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1. Mały wiaterek
2. Ziemia, glob
3. Rolować coś np. roladę
lub naleśniki
4. Żółty lub biały do
jedzenia
5. Nie często

6. małe ucho
7. o kobiecie małej, chudej i to
nie ma nic wspólnego z
wątpliwościami
8. wszystkie artykuły np. w
sklepie
9. np. pod Arsenałem
10. do smarowania pieczywa

Krzyżówka dla młodszych nr 2
1.
2.
3.
1. Najdroższa na świecie
2. Mały Jan
3. Sympatyczna pszczółka z bajki
Kupon konkursowy nr 52
Rozwiązanie: duża krzyżówka : …………………………………………………
Krzyżówka dla najmłodszych: …………………………………………………..
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..
Klasa: …………………………………………………….
Wpisać hasło tej krzyżówki, którą się rozwiązało – klasy IV – III Gim krzyżówka nr 1
0- III SP krzyżówka nr 2

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Koziorożec
Koziorożce to ciekawe młode osoby.
Przyjaciół od serca mają niewielu – ale za
to niezwykle lojalnych, bo i Koziorożce to
bardzo lojalne osoby.
Wodnik
Dziecko Wodnik bywa problematyczne.
Nastolatek – Wodnik bywa problematyczny
tym bardziej. Jeśli ktoś będzie łamał
rodzicielskie zakazy to właśnie on – to już
jego cecha wrodzona.
Ryby
Ryby są ciche, pokorne i trochę
nadwrażliwe. W dzieciństwie lubią się
trzymać matczynej spódnicy, w szkole
wybierają ławki w kącie lub pod oknem,
nigdy nie denerwują nauczycieli.
Baran
Wojownicza natura tego znaku jednak
sprawia, że małe Baranki jak i większe
Barany lubią czasem powalczyć z innymi
uczniami albo i nauczycielami.
Byk
Byczek to znak kochliwy. Dziewczęta spod
tego znaku zazwyczaj mają – jeśli nie
jawnych – to chociaż cichych wielbicieli, a
chłopcy – dość często bywają obiektami
westchnień.
Bliźnięta
Bliźnięta opętane są twórczą pasją,
poznawaniem świata i ludzi. Często wprost
z imprezy trafiają wprost do laboratorium.
Robota pali im się w rekach, z tym że …
dość rzadko ją kończą.

Rak
Rak to dziecko domator, a nastolatek
dość skryty. Mimo że rzadko błyszczy w
szkole i rzadko przoduje w rankingach
popularności, to jednak ma wielu
oddanych przyjaciół i bogate życie
wewnętrzne.
Lew
Lew, podobno jak Byk, najczęściej jest
znany i lubiany. Chociaż znają go prawie
wszyscy, lubią głównie nauczyciele. Lew
często lubi się wymądrzać, co irytuje i
złości jego rówieśników.
Panna
Powiedzieć o niej można „cicha woda”,
gdyż zawsze wydaje się grzeczna,
sympatyczna i posłuszna. Lecz nawet
małoletnia
Panna
ma
pewien
temperament, skrywany pod ochronnym
płaszczykiem chłodu.
Waga
Waga bywa solidarna, uczciwa, zawsze
jest razem z klasą, nie wyłamuje się ze
wspólnych wagarów i wymiany ściągami.
Nie koniecznie dlatego że bardzo ją to
pociąga.
Skorpion
Skorpion jest dość skomplikowaną
osobowością. Niby ambitny, niby lubi
dominować, niby wyznaje zasadę „cel
uświęca środki”, ale oprócz Raka,
naprawdę
nie
ma
wierniejszego
przyjaciela i czulszego chłopaka.
Strzelec
Strzelec, już od dziecka, lubi marzyć. O
czym?
Najczęściej
o
podróżach,
przygodach i... pokoju na świecie. Jest
bardzo prawy. To on będzie na
podwórku bronił pokrzywdzone dzieci.

Przychodzi student na egzamin z historii
transportu i ten zadaje mu na dzień
dobry pytanko:
- Proszę podać ile wynosiła długość lini
kolejowych w Polsce?
Student początkowo zdębiał, ale pyta:
- A w którym roku?
W odpowiedzi słyszy:
- Wie Pan co, jest mi to obojętne.
Odpowiedź studenta:
- Rok 1493 - kilometrów: 0
Podczas klasówki nauczyciel mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy...
Głos z sali:
- Mnie też, ale się leczę...
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!

Pani zadaje w szkole takie zadanie
domowe:" napiszcie zdania". Jasiu
przychodzi do domu i mówi do mamy:
- Mamo pomóż mi napisać zdania.
- Nie mam czasu!
Jasiu zapisał i poszedł do taty:
- Tato pomóż mi napisać zdania.
- Czytam gazetę!
Jasiu zapisał i poszedł. Później usłyszał za
oknem "Podwieźć panią?!" i też to
zapisał. Na drugi dzień pani w szkole
mówi do Jasia:
- Przeczytaj twoje zadanie.
- Nie mam czasu!
- Jasiu!
- Czytam gazetę!
- Jasiu bo zaraz pójdę po dyrektora!!!
- Podwieźć panią?!
Pewnego dnia Jasiu nie pojawił się w
szkole. Następnego dnia nauczyciel pyta
go:
- Jasiu dlaczego Cię wczoraj nie było?
- Mama wyprała moje spodnie i nie
miałem co na siebie założyć
Po kilku dniach chłopca znowu nie było
w szkole. Następnego dnia
zdenerwowany nauczyciel pyta Jasia:
- Jasiu czemu znowu nie byłeś w szkole?
- No wie pan już szedłem do szkoły, ale
przechodząc obok Pana domu
zobaczyłem pana spodnie wiszące na
sznurku....
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi
ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły
rok - zostaję w tej samej klasie.
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Wiemy, że powtarzamy to co raku, ale
3 maja obchodzimy najważniejsze święto
państwowe
–
rocznicę
uchwalenia
Konstytucji 3 maja. W Polsce 3 maja 1791
uchwalono pierwszą
konstytucję
w nowożytnej Europie, a drugą po
amerykańskiej
na
świecie.
Polska
konstytucja wyprzedziła trzecią na świecie
konstytucję francuską. Pamiętajcie o tym.
Możecie się też pochwalić tą wiedzą w
irlandzkiej szkole. W całej Polsce
odbywają
się
różne
uroczystości
upamiętniające
ten
fakt
i
to
najprzeróżniejsze – od pięknych, ale
nudnych akademii, aż po biegi, pikniki,
spotkania z historią. Ciekawe są te
ostatnie, bo można jakby spotkać się
z postaciami historycznymi i ,,na własne
oczy zobaczyć” jak to było naprawdę.
Choć nie mieszkamy w Polsce to tutaj w
Irlandii też odbywa się wiele imprez
organizowanych
przez
Ambasadę
i Towarzystwa Polskie.
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Mam dla Ciebie bukiet
życzeń,
Moja Mamo ukochana,
Niech Twa buzia będzie
zawsze
Tylko roześmiana,
Niech Ci szczęście
oraz zdrowie
Nieustannie dopisują
nich się Twoje marzenia
w każdym dniu realizują.

Kochanym Mamom –
życzą Dzieci

