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Opracowała Weronika Gutowska
1. Polacy mieszkający poza
granicami kraju
2. Zasady pisowni
3. Odbywa się go samolotem
4. Inaczej pieniądze
5. Tam wszystkie dzieci chodzą
się uczyć.
6. Stworzenie, które żyje w
akwarium – może być złota
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HASŁO:
…………………………..
…………………………………
Imię …………………………….
Nazwisko ………………………..
…………………………………..

Nagrodę za ostatnią krzyżówkę
wylosował Nikodem Nalepa.
Gratulacje.

Klasa ………………………….
Kupon wrzuć do skrzynki na I
piętrze

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Waga:

23.09-23.10.

W dobrej przyjaźni najważniejsza jest
szczerość, dlatego zawsze mów prawdę.
Z początku będzie bolało, ale potem ktoś
CI naprawdę podziękuje. .
Opracowała Weronika Gutowska

Baran:

21.03-20.4,

Na pierwszym planie będzie teraz to, co
najważniejsze dla Ciebie w miłości.
W końcu może się odważysz i odezwiesz
do ukochanej.

Byk:

21.04-20.05,

Uważaj na to co robisz i jesz. Może
więcej ruchu, a mniej siedzenia przed
komputerem i telewizorem. Na pewno
wyjdzie Ci to na zdrowie.

Bliźnięta:

22.05-21.06

Zdrowie jest najważniejsze! Uważaj więc
na siebie w te chłodne nadchodzące dni.
Wystarczy szal i czapka.

Rak:

22.06-22.07

Pewność siebie pozwoli Ci zabłysnąć.
Może już na Halloween poznasz kogoś
fajnego.

Lew:

23.07-23.08

Twoja praca idzie w dobrym kierunku. Na
pewno zostanie doceniona – wpadną może
jakieś ,,6”.

Panna:

23.08-22.09

Zdrowie fizyczne i psychiczne jest równie
ważne. U Ciebie na razie wszystko OK.
Uważaj jednak na jesienne przeziębienia.

Skorpion:

23.10,21.11.

Trochę ostatnio wszystko szło nie po
twojej myśli. Jednak to się wkrótce
odmieni.
Czasem
warto
myśleć
perspektywicznie..

Strzelec:

22.11-21.12

Ostatnio wiele pracujesz nad sobą.
To zostanie zauważone. Docenią Cię
zarówno znajomi jak i nauczyciele.

Koziorożec:

22.12-20.01

W tym miesiącu czeka na Ciebie wiele
pięknych chwil. Będziesz świadkiem
niezwykłych
zdarzeń,
spotkasz
niezwykłych ludzi. To wszystko sprawi,
że uwierzysz w siebie.

Wodnik:

21.01-19.02,

W tym miesiącu masz pod górkę.
Wszystkie zaplanowane rzeczy odniosą
odwrotny skutek. Czasem jednak i te z pozoru niekorzystne rzeczy, przyniosą
coś dobrego.
Ryby:
20.02-20.03.
Lubisz jesień, więc listopad nie jest Ci
straszny. Nie boisz się gryp. Przeziębień
i zimnych dni. Brawo! Tak trzymać !!!

Połam język!
Czego
trzeba
strzelcowi
do
zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w
dżdżysty dzień na drzewie?
Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4
podkowy?
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń
lata boso.
Idzie gumiś przez las, patrzy podkowa,
odwraca ją a tam koń.
Pani w szkole mówi:
Dziś narysujcie babcię i dziadka.
Jaś rysuje wraca do domu i mówi:
Babciu, dziadku narysowałem Wasze
portrety.
Babcia się ze swojego cieszy ale
dziadek nie bardzo.
Jasiu a dlaczego ja nie mam włosów? pyta dziadek
Bo nie było łysej kredki.
Do Nowaków przyjechała w odwiedziny
babcia:
- Wnusiu, dobrze się chowasz?
- Staram się - wzdycha Pawełek - ale
mama i tak zawsze mnie znajdzie i
wykąpie.

Rysunek wykonała Roksana Krzak

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu
wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs
klasowy "Czyja mama jest
najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali na
swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa
głosy....
Przychodzi skrzat do apteki i mówi do
aptekarki:
- Poproszę aspirynę.
- Dobrze ....zapakować?
- Nie dziękuję, poturlam.
- Tato,już nigdy więcej nie pójdę z tobą
na sanki!
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij!
SZKOŁA
JEST
JAK
FILM
I
TELEWIZJA!
Geografia - Discovery Channel
WF - Szkoła przetrwania
Religia - Dotyk anioła
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX-wieku
J.polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Nowy w klasie - Kosmita E.T
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie
Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Wakacje z rodzicami - Familiada
Woźny - Strażnik Teksasu
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście
smoka
Szkoła - Świat według Kiepskich
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Karolina Pac
Skarby jesieni
.
Narodowe Święto Niepodległości jest
najważniejszym
polskim
świętem
narodowym. 11 listopada 1918 roku po
123 latach niewoli Polska odzyskała
wreszcie
niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez
Austrię, Prusy i Rosję w latach 17721795,
powstaniach
narodowych
(Listopadowym 1830 i Styczniowym
1863),
zmaganiach na różnych
frontach, Polacy dzięki niezłomności,
patriotyzmowi
i
bohaterstwu
wywalczyli wolność. Ogromną rolę w
odzyskaniu niepodległości odegrał
pierwszy marszałek Polski – Józef
Piłsudski.
Dzień 11 listopada ustanowiono
świętem narodowym w 1937 roku. Od
roku 1939 do 1989 obchodzenie tego
święta
było
surowo
zakazane.

Witam wszystkich – mówi jesień
Kto tu jest – Październik, Listopad czy
wrzesień?
Ja jestem kolorowa
A jak już o tym mowa
To liście mi spadają
Kolor ładny mają.
Żółte, czerwone i złote
Zbieraj jeśli masz ochotę i
Niestety kwiatów nie będzie,
Ale kasztany będą wszędzie.
Zaś jabłka, śliwy i grusze,
Pobudzą twoją duszę!
Idź na grzybobranie
Lecz najpierw zjedz śniadanie!
Grzyby czekają
Piękne kapelusze mają.
Jeże i wiewiórki już się przyglądają
Jak dyniowe lampiony w Halloween
wyglądają.
Długie wieczory, krótkie dni
Popatrz jak się wrzos tam lśni!
Rozejrzyj się dookoła,
Popatrz ,posłuchaj jak ja Jesień
Ciebie wołam.

