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1. Zapach
2. Jeden z gatunków
niedźwiedzia – miś ….
3. Letni owoc
4. Stolica Wielkopolski
5. Kłębią się w głowie

6. np. od śledzia, słuchasz nim
7. podobny do królika
8. drugie imię Baczyńskiego
9. po siedem

Oto kilka zagadek dla najmłodszych
Dom pszczół i Ewa,
to będzie … .
Aksamitny motyl,
który lata w nocy.
Jak jednym słowem się nazywa,
do zup wkładane różne warzywa.
Co brzmi w trzcinie
w Szczebrzeszynie?
Śpiewa, mówi i gra,
każdy w domu je ma.

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Rak Lew Panna

Koziorożec Wodnik Ryby
I wreszcie są WAKACJE !!! Możesz robić
co chcesz – wylegiwać się na słońcu, grać
w piłkę, plotkować. Nikt Cię rano nie
obudzi wołaniem: ,,Wstawaj, bo się
spóźnisz do szkoły!” Nareszcie wolność.
Uwielbiasz TO! Wakacje będą naprawdę
udane, ale pod warunkiem, że sam je
sobie zorganizujesz, nie siedź w domu i
nie narzekaj. Dobrze bawić można się
wszędzie.

Daj spokój z wiecznym narzekaniem – a
to za ciepło, a to za zimno, a to woda nie
taka, a to znowu wiatr. Przestań. Szkoda
czasu
na
takie
gadanie.
Bądź
zadowolony, w końcu są wakacje, a to
przecież
najważniejsze.
Zobacz
pozytywy – robisz co chcesz, wstajesz o
której chcesz.. I tak naprawdę to liczy się
swoboda i dobrzy znajomi. Pamiętaj, że
oni też mogą mieć dość twoich
humorów. Uśmiechnij się i odpręż, a
wszystko będzie OK.

Waga Skorpion Strzelec
Baran Byk Bliźnięta
Najlepsze wakcje są – bez dwóch zdań – u
babci w Polsce. Cudownie jest spotkać
starych znajomych, spędzać z nimi czas,
bawić się. Jednak w tym roku poznasz
kogoś zupełnie nowego. Ta osoba to jakby
Twoja
bratnia
dusza.
Będziesz
zachwycony. Nie zapominaj jednak o
dawnych kolegach, bo mogą się obrazić.
Wspólny wyjazd gdzieś na plażę, razem
spędzony czas, dobrze wpłynie na
wszystkich. A nowa przyjaźń – kto wie –
może przetrwa lata….

Ty zawsze jesteś zadowolony podczas
wakacji. Nieważna pogoda, liczy się tylko
wolność i to że nie ma szkoły!!! Te
wakacje będą szczególne, bo spełni się
wszystko, co zaplanujesz… A tych
planów
będzie
dużo.
Jednak
najważniejszy to dobrze się bawić i
odpoczywać. Zrealizujesz go w stu
procentach.

Boże Ciało to święto w tradycji
ludowej, które w Kościele katolickim
jest obchodzone jako Uroczystość
Najświętszego
Ciała
i Krwi
Pańskiej.Jest to święto ruchome,
odbywające
się
60
dni
po
Wielkanocy. Uroczystość
Bożego
Ciała stanowi dla katolików wyraz
uwielbienia i okazję do oddania czci
sakramentowi Eucharystii. Tego dnia
w Kościele katolickim odbywają się
msze święte oraz uroczysta procesja
z Najświętszym Sakramentem, która
przemieszcza się w okolicach parafii.
Procesja zatrzymuje się kolejno przy
czterech ołtarzach, przy których
czytane są związane tematycznie z
Eucharystią
fragmenty
czterech
Ewangelii.
Święto ma niezwykle podniosły
charakter,
procesji
towarzyszą
śpiewy, gra orkiestra, dzieci sypią
kwiaty na trasie, którą przemieszcza
się
pochód
z
Najświętszym
Sakramentem. W procesji niesione są
również figury Matki Boskiej i Jezusa
Chrystusa.
Opracowała p. Justyna Romankiewicz

Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do
rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
Na lekcji języka polskiego
nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w
zdaniu: "Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po
wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!
Do Jasia na basenie podchodzi
ratownik:
- Nie wolno sikać do basenu!
- Ale wszyscy sikają do basenu!
- broni się Jasio.
- Być może - przyznaje ratownik
- Ale nie z trampoliny!
Tato, mama mówiła, że ta szyba
w naszych drzwiach wejściowych
jest nietłukąca.
- Tak, Jasiu.
- Otóż muszę ci powiedzieć, że
oboje bardzo się myliliście.
Zdenerwowana mama do
córeczki:
- Wiesz co się dzieje z małymi
dziewczynkami, które nie zjadają
wszystkiego z talerza?!
- Wiem, pozostają szczupłe,
zostają modelkami i zarabiają
kupę forsy...
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Na wakacje ruszać czas
Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.

Kanonizacja Jana Pawła II –
uroczystość religijna, która odbyła się
27 kwietnia 2014 w Watykanie, na
Placu Świętego Piotra, podczas, której
błogosławiony papież: Jan Paweł II,
został ogłoszony świętym Kościoła
katolickiego.
Jan Paweł II został kanonizowany
dziewięć lat po śmierci i trzy lata po
beatyfikacji.
Warto wspomnieć o tym, że razem z
naszym Rodakiem Papieżem Janem
Pawłem II został Kanonizowany papież
Jan XXIII.
Była to pierwsza podwójna kanonizacja
papieży w XXI wieku i zarazem
pierwsza kanonizacja głowy Kościoła
od czasu kanonizacji Piusa X w 1954
oraz pierwszy raz, kiedy papież
kanonizował dwóch swoich
poprzedników i kiedy to na jednej
uroczystości przewodniczyło dwóch
papieży - emerytowany i obecny.
Opracowała: p.Justyna Romankiewicz

A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.
Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.
Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.
Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

