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1. To pierwszy stopień do piekła
2. Gdzie dwóch się ….. tam trzeci
korzysta
3. Mowa jest srebrem a milczenie
….
4. Milczą, gdy dusza śpiewa
5. Nie chwal … przed zachodem
słońca
6. Kwiecień plecień bo przeplata
– trochę zimy trochę …..
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Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Waga 23.09-23.10
Zaczniesz ponownie być duszą
towarzystwa podczas wszystkich imprez .
Baran 21.03-20.04
Swoją postawą zaplusujesz u nauczycieli.
Tylko uważaj żeby tego nie zepsuć.
Wodnik 21.01-19.02
Nauczycielom trudno jest okiełznać twoją
wiedzę i zainteresowania oraz
ukierunkować je.
Koziorożec 22.12-20.01
Po twojej wywiadówce rodzice wrócą
rozpromienieni i nie popadną w czarną,
rodzicielską rozpacz.
Bliźnięta 22.05-21.06
Musisz się teraz mocno przyłożyć i
napracować, jeżeli chcesz utrzymać swoje
oceny i osiągnięcia na tym samym
poziomie, co kiedyś.
Strzelec 23.11-21.12
W ciągu najbliższych miesięcy z pewnością
powinieneś zapisać się na dodatkowe kursy
i podjąć naukę jeszcze jednego języka
obcego.
Skorpion 24.10-22.11
Trafiła kosa na kamień. Pod koniec roku
szkolnego za wszelką cenę będziesz chciał
się wykazywać i pokazać wszystkim na co
cię stać.

Panna 24.08-22.09
Jak zwykle skrupulatna, dokładna i
zazwyczaj chwalona przez nauczycieli,
masz szansę jeszcze w tym roku szkolnym
utrzymać tę opinię.
Lew 23.07-23.08
Ponieważ jesteś przyzwyczajony do
pewnego prestiżu jakim cieszyłeś się
wśród nauczycieli i uczniów, to tym
bardziej będzie ci przykro jeśli przez
mały błąd będziesz mógł to stracić.
Rak 22.06-22.07
Nareszcie przestaniesz się bać szkoły!
Przyłóż się do nauki, a zobaczysz, że nie
taki diabeł straszny jak go malują.
Byk 21.04-20.05
Musisz się teraz mocno przyłożyć i
napracować, jeżeli chcesz utrzymać
swoje oceny i osiągnięcia na tym samym
poziomie co kiedyś. Na swoje słodkie
oczy również nie masz co liczyć, bo w
najbliższych miesiącach nikt się na to nie
nabierze.
Ryby 20.02-20.03
Zaczniesz pamiętać o klasówkach,
sprawdzianach i testach, których w
poprzednich latach nie udawało Ci się
zaliczyć głównie ze względu na to, że nie
wiedziałaś kiedy będą.
Opracowała Wiktoria

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna,
także: Wielka Niedziela,
Zmartwychwstanie Pańskie- najstarsze i
najważniejsze święto chrześcijańskie
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, obchodzone przez Kościoł
chrześcijański.
W chrześcijaństwie wprawdzie każda
niedziela jest pamiątką zmartwychwstania
Chrystusa, ale Niedziela
Zmartwychwstania jest z nich najbardziej
uroczysta.
Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się już
w sobotę po zachodzie słońca Wigilią
Paschalną podczas, której zapala się
Paschał – wielką świecę woskową, która
symbolizuje zmartwychwsałego Chrystusa.
Jest to również statni dzień Triduum
Paschalnego.
Opracowała p. Justyna Romanikiewicz

Przysłowia: Kwiecień
Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę
zimy, trochę lata.
Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie
chłody zapowiadają.
Pogody kwietniowe – słoty majowe.
Opracowała Karolina

Nauczycielka na lekcji:
- Kowalski, dlaczego nie masz w
zeszycie wczorajszego tematu lekcji?
- Bo to nowy zeszyt
- A gdzie stary?
- Stary w robocie
Przed egzaminem student pyta
studenta:
- Powtarzałeś coś?
- Ta.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!
Idzie student fizyki ulicą, zaczepia go
babka:
- Do kościoła to dobry kierunek?
- Dobry – odpowiada student.
Babka odchodzi, a student do siebie:
- Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny.
Mała dziewczynka rozmawiała z
nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel
twierdził, że jest fizyczną niemożliwością,
by wieloryb mógł połknąć człowieka.
Pomimo, że jest taki wielki, jego gardło
jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała
się, że przecież Jonasz został połknięty
przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel
powtórzył, że to fizycznie niemożliwe.
Na to dziewczynka:
- Gdy będę w niebie zapytam o to
Jonasza.
- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta
złośliwie nauczyciel.
- Wtedy pan go zapyta!
Koniec roku szkolnego. Synek
przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do
pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na
przyszły rok - zostaję w tej samej klasie

WYDANIE 61

Zbrodnia na 21 857 obywatelach
Polski, dokonana w okolicach
Katynia przez sowiecką policję
polityczną NKWD na polecenie
najwyższych władz sowieckich
wiosną 1940 roku. Egzekucję ofiar
wykonywano strzałem w tył głowy z
broni krótkiej. Ofiarami zbrodni byli
oficerowie, podoficerowie oraz
szeregowi
żołnierze Wojska
Polskiego, częściowo pochodzący z
rezerwy, którzy po agresji ZSRS na
Polskę, zostali po 17 września 1939
roku w różnych okolicznościach
rozbrojeni i zatrzymani przez Armię
Czerwoną
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy
wojenni.

kwiecień 2015

Zamordowano także kilkutysięczną
grupę funkcjonariuszy Policji
Państwowej, Korpusu Ochrony
Pogranicza
(KOP),
Straży
Granicznej i Służby Więziennej.
Poza tym wśród ofiar było przeszło
7 tys. osób cywilnych, policjantów
i oficerów bez statusu jeńca,
osadzonych w więzieniach na
terenie okupowanych przez ZSRS
Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowała Sandra

