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1. ,, … od przyrody”
Herberta
2. Mała Janina
3. Dobra forma
4. Ponoć czyni cuda
5. Np. marszałkowski
6. dzik, niedźwiedź, wilk
7. 1:1

8. forma, figura
9. mały niedźwiedź, pluszak
10. dawniej pisało się nią na
tablicy
11. noga, ręka

Krzyżówka dla młodszych
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Poszła do przedszkola – w wierszyku
Warszawa, Kraków, Dublin, Cavan
Przysmak psa
lata koło lampy

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Rak
Będzie to dla Ciebie najbardziej pomyślny
miesiąc. Wszystko będzie układać się jak
najlepiej. Bez względu jakie będziesz miał
plany wszystkie ułożą się po Twojej myśli.
Lew
Koziorożec
Przez
cały
miesiąc
będziesz
walczył
z przeciwnościami. Tak jakby ktoś się na
Ciebie uwziął. Walka ta jednak nie będzie
jakaś bardzo męcząca. Wiele spraw rozwiąże
się sama.
Wodnik
Ktoś Cię będzie chciał zmusić do intensywnej
pracy, na którą Ty nie masz najmniejszej
ochoty. Na początku będzie Ci się udawało
markowanie i udawanie. W końcu zostaniesz
jednak rozszyfrowany. Weź się do nauki od
początku.
Ryby
Chociaż miesiąc zacznie się nieciekawie,
bo z każdej strony ktoś będzie Cię atakował
i wymagał od Ciebie bardzo dużo, a Ty nie
będziesz miał ochoty realizować planów innych
osób, to jednak pod koniec miesiąca znacznie
poprawi się z Twoja sytuacja.
Baran
Wrzesień zacznie się od tego, że ktoś będzie
Cię okłamywał, a Ty będziesz brał kłamstwa tej
osoby jako dobrą monetę. Dopiero pod koniec
miesiąca przejrzysz na oczy i przekonasz się,
że nie warto tak ufać tej osobie. Czasem
wakacyjne przyjaźnie nie są długie.
Byk
Wrzesień będzie dla Ciebie miesiącem radości
i smutku. Wszystko przez to, że będziesz
musiał wybrać, jaką drogą chcesz podążać.
Wybierz tę trudniejszą, bo choć na początku
będzie ciężko, to potem będzie już tylko lepiej.
Bliźnięta
Ktoś narzuci na Ciebie wiele obowiązków. Nie
staraj się z nich wykręcić, rób swoje a
wszystko będzie dobrze.

Zapomniałeś o wielu ważnych sprawach do
załatwienia i we wrześniu musisz koniecznie
nadrobić wszelkie zaległości. To jest jedyna
szansa na to, aby w przyszłości nie popaść
w poważne kłopoty.
Panna
Weź się solidnie do pracy, bo jeśli tego nie
zrobisz, to niebawem problemy przycisną Cię
do ziemi. Wrzesień będzie dla Ciebie bardzo
istotnym
miesiącem
poznasz
kogoś
naprawdę fajnego.
Waga
Masz szansę na rozpoczęcie drogi do
wielkiego sukcesu. Co prawda nie stanie się
to już we wrześniu, ani nawet w najbliższych
miesiącach, ale najważniejsze jest zacząć.
Rób swoje, a to co dobre, a nawet
zaskakujące niebawem do Ciebie zawita.
Skorpion
Wreszcie możesz odetchnąć. Wakacje były
naprawdę intensywne. Szkoła teraz jest
azylem spokoju. Tylko nie odpoczywaj za
dużo, bo w końcu może się to zemścić na
półrocze.
Strzelec
Wrzesień będzie bardzo udany. Zresztą Ty
bardzo lubisz ten miesiąc, mimo że zaczyna
się wtedy szkoła. Jednaj tak naprawdę lubisz
spotykać się z kumplami w szkole.

Mateusz leży pod ławką na lekcji
geografii udając rodzącą kobietę i
wydając przy tym realistyczne odgłosy.

Regulamin konkursu
 Organizatorem Konkursu jest SPK
w Cavan
 Kandydaci muszą uczęszczać do
Szkoły Polskiej
 Ostateczny wybór najlepszych prac
zostanie dokonany przez członków
jury
 Warunkiem uczestnictwa w
konkursie jest samodzielne
wykonanie pracy
 Organizator nie zwraca
nadesłanych prac i jednocześnie
zastrzega sobie możliwość
opublikowania ich na szkolnej
stronie internetowej
www.polskaszkolacavan.org.pl
 Ostateczna data nadsyłania
zgłoszeń upływa z dniem 30
września 2012 r.
 Lista zwycięzców zostanie
umieszczona na stronie
internetowej SPK w Cavan dnia 13
października 2012 r.

KONKURS POETYCKI:
„ MOJA SZKOŁA”
Konkurs został ogłoszony z okazji jubileuszu 5lecia
istnienia
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego w Cavan.
Termin konkursu.
1. Wiersze należy złożyć do 30 września 2012
r. u wychowawcy klasy.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13
października 2012 roku.
Regulamin konkursu.
1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach
wiekowych: dla uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Wiersze o tematyce szkolnej nie mogą być
wcześniej publikowane lub oceniane w innych
konkursach.

Zamknął panią szatniarkę w szatni i żąda
okupu.
Cieszy się, że dostaje coraz więcej
uwag.
Cieszy się, bo kolega się cieszy, że
dostaje coraz więcej uwag.
Wysłany po kredę, przyniósł cały karton
twierdząc że pani woźna zwiększyła
wydobycie rudy kredy.
Na statku Kolumba majtek na bocianim
gnieździe zaczął, ku zdziwieniu załogi
pokazywać matkę - Ziemię.
Król nosi na głowie czapkę, zwaną przez
niektórych koroną.
Żołnierze noszą zielone mundury, żeby
udawać trawę.
Najczęściej spotykanym ssakiem
górskim jest góral.
Dżdżownica jest spiczasta, bo gdyby
była prostokątna to by się bardzo
męczyła przy wchodzeniu w ziemie.
Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji.
Tłuszcze rozpuszczają się w rondlu.

WYDANIE 34

I oto minęły tak kochane wakacje
i trzeba było wrócić do szkoły.
Dlaczego wakacje mijają tak szybko.
Niedawno cieszyliśmy się, że będzie
tyle czasu wolnego – słońce, swoboda,
wolność, a tu już wrzesień, znów
nauka,
zeszyty,
szkoła,
książki.
Cieszyć możemy się z tego powodu,
że po tylu tygodniach spotkaliśmy
znów przyjaciół i kolegów, z którymi od
czerwca nie mieliśmy kontraktu. Znów
można poplotkować, pogadać na
przerwie. Dlatego właśnie to przerwy
są chyba najfajniejsze. Mam nadzieję,
że te 10 miesięcy szybko zleci i znów
będą wakacje.

wrzesień 2012

Wszystkim naszym
wspaniałym
Chłopakom
z okazji Ich
Święta
wielkie buziaki
Dziewczyny

