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Para do pana
Mała żaba
Lepka substancja
Np. ,, … do młodości”
Pies, kot, lis
Mała świnia
Imię Orzeszkowej

8. pojazd na dwóch kołach, a
czasem na czterech
9. o znanej nam osobie
10. w rzece lub w pralce
11. za szybko mijają

Krzyżówka dla młodszych
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2.
3.
4.
1.
2.
3.
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Mała Julia
Zwierzę, które głośno szczeka
Do zabawy – puchaty i kosmaty
Lata wieczorem koło lampy

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Rak

Bardzo lubisz spacery i sport. Uważaj
jednak na pogodę, żebyś się nie
przeziębił.
Lew
Koziorożec

Ten miesiąc będzie dla Ciebie
bardzo udany. Dostaniesz dobre
oceny, a także pogodzisz się
z koleżanką.
Wodnik

Początek miesiąca nie będzie zbyt
udany, ale potem pojawi się ktoś, kto
poprawi Ci humor.

Październik będzie dla Ciebie
szczególnie pechowy. Jednak pod
koniec miesiąca wróci do Ciebie
szczęście.
Panna

Znajomi
będą
Ci
zazdrościć,
ponieważ tylko Ty w trudnej sytuacji
znajdziesz w sobie odwagę do
działania. brawo!!
Waga

Nie leń się w tym miesiącu, bo to może
przynieść bardzo złe skutki na koniec
semestru.

Ktoś zrobi dla Ciebie coś bardzo
miłego. Odpłać tym samym,
a
przyniesie
Ci
to
wiele
satysfakcji.

Baran

Skorpion

Ryby

To będzie szczęśliwy miesiąc
w szkole czekają Cię same dobre
rzeczy, a w domu dadzą Ci po prostu
święty spokój.

Lubisz jesień i jesienną pogodę. Nie
przesadzaj jednak i ubieraj się trochę
cieplej. Kurtka nie zaszkodzi.
Strzelec

Byk

Bałeś się klasówki z polskiego a tu
taka niespodzianka – bardzo dobra
ocena. Nawet mama Cię pochwali.
Bliźnięta

Uporządkuj swoje sprawy, zwłaszcza w
szkole, potem z przyjaciółmi. Szczera
rozmowa zawsze pomaga.

Choć na początku złapałeś kilka
złych
ocen,
teraz
zaczynasz
wychodzić na prostą. Rób tak dalej,
bo po co się później denerwować.

Tylko dla dziewczyn!
Twoje uczucia -podczas dojrzewania.
Hormony w dużej mierze są
odpowiedzialne za zmiany zachodzące w
twoim organizmie.
Gdy rośniesz i dojrzewasz, stajesz się coraz
bardziej niezależną jednostką. Ty i Twój
mózg będziecie od tej pory ściśle
,,współpracować ,,, aby ta niezwykła
przemiana sprawnie przebiegała.
Każdy z nas jest inny i dlatego
towarzyszące nam odczucia będą się
różniły od tych , których doświadczają
inni. Uświadomienie sobie tych faktów to
pierwszy krok uczyniony w kierunku
poznania samego siebie.
Ludzie z natury są humorzaści zwłaszcza nastolatki(zapytaj rodziców).
Huśtawka nastrojów czasami ma związek z
hormonami, a czasami z tym, co niesie
życie.
Już niedługo mogą pojawić się emocje,
jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłaś.
Pewnego dnia poczujesz się ,jakbyś jechała
kolejką górską w wesołym miasteczku:
góra,dół...Bez wyraźnego powodu będziesz
szczęśliwa i zadowolona, a po chwili
wpadniesz w przygnębienie .
Warto pamiętać, że nie będziesz miała
wpływu na te wahania nastrojów, ale
będziesz mogła kontrolować to, co robisz.
Obokj opisane są różne stany emocjonalne
.

Choć w tym roku nie obchodzimy tego święta
szczególnie hucznie, to nie zapomnijcie stroju
na przebranie w ostatni zjazd października.
I tak będzie dobra zabawa!!!!!

SAMOTNOŚĆ
Nastolatki bardzo często czują się
osamotnione.
Dzieje się tak, ponieważ ich relacje ze
światem zewnętrznym zmieniają się.
Warto wiedzieć, że każdy z nas od czasu
do czasu czuje się samotny- tak po prostu
jest.
ZŁOŚĆ
Złość jest nieodłącznym elementem
naszego życia.
Kontrolowanie tego typu emocji może
okazać się bardzo trudnym zadaniem.
Najgorsze , co możesz zrobić , to
tłumaczyć ją i udawać , że nic się nie
dzieje.
Masz prawo do wyrażania tego, co
czujesz- nawet złości .Warto jednak
wypracować własna metodę ,,łagodzenia
,,takich stanów , aby nie ranić
najbliższych nam osób.
ZAZDROŚĆ
Zazdrość nie jest niczym dobrym , ale
,niestety,od czasu do czasu każdy z nas
popada ofiarą tego zielonookiego
potwora. Są jednak sposoby radzenia
sobie z nią. Warto zajrzeć ,,w głąb
siebie,, i zrobić listę swoich zalet.
Zamiast zazdrościć koleżance, ,,
przywołaj myśli,,różnych talentów, że
jesteś w czymś lepsza od niej. Każdy z
nas ma wiele różnych talentów! Postaraj
się dostrzegać pozytywy- szkoda życia
na niszczące uczucia!
c.d.n
W kolejnym wydaniu gazetki szkolnej (cierpienie , lęk, wahania
nastrojów,samoocena)
Opracowała Marta Czerwińska

WYDANIE 45

Dnia 12 października odbyło się
spotkanie uczniów naszej szkoły
z pisarzem – panem Łukaszem
Wierzbickim.
Autor
opowiadał
w fascynujący sposób o swoich
książkach. Znamy je wszyscy – historię
niedźwiedzia Wojtka, Afrykę Kazika.
Opowieści były opatrzone ilustracjami
oraz specyficznymi odgłosami, które
wywoływały wiele emocji i poruszenia –
np. groźny ryk lwa. Uczniowie mogli
zadawać pytania, a także poprosić
o autograf .
Na pewno książka
z dedykacją stanie na zaszczytnym
miejscu w domowej biblioteczce. Nie
było osoby, której się to spotkanie nie
podobało. Wszyscy byli zachwyceni.
Żałujcie Ci, których nie było. To
naprawdę był jeden z najfajniejszych
dni w szkole!!!

październik 2013

Z okazji Dnia
Nauczyciela
Uśmiechu,
radości
samych
słonecznych dni
cierpliwości dla
Nas
oraz
zadowolenia
Życzą
wdzięczni uczniowie

