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Dla młodszych – odgadnij jaki to zawód?

Kto ma na półkach książek bez liku,
i dba o książki, i czytelników.

Zwykle podaje zakupy.
Czasem poradzi co kupić:
chleb, spodnie, może latawca,
to jest na pewno...

Klucz się zaciął w zamku
to się czasem zdarza...
sam nie zreperujesz,
biegaj po...

Kto to w autobusie
nie usiądzie w tyle,
I choć często jeździ,
nie płaci za bilet.

Kto pracuje wtedy,
kiedy łodzią płynie.
I oczka ze sznurka,
moczy w głębinie.

Jaka przychodzi wróżka,
gdy dzieci leżą w łóżkach?
Co wróżka zapisze, połkniesz,
nawet, gdy gorzkie okropnie.

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Baran

Maj będzie dla Ciebie miesiącem
wytężonej pracy, ale efekty jej będą
widoczne w czerwcu. Zaskoczysz całą
rodzinę dobrymi ocenami.
Byk
Uważaj na fałszywych znajomych,
którzy niby życzą Ci dobrze, ale ….
Lepiej przebywać w towarzystwie
przyjaciół.
Bliźnięta
Matematyka to Twój przedmiot.
Uwielbiasz ją, ale uważaj i do końca
ucz się, bo nigdy nic nie wiadomo.
Koziorożec
Marzysz o wakacjach, ale to jeszcze
trochę. Trzeba po prostu wytrzymać. To
tylko kilkanaście dni.
Lew
Nie zapominaj o Dniu Matki – mamie
będzie przykro, jeśli nie złożysz jej
życzeń.
Panna

W końcu najwyższy czas wziąć się do
nauki – przez cały czas tylko imprezy i
spotkania. Teraz może nie do końca
wszystko zdążysz nadrobić, ale zawsze
warto spróbować.

Rak
Cały rok pracowałeś sumiennie. Teraz
czas już trochę wyluzować. Nic Ci już
nie grozi. Oceny prawie wystawione.
Pomyśl o wypoczynku.
Ryby
A Ryby myślą już o rybach. Wakacje
się zbliżają, jeziora już czekają, plaże
też – czas na odpoczynek.
Skorpion
Maj to miesiąc szczególnie trudny –
z jednej strony szkoła, a z drugiej już
wakacje. Jeszcze trochę cierpliwości.
Strzelec
To ostatnia pora na wszelkie poprawy
i naprawdę warto się przyłożyć, bo
rodzice na pewno docenią Twoje
starania o lepsze oceny.
Waga
Jesteś zmęczona, ale wytrzymaj
jeszcze troszeczkę. To już prawie
finał, a w tym roku naprawdę będzie
co świętować.
Wodnik

Lato i wakacje to najlepsza pora dla
Wodników, którzy cały czas marzą o
plażach, jeziorach, wodzie. Już za
parę dni, za dni parę….

Oficjalnie święto obchodzone jest od
1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla
Kościoła w Polsce papież Benedykt
XV. Po reformie liturgicznej w 1969
r. święto zostało podniesione
do
rangi
uroczystości.
Święto wyraża wiarę narodu w
szczególną opiekę Bożą, jakiej
Polacy doświadczali i doświadczają
za pośrednictwem Maryi. Jej kult
jako Królowej Polski jest bardzo
stary. Przykładem może być
"Bogurodzica", najstarsza polska
pieśń religijna, która przez wieki
pełniła rolę narodowego hymnu.

Na lekcji języka polskiego nauczyciel
pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu
- "Uczniowie chętnie wracają do szkoły
po wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie profesorze.
- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił
swojemu synowi zadanie z matematyki?
- Tak, przed chwilą.
- A da pan spisać?
Dyżurny szkoły przybiega do dyrektora z
krzykiem:
- Panie dyrektorze, w naszej bibliotece
są złodzieje!
- Tak? A co czytają? - pyta dyrektor.
Nauczyciel zwraca się do ucznia:
- Jasiu nie wiem, czy się nadajesz do
szkoły, ale z pewnością powinieneś
zagrać w Totolotka.
- A to czemu panie profesorze?
- Bo na 49 pytań, dobrze odpowiedziałeś
dokładnie na sześć.

Nauczycielka zwraca się do ucznia,
patrząc mu wnikliwie w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie
ma, bo babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też
podejrzewamy, że babcia symuluje.

- Za 40 lat popatrzycie na zdjęcie i
powiecie - to jest Zosia - dziś jest
aktorką. A to jest Marek,- dziś jest
lekarzem.
A z tylu cieniutki głosik jej przerywa:
- A to nasza pani - już nie żyje.

Na lekcji matematyki nauczyciel
rozwiązuje równanie z jedną
niewiadomą. Zapisuje niemal całą
tablicę, a na koniec odwraca się do
dzieci i mówi:
- No i co? Teraz już wiemy, że "x" równa
się zero.
- To straszne - załamuje ręce Zosia. Tyle
liczenia na nic!
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Dla Mam

Twoje ciepło jest dla świata
jednym
z lekarstw na ból,
Twoje ciepło mi pomaga w
pokonania
życia gór,
Twoje ciepło jest dla innych
jak
ósmy świata cud,
Twoje ciepło odegnało wiele
czarnych chmur.
Kochamy Was bardzo – dzieci

3 maja Kościół katolicki w
Polsce obchodzi uroczystość
Najświętszej
Maryi
Panny
Królowej Polski. Nawiązuje ona
do ważnych wydarzeń z historii
Polski: obrony Jasnej Góry
przed Szwedami w 1655 r.,
ślubów króla Jana Kazimierza powierzenia królestwa opiece
Matki Bożej, a także do
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Święto zostało ustanowione na
prośbę biskupów polskich po
odzyskaniu niepodległości po I
wojnie światowej – ciąg dalszy na
str. 2

