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1. Przeciwnik kota
2. Ostatni polski oskarowy film
3. Od miłości do nienawiści tylko
jeden …
4. 3 os l. poj r. żeński
5. Tańcowała z nitką
6. Np. róża
7. Żona taty
8. Duża Agatka
9. Zwierzę z kolcami
10. Zakładane kiedyś zamiast
skarpet
11. Skrzat w stawie lub znak
zodiaku
12. Kłębią się w głowie
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62 wydanie gazetki
HASŁO:
…………………………..
…………………………………
Imię …………………………….
Nazwisko ………………………..
…………………………………..
Klasa ………………………….
Kupon wrzuć do skrzynki na I
piętrze

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Baran: 21.03-20.4,
Masz już wakacyjne plany, ale
jeszcze trwa rok szkolny. Najpierw
pomyśl o ocenach, a potem dopiero
o wakacjach.
Byk: 21.04-20.05,
Twoje świadectwo zapowiada się
bardzo dobrze. Czas na odpoczynek.
Możesz zaplanować już coś fajnego!
Bliźnięta: 22.05-21.06
Dlaczego zostawiasz zawsze coś
ważnego na koniec. Możesz przecież
oddawać wszystko w terminie, pisać
klasówki w terminie. A potem tylko
te terminy Cię gonią i gonią…
Rak: 22.06-22.07
Wakacje się zbliżają. W końcu
trochę swobody. Pomyśl jeszcze
tylko o ostatnich możliwościach
zmiany oceny i już będzie dobrze.
Lew: 23.07-23.08
Stale wisi nad Tobą ten sprawdzian z
polskiego. Trzeba było napisać go
wcześniej i by było po sprawie.
Teraz musisz denerwować się do
końca.

Panna: 23.08-22.09
Myślami jesteś już na wakacjach.
Niestety to nie takie proste. Oceny
jeszcze nie są wystawione i
wszystko jest jeszcze możliwe.
Waga: 23.09-23.10.
Może wakacje są już zaplanowane,
ale to jeszcze nie koniec roku.
Może pomyśl jeszcze o zmianie
oceny z WOP –u, a świadectwo
będzie lepsze.
Skorpion: 23.10,21.11.
Oceny są już znane, wszystko
zapowiada się dobrze. Masz teraz
chwilę dla siebie, ale to zasłużony
odpoczynek, bo jeśli ktoś pracował
cały rok, to teraz zbiera nagrody.
Strzelec: 22.11-21.12
Ocena z polskiego może się jeszcze
zmienić., dlatego pomyśl o tym
projekcie, o którym mówiła pani.
To przecież nic trudnego.
Koziorożec: 22.12-20.01
Marzą Ci się wakacje, a tu jeszcze
trzeba się uczyć. No trudno, skoro
cały rok się nie pracowało, to
końcówka musi być pracowita.
Wodnik: 21.01-19.02,
Nic jeszcze nie planuj, bo zawsze
Twoje plany ulegają zmianie.
Może rodzice szykują dla Ciebie
coś fajnego.
Ryby: 20.02-20.03.
Dobre świadectwo i dobre wakacje.
Zasłużyłeś sobie na wszystko co
najlepsze. Pracowałeś pilnie cały
rok, teraz tylko przyjemności.
Rozwiązanie zagadek: Drukarka, Liście,Lód

1.
Co to za wyraz?????
Zaczyna się na ,,d”,
kończy na ,,a”
i zużywa bardzo dużo papieru????
2.
Spadają z drzewa, żółte, czerwone,
Wiatr je niesie w tą i w tamtą stronę.
3.
Co to za woda, twarda jak kamień,
Można na łyżwach pojeździć na niej.
Odpowiedzi w gazetce

Opracowała Daria

Wszystkim naszym
kochanym Mamom
z okazji Dnia Matki
samych słonecznych dni,
uśmiechu, radości
i zadowolenia z nas
Dzieci z SPK w Cavan

Dnia 3 maja 1791 roku została
uchwalona
Konstytucja
Rzeczypospolitej
Obojga
Narodów inaczej Konstytucja 3
maja. Była to pierwsza spisana
nowoczesna
konstytucja
w
nowożytnej Europie. Została
uchwalona przez Sejm Wielki,
który
został
zwołany
w
październiku
1788
roku.
Konstytucja ta była efektem
dążeń
do
naprawy
stosunków
wewnętrznych
w Rzeczypospolitej; ustalała
podstawy ustroju nowożytnego
w Polsce. Konstytucja ta to
symbol dążeń do odzyskania
niepodległości i suwerenności
Rzeczypospolitej. Uchwalenie
Konstytucji
było
niezwykle
ważnym
i
szczęśliwym
wydarzeniem.
Niestety
na
naprawę Polski było już za
późno. Konstytucja nigdy nie
weszła
w
życie.
Jednak
pamiętamy o tym wydarzeniu i
co raku obchodzimy rocznicę
uchwalenia Konstytucji. W tym
roku przypada 224 rocznica.
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Wywiad z Panią Wizytator
Urszulą Łączyńską
1.Czy może Pani opowiedzieć na czym
polega Pani praca i gdzie Pani pracuje?
- Jestem zatrudniona w Ośrodku
Rozwoju
Polskiej
Edukacji
Zagranicą w
Warszawie
na stanowisku Wizytatora Szkół
Europejskich. Mam różnorodne
zadania do wykonania – jednym
z nich jest prowadzenie ewaluacji
w
Szkolnych
Punktach
Konsultacyjnych . To są szkoły
polskie za granicą, mamy takich
w tej chwili siedemdziesiąt. Oprócz
tego jestem również odpowiedzialna
za
sprawowanie
nadzoru
pedagogicznego nad nauczycielami
zatrudnionymi
w
szkołach
europejskich.
2.Jakie szkoły i gdzie - w jakich
państwach – Pani odwiedziła?
- Oj, będzie to trudne pytanie, bo
odwiedziłam
bardzo
dużo
szkół.
Wspomnę, chociażby Irlandię. To jest
moja trzecia szkoła w Irlandii, bo byłam
w Limerick, Corku i dzisiaj jestem tutaj
u Was. To już mam trzy szkoły, byłam
również w Londynie, byłam we
Włoszech, byłam we Francji. Także tych
szkół jest wiele. Byłam również w Rosji,
w Moskwie
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3. Gdzie znajduje się najbardziej

liczna polska szkoła?
- Mamy kilka bardzo licznych
szkół. Jedną z nich jest szkoła w
Paryżu. Bardzo liczną szkołę
również mamy w Brukseli.
4.Czy to Pani pierwsza wizyta w
Irlandii?
-No, nie. Tak jak już zauważyliście
w pierwszym pytaniu, podałam, że
to jest moja trzecia wizyta jeśli
chodzi o ewaluacje w Irlandii, ale
oprócz tego muszę powiedzieć, że
byłam w Irlandii w czasie wizyt
studyjnych. Także, już w Irlandii
tu miałam przyjemność być kilka
razy.
Bardzo
dziękujemy,
życzymy
sukcesów i Zapraszamy ponownie.
- Dziękuje bardzo, chciałam tylko
dodać,
że
to
była
ogromna
przyjemność dla mnie być tutaj,
zobaczyć jak bardzo lubicie szkołę, jak
cieszycie się, że możecie tutaj chodzić,
zdobywać swoją wiedzę i życzę wam
również samych sukcesów.
Wywiad
przeprowadzili:
Sandra i Marcel.

Wiktoria,

