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1. Np. Malinowa 12,
Klonowa 3
2. Np. Wałbrzych, Cavan
3. Nazwa małych ,,
sklepików” w Polsce,
gdzie można kupić gazety
4. Przy butach jeźdźca
5. Grzyby lub buty na zimę
6. Śmieci, skrawki
7. Śnieżyca
8. Broń pszczoły
9. Do otwarcia np. sejfu

10. nie herbata
11. mała Katarzyna
12. w oknie
13. zielone warzywo niezbyt
popularne
14. na głowie nimfy
15. rant
16. nie dzisiaj, nie wczoraj
17. dla zwierząt
18. imię dla krowy

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Koziorożec
Listopad minie Ci szybko, a to za sprawą
pewnej osóbki, którą niedawno poznałeś.
Wodnik
Znowu masz kłopoty w szkole! Jak się nie
ma czasu na naukę, to trzeba cierpied.
Ryby
W listopadzie czeka Cię mnóstwo miłych
niespodzianek. Pamiętaj jednak, żeby
odpłacad tym samym.
Baran
Wiecznie narzekasz- na szkołę, na pogodę.
Może w koocu rusz się trochę.
Byk
Uważaj na wiatry i deszcze. Możesz się
przeziębid, jeśli nie weźmiesz kurtki.
Bliźnięta
Może uda Ci się w koocu poznad kogoś
fajnego. Może już znasz taką osobę, tylko
daj jej szansę.
Rak
Nie narzekaj na rodziców. Czasem jesteś
naprawdę nie do wytrzymania.
Lew
Znajdź sobie hobby. Może przestaniesz
powtarzad: Nudzę się.
Panna
Lubisz sprawiad radośd. Widzą to inni,
dlatego czeka Cię niebawem coś miłego.
Waga
Odpocznij trochę, albo chociaż zwolnij.
Przyda Ci się chod jeden wolny dzieo.
Skorpion
Uwielbiasz święta, już kupujesz prezenty
i wypisujesz kartki. Nie zapomnij jednak
o obowiązkach.
Strzelec
Druga połowa miesiąca będzie bardzo
udana. Sprawisz, że rodzice będą z Ciebie
dumni. Zasłużysz na niespodziankę.

Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub
Jędrzejówki) – wieczór wróżb odprawianych
w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię
świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji
i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka
o nim pojawiła się w 1557 za sprawą
Marcina Bielskiego.
Dzień ten przypada na końcu lub na początku
roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną
okazją
do
zorganizowania
ostatnich
hucznych zabaw przed rozpoczynającym się
adwentem.
Niegdyś
wróżby andrzejkowe
miały
charakter
wyłącznie
matrymonialny
i przeznaczone były dla niezamężnych
dziewcząt
(męskim
odpowiednikiem
andrzejek były katarzynki). Początkowo
andrzejki traktowano bardzo poważnie,
a wróżby odprawiano tylko indywidualnie,
w odosobnieniu; w czasach późniejszych
przybrały formę zbiorową, organizowaną
w grupach rówieśniczych panien na
wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się
w niezobowiązującą zabawę gromadzącą
młodzież obojga płci.
A oto kilka wróżb:
 losowanie
przedmiotów
o
symbolicznym znaczeniu np. listek
oznaczał staropanieństwo, obrączka
lub wstążka z czepka – bliski ślub,
różaniec – stan zakonny
 wylewanie wosku na zimną wodę
(często przez klucz) i wróżenie
z kształtu zastygłej masy lub
rzucanego przez nią cienia sylwetki
przyszłego wielbiciela, akcesoriów
związanych z jego zawodem itp.
 ustawianie od ściany do progu jeden
za drugim butów zgromadzonych
dziewczyn: ta której but pierwszy
dotarł do progu miała jako pierwsza
wyjść za mąż
 strona od której zaszczekał pies
miała być tą, z której nadejdzie
przyszły oblubieniec
 dziewczyny rzucały psu kulki
z ciasta oznaczające wybranych
chłopców i czekały, którą zje jako
pierwszą

Święta Bożego Narodzenia to czas radości i
życzeo spełniających się w magiczny
sposób. To czas, kiedy ludzie są dla siebie
bardzo mili i życzliwi, a zwierzęta mówią
ludzkim głosem. Zapraszamy wszystkie
szkoły polonijne w Irlandii do udziału w
konkursie, którego tematem są Święta
Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany
jest dla uczniów szkoły podstawowej i
trwa od 17.11.2012r. do 16.12.2012r.
Szczegóły konkursu: Klasy 1-3 SP - konkurs
plastyczny. Prace powinny byd wykonane
na kartce formatu A4, technika dowolna,
będące ilustracją tematu przewodniego
konkursu: „Moje wymarzone święta".
Klasy 4-6 SP - konkurs opisowy.
Proszę opisad, swoje wymarzone Święta
Bożego Narodzenia. Minimum jedna
strona maszynopisu. Jedna osoba może
przekazad tylko jedną
samodzielnie
wykonaną pracę opisową. Wszystkie prace
należy opisad: " Moje wymarzone święta ",
imię, nazwisko, klasa, szkoła i wiek
uczestnika konkursu oraz wysład na adres:
Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cavan The
Chase Killynebber, Cavan, Co. Cavan

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok
klasy, z której słychać straszny wrzask.
Wpada, łapie za rękaw najgłośniej
wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i
stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi
trzech kolejnych młodziaków, którzy pytają:
- Możemy iść do domu?
- A z jakiej okazji?
- No.. przecież skoro nasz nowy pan od
matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie
będzie?
- Przeczytałeś ,,Trylogię” Sienkiewicza?
- To trzeba było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- Kurcze, a ja przepisałem.
Mama pyta synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie. Ciągle mnie o coś
wypytują, a ja o niczym nie wiem.
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
,,Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą”
Nazajutrz dziewczynka przyniosła
dzienniczek z adnotacją ojca”
,,To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę”.
Emerytowana nauczycielka obładowana
zakupami idzie ulicą. Nagle z piskiem opon
podjeżdża nowiutki mercedes:
- Proszę pani! Pamięta mnie pani?! To ja,
pani uczeń! Podwiozę panią!
- Och Adasiu, poznałeś mnie po tylu latach?
- Nie, panią nie, ale pani płaszczyk tak!
Po skończonym egzaminie profesor wpisał
do indeksu studenta tylko jedno słowo –
"Idiota".
Ten przeczytał, popatrzył na profesora i
mówi:
- Ależ pan roztargniony, miał pan wpisać
ocenę, a pan się podpisał.
Kilku urwisów chce zaszokować nową
nauczycielkę, więc na początku lekcji
zamiast w ławce siadają na kaloryferze.
- Chłopcy - mówi nauczycielka - kiedy już
wysuszycie bieliznę usiądźcie na swoich
miejscach.

Opracowała Natalia

WYDANIE 36

,,Różaniec – to
trzeba odkryć"

listopad 2012

skarb,

który

Jan Paweł II
Miesiąc październik był miesiącem
różańca świętego.
Poprawne odmawianie różańca
oznacza odmawianie modlitwy oraz
medytację w tym samym czasie. Dzięki
temu odmawianie różańca jest tak
wspaniałym przeżyciem duchowym.
Każda z tajemnic różańca koncentruje
się na jednym ważnym wydarzeniu z
życia Jezusa Chrystusa i jego matki,
Maryi.
Wyróżniamy 20 tajemnic
różańca, które dodatkowo podzielone
są na 4 grupy: Tajemnice Radosne,
Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne
i Tajemnice Chwalebne.
Tajemnice powinno się odmawiać
następująco: poniedziałek (tajemnice
radosne), wtorek (tajemnice bolesne),
środa (tajemnice chwalebne), czwartek
(tajemnice światła), piątek (tajemnice
bolesne), sobota (tajemnice radosne) i
niedziela (tajemnice chwalebne).

11 listopada obchodzimy największe
święto państwowe:
Święto Odzyskania Niepodległości.
Państwo polskie po 123 latach
niewoli odzyskało niepodległość. Było
to w 1918roku – po zakończeniu
I wojny światowej. Jednak to święto
zostało
ustanowione
dopiero
23 kwietnia 1937 roku. Nie
obchodzona go po II wojnie – w
czasach komunistycznych. Zostało
przywrócone w 1989 roku. W Polsce
jest to dzień wolny od pracy.

