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Krzyżówka 1
1. Jeden z trzech króli
2. Piękna. Zielona
3. Pieczemy na święta
słodkości
4. Jeden z trzech króli
5. Na choince – długi
6. Pachnie korzeniami
7. 1 stycznia
8. …. ognie

Krzyżówka 2
1. Świąteczna ryba
2. Melchior, Kacper, Baltazar to
trzej …
3. Uroczysta kolacja świąteczna
4. ,, …… świata monarchowie” –
słowa kolędy
5. Przynieśli je królowie
Dzieciątku
6. Gdy ona zaświeci siadamy do
wigilii

Opracowała Sandra

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Koziorożec:
Wraz z nadejściem zimy zapragniesz
zmian. Oczywiście na lepsze. Zrezygnujesz
z jedzenia słodyczy i oglądania głupiego
serialu, postanowisz więcej czasu spędzid
na dworze niż przed komputerem. Bardzo
słusznie!
Wodnik:
Złapałeś(aś) zły humor i wszystko widzisz w
czarnych barwach? Nie łam się. Życie bywa
zaskakujące i gdy się już niczego dobrego
nie oczekuje, wszystko może nagle się
odmienid. Zresztą sam(a) się przekonasz.
Ryby:
Nie musisz byd zawsze doskonały(a). Jeśli
coś ci nie wyjdzie, nie denerwuj się – świat
się od tego nie zawali. Naucz się
podchodzid do swoich wpadek z
dystansem i humorem a wszystko będzie
dobrze.
Baran:
Nie bierz się za kilka rzeczy naraz, bo
niczego nie uda ci się skooczyd. Skup się na
jednym zadaniu, a jeśli sobie nie radzisz,
poproś o pomoc. Lepiej zapytad, niż
wszystko zepsud…
Byk:
Masz powody do radości, bo ostatnio
jedno dobre wydarzenie goni drugie. Przez
najbliższy czas to się nie zmieni, więc
uśmiech nie będzie schodził ci z twarzy. A
twój humor okaże się zaraźliwy.
Bliźnięta:
Bałagan, który zawsze masz w pokoju, na
biurku I pod łóżkiem (tak, tak, ten sam,
który nazywasz “twórczym chaosem”),
zacznie ci teraz przeszkadzad. Postanowisz
zrobid generalne porządki.

Rak:
Ostatnie tygodnie dały ci nieźle w kośd
teraz będziesz miał(a) ochotę odpocząd.
Zafunduj sobie prawdziwy relaks na
świeżym
powietrzu
I
naładuj
akumulatory. Wybierz się na spacer i
rozglądaj uważnie wokół siebie. Zauważ
że świat jest piękny!
Lew:
Do wiosny jeszcze daleko, więc ubieraj
się cieplej, bo się rozchorujesz. Zadbaj
też o kondycję, bo niedługo zupełnie
opadniesz z sił. Zacznij zdrowo się
odżywiad i więcej się ruszad.
Panna:
Przygotuj się na nieoczekiwane zbiegi
okoliczności.
Nieproszeni
goście,
niezapowiedziane
wizyty.
Będziesz
musiał(a) wykazad się refleksem I szybko
zmieniad plany.
Waga:
Będziesz w bardzo rozrywkowym
nastroju i zechcesz spędzad czas z
przyjaciółmi. Zadzwonisz do nich I
zorganizujesz jakiś wypad. Dobra zabawa
w fajnym gronie to to, czego ci teraz
trzeba.
Skorpion:
Hej, jedna porażka nie oznacza, że jesteś
do niczego I nic ci się już nie uda. Głowa
do góry! Poproś kolegę lub koleżankę
aby wymieniła 10 rzeczy , które w tobie
lubi. To poprawi ci nastrój!
Strzelec:
Leje deszcz, a przejeżdżający autobus
ochlapał cię błotem? Nie udała ci się
klasówka z matmy? Śmiej się z tego. To
naprawdę nie koniec świata. Odrobina
dystansu pozwoli ci przetrwad gorsze
chwile!
Opracowała Edyta

SPK W LIMERICK
ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W
MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
LITERACKIM
„
Kiedy nadchodzi Wigilia Bożego Narodzenia,
świat łagodnieje, ludzie stają się lepsi (…)
Przychodzą do żłobka gwiazdy, planety (…)
ludzie… Odnajdują tu swoje pełne
człowieczeństwo.”
Adresaci konkursu:
Uczniowie klas szkół podstawowych (IV-VI) i
gimnazjalnych (I-III)
Zasady uczestnictwa:
nadesłanie na adres organizatora samodzielnej
pracy dotąd niepublikowanej i nienagradzanej
w innych konkursach, związanej z tematyką
świąt Bożego Narodzenia.
szkoła podstawowa, min. 2 strony A4, czcionka
12 gimnazjum), napisane w formie
opowiadania, można opatrzeć ilustracjami.
ie jest
dołączenie do pracy danych autora: imię
nazwisko, adres szkoły, nr telefonu i adres
emailowy oraz zgody opiekunów prawnych
niepełnoletnich uczestników konkursu na
gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie
przez organizatora ich danych osobowych oraz
zgody na umieszczenie imienia i nazwiska
dziecka na stronie internetowej szkoły i w
publikacjach prasowych .
Termin składania prac:
Prace należy wysyłać do 17 grudnia 2012 r.:
(Szczegóły na stronie internetowej naszej
szkoły)

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować
pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi
sprawić przyjemność, to popraw swoją
jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już
perfumy.
Kolega pyta Jasia :
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod
choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak.
Po świętach Bożego Narodzenia do
psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie
w porządku. Przed kilkoma dniami
przebrał się za starego dziadka i
twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje
prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu
jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj.
- Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam
codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
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Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili w garść promienie,
trzymając z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.
Leopold Staff

Niech się spełnią świąteczne
życzenia,
Te łatwe i trudne do
spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te
małe,
Te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią wszystkie krok po kroku,
A najlepiej to zaraz - w
Nowym Roku!

