiedział:
- Trzydzieści jeden.
Na co profesor z uśmiechem:
- Nieprawda. Nie mam w kieszeni
żarówki.
- Ale ja mam.
Mała dziewczynka rozmawiała z
nauczycielem o wielorybach.
Nauczyciel twierdził, że jest fizyczną
niemożliwością, by wieloryb mógł
połknąć człowieka. Pomimo, że jest
taki wielki, jego gardło jest zbyt
wąskie. Dziewczynka upierała się, że
przecież Jonasz został połknięty
przez wieloryba. Zirytowany
nauczyciel powtórzył, że to fizycznie
niemożliwe.
Na to dziewczynka:
- Gdy będę w niebie zapytam o to
Jonasza.
- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? pyta złośliwie nauczyciel.
- Wtedy pan go zapyta!
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W dniu 11 maja 2013r. (sobota) nasza
szkoła weźmie udział w III Olimpiadzie
Szkół Polonijnych . Przypominamy, iż
dwa lata temu nasza szkoła zajęła
drugie miejsce. W tym roku liczymy na
pierwsze

Zachęcamy do licznego udziału
wszystkich uczniów i rodziców.
Ponieważ na wyjazd do Dublina
będziemy musieli wynająć autokar
(może nawet dwa),każda osoba
biorąca udział w wyjeździe będzie
musiała ponieść koszt w wysokości 10
euro.

kwiecień 2013

Uczniowie, którzy zgłosili chęć
uczestnictwa w olimpiadzie proszeni
są o przekazanie wychowawcy klasy
podpisanej zgody rodzica. Rozegrane
zostaną m. In takie konkurencje jak :
piłka nożna, biegi przełajowe, a także
olimpiada z wiedzy o geografii Polski,
historii Polski, j. angielskiego, j.
irlandzkiego, dyktando, konkursy
plastyczne, fotograficzne, literackie i
wiele innych. Program na stronie
internetowej
szkoły.
Serdecznie
zapraszamy.

