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8. np. miłość, złość
9. śpiewający ludzie
10. głęboki w ziemi
11. duchy, potwory,
niesamowite postacie

Nie blisko
Wiano dziewczyny
Zamysł
Mały Stanisław
98, 99,….
Imię pisarza Bratnego
Miły aromat

Krzyżówka dla młodszych
Wykreśl powtarzającą się literę
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Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan
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Koziorożec
Bardzo udany miesiąc. Już Halloweeen
sprawi Ci radośd a potem będzie tylko
lepiej.
Wodnik
Nie możesz doczekad się Gwiazdki. To już
niedługo. A czas oczekiwania też może byd
fajny.
Ryby
Impreza Halloweenowa będzie naprawdę
udana. Poznasz kogoś suuuupppeeerrrr!!
Baran
Tylu słodyczy to Ty jeszcze nie wiedziałeś.
Naprawdę postarałeś się w tym roku.
Byk
Twój strój był fantastyczny, a humor
jeszcze lepszy. Tak trzymad!!!
Bliźnięta
Ciągle chcesz coś zrobid, a na chęciach się
kooczy. Czy tak trudno przebrad się???
Rak
Lubisz imprezy halloweenowe. One też
lubią Ciebie. Byłeś duszą towarzystwa!!!
Lew
Nie narzekaj stale. Wyluzuj. Pobaw się. To
świetny czas na zabawę.
Panna
Jak zwykle wyglądałaś wspaniale. Twój
strój olśnił wszystkich.
Waga
Zawsze jesteś poważny. Tym razem było
inaczej. Pokazałeś, że umiesz się bawid.
Skorpion
Halloween to Twój żywioł. Zabawa
wspaniała, strój super. Czego tu jeszcze
chcied?
Strzelec
Potrafisz się bawid. Twoje poczucie
humoru udzieliło się wszystkim. Tak
trzymad.

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi
się głównie z czci oddawanej męczennikom,
którzy oddali swoje życie dla wiary w
Chrystusa, a których nie wspomniano ani w
martyrologiach miejscowych, ani w kanonie
Mszy Świętej. Pierwotnie święto to
obchodzono 13 maja.
W IV wieku rozpowszechniła się tradycja
przenoszenia całych relikwii świętych, lub
ich części, na inne miejsca. W ten sposób
chciano podkreślić, że święci są własnością
całego Kościoła. Kiedy w 610 papież
Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną
świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć
tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na
kościół pod wezwaniem Matki Bożej
Męczenników. Od tego czasu oddawano
cześć wszystkim zmarłym męczennikom,
w dniu 13 maja.
Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę
uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada.
Powodem były prawdopodobnie trudności z
wyżywieniem
rzesz
pielgrzymów
przybywających do Rzymu na wiosnę. W
837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1
listopada był dniem poświęconym pamięci
nie tylko męczenników, ale wszystkich
świętych
Kościoła
katolickiego.
Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika
Pobożnego rozszerzono to święto na cały
Kościół.
Jednym z najdawniejszych, zachowanych
kazań spisanych w języku polskim jest
kazanie na Dzień Wszystkich Świętych.
Kazanie to znajduje się w rękopisie
Biblioteki Kapitulnej w Pradze i pochodzi z
połowy XV wieku.
Pierwszy dzień listopada jest w Polsce dniem
wolnym od pracy. Wszyscy udają się na
cmentarze, by uczcić pamięć bliskich, ale
także zapalić znicz na grobach bohaterów.
Mimo że jesteśmy daleko od Polski,
pamiętajmy
o
naszych
zwyczajach
i tradycjach.

„Między słowem a
obrazem – między
lekturą a komiksem”
1.Organizatorem konkursu jest Szkolny
Punkt Konsultacyjny w Cavan.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów
szkół polonijnych w Irlandii.
3.Uczestnikami konkursu mogą być
uczniowie szkół podstawowych (klas IIII SP i IV-VI SP), w całej Irlandii, którzy
nadeślą na adres organizatora konkursu
prace konkursowe zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym regulaminie.
4. Konkurs odbędzie się w dwóch
kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III szkół podstawowych
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
5. Praca powinna spełniać następujące
kryteria:
- praca konkursowa powinna zostać
wykonana odręcznie w kolorze, w
formacie A3 lub A4;
- komiks musi zawierać minimum 8
rysunków – scen inspirowanych lekturą
szkolną;
- zadaniem uczestnika konkursu jest
wykonanie komiksowej adaptacji lektury
szkolnej lub jej fragmentu
- praca powinna być wykonana przez
jednego autora;
- technika wykonania prac dowolna
(rysunek, malarstwo,wyklejanka)
- praca powinna zawierać treści
wynikające z lektury szkolnej.
- praca musi być oryginalna
- Uczestnik konkursu może dostarczyć
jedną pracę komiksową stanowiącą
zamkniętą całość.
- Praca powinna na odwrocie posiadać
czytelnie napisany jej tytuł oraz dane
autora: imię, nazwisko, nazwa szkoły,
dokładny adres, numer telefonu lub adres
e-mail.
6. Prace należy przesłać do 02 marca 2013
roku na adres:
Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cavan The
Chase Killynebber, Cavan, Co. Cavan
Z dopiskiem” „Między lekturą a komiksem”
7. Oceny prac dokona Jury w składzie: mgr
Arleta Imiołek, mgr Agnieszka Wieczorek, mgr
Katarzyna Biernacik. W trakcie oceny brane
będą pod uwagę w szczególności:
- dobór fragmentu lektury,
- interpretacja,
- umiejętności plastyczne i językowe.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na
stronie internetowej szkoły
http://www.polskaszkolacavan.org.pl w dniu
15 marca

11. Do udziału w konkursie zostaną
dopuszczone wyłącznie prace
spełniające warunki regulaminu
12. Udział w konkursie jest
równoznaczny z wyrażeniem przez
osoby uczestniczącej zgody na
przetwarzanie przez organizatora

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? chce wiedzieć pani wychowawczyni.
- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie
uzbrojony bandyta.
- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?!
- Owszem, zabrał mi zeszyt z
wypracowaniem.
Nauczycielka kazała przynieść uczniom na
lekcję jakieś przedmioty związane ze
szpitalem.
Basia przyniosła strzykawkę, Henio słuchawki lekarskie, a Jasio - maskę tlenową.
- Skąd to wziąłeś, Jasiu?
- Od dziadka.
- A co dziadek powiedział?
- Eeeeeeeehhhhh... eeeeeehhhh... ououoo...
Tato mówi do Jasia:
- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się z
Wojtkiem. Przecież to niegrzeczny chłopiec,
najgorszy uczeń w klasie!
- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja
byłbym najgorszym uczniem!
Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie
100 razy: "Nigdy nie będę mówił do
nauczyciela "TY".
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale
200 razy?
- Bo cię lubię Kaziu!
Nauczyciel fizyki pyta uczniów:
- Kto waszym zdaniem był największym
wynalazcą wszechczasów?
- Edison - odpowiada Krzyś.
- Czy mógłbyś to uzasadnić?
- Gdyby nie on, usielibyśmy telewizję
oglądać przy świecach !!!
Na egzaminie do szkoły średniej profesor
pyta:
- Jak masz na nazwisko?
- Fąfara.
- A czemu masz tak radosny wyraz twarzy?
- Bo prawidłowo odpowiedziałem na pańskie
pierwsze pytanie!
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I znów kolejny Halloween w naszej
szkole. W tym roku przebierańcy bawili
się w szkole. Odbył się też konkurs na
najstraszniejszy strój. Wielu z Was
miało naprawdę fajne pomysły na
przebrania. Najfajniejsze były te
oryginalne, niepowtarzalne. Zawsze
lepiej coś wymyślić samemu. Również
niektórzy byli świetnie pomalowani.
Niektóre makijaże były naprawdę
straszne. Każdy, kto się przebrał
dostawał słodycze. Szkoła była pięknie
ozdobiona, a właściwie to strasznie!
Wasze dynie były super, a dynia
pożerająca jakiegoś człowieka była
świetna.

październik 2012

Naszym
wspaniałym
Nauczycielom
z okazji Ich święta
wiele uśmiechu,
radości
i cierpliwości
dla nas
życzą
uczniowie

