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Czarny popularny ptak
Iwona, Iwonka w skrócie
Wróg psa
Do ostrzenia
Popularny struś
Jedno z wielkich jezior
Na biegunach
Gryzoń w domu
Mierzymy go – choć nie
widzimy
10. Leczą a także nadają smak
11. Może być dobra od przyjaciela
12. Ma właściwości lecznicze, ale
tez lubimy w niego zapadać
jak misie

KUPON
KONKURSOWY
60 wydanie gazetki
HASŁO:
…………………………..
…………………………………
Imię …………………………….
Nazwisko ………………………..
…………………………………..
Klasa ………………………….
Kupon wrzuć do skrzynki na I
piętrze

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Panna: 23.08-22.09
Panny odradzają się na wiosnę i jak
Feniks z popiołów, one wychodzą ze
swoich domów na spacery, poranne
treningi i wieczorne spotkania z
przyjaciółmi.

Waga: 23.09-23.10.

Baran: 21.03-20.04
Marzec to bardzo trudny miesiąc dla
barana. Będzie się dużo działo i to nie
najlepiej.

Byk: 21.04-20.05,
W tym miesiącu bardzo dobrze spiszesz się
w szkole. Wszystkie sprawdziany pójdą jak
po maśle. Oby tak dalej !!!

Bliźnięta: 22.05-21.06
Bliźnięta uwielbiają wiosnę – jej zapach,
nowe roślinki i coraz dłuższe dni. Dlatego
marzec – mimo złej pogody i tak będzie
dla nich udany.

Rak: 22.06-22.07
Optymizm raków udzieli się każdej osobie,
która ma z nimi styczność, więc szukajcie
raków na wiosnę!

Lew: 23.07-23.08
Marzec to nie czas dla lwów. One
zdecydowanie wolą lato i aktywność na
słoneczku. Ale może teraz choć mały
trening?

Choć wagi wolą jesień, to wiosenne
porządki nie są im obce. Dlatego zawsze
na wiosnę porządkują swoje biurka,
tornistry i znajdują tam naprawdę
niezidentyfikowane rzeczy….

Skorpion: 23.10,21.11.
Dla skorpionów wiosna jest zupełnie
zbędna. One żyją w swoim świecie, gdzie
czas nie absolutnie znaczenia..

Strzelec: 22.11-21.12
Strzelec uwielbia wiosnę, bo po długiej
zimie pojawiają się oznaki budzącej się
do życia przyrody. A strzelec jest
przecież zapalonym przyrodnikiem….

Koziorożec: 22.12-20.01
Koziorożec woli zimę, bo uwielbia
spędzać czas w domu przy kominku.
Jednak prawdziwi przyjaciele potrafią go
z domu wywabić na świeże powietrze..

Wodnik: 21.01-19.02,
Dla wodników marzec to czas
przygotowań do lata – pory roku, którą
uwielbiają. Robią więc teraz przegląd
strojów pływackich, sprzętu
wędkarskiego, okularów
przeciwsłonecznych i plażowych
ręczników.

Ryby: 20.02-20.03
Ryby w marcu czują się jak ryby w
wodzie – lód ustępuje z rzek i jezior,
podobnie jak odpływa zimowa
bezczynność ryb. Teraz stają się
aktywne.

Wielki post to okres ruchomy w
kalendarzu liturgicznym Kościoła
katolickiego. Wypada on pomiędzy
Środą Popielcową a Wielkim
Czwartkiem (kończy go liturgia
Mszy Wieczerzy Pańskiej). Wielki
Post trwa czterdzieści dni, nie licząc
niedziel. Jest to czas przygotowania
na
święto
Zmartwychwstania
Chrystusa, gdy wierni powinni
podjąć pokutę oraz uczestniczyć w
nabożeństwach Drogi Krzyżowej i
Gorzkich żali oraz rekolekcjach
wielkopostnych

Wulkan
ma
potencjał,
by
wybuchnąć
z
siłą
VEI
7
(najwyższy stopień siły erupcji,
oznaczany jako super-kolosalny).
Jego ostatnia, niewielka erupcja w
roku 1538 utworzyła w mieście
nowe
wzniesienie,
nazwane
Monte Nuovo.

Kto jako pierwszy przepłynął
przejściem północno-zachodnim
na północy Kanady?

Opracowała p. Justyna Romankiewicz

James Cook
Vitus Bering
Roald Amundsen
Jeszcze nikt

Jeśli znajdziecie lub znacie jakieś
ciekawostki ze świata geografii, historii,
przyrody, techniki – możecie je
zamieścić w szkolnej gazetce –
zapraszamy do współpracy.
Proszę się skontaktować z Sandrą z kl.
II Gim.

Wyprawa zajęła Amundsenowi
i sześcioosobowej załodze statku
Gjøa trzy lata (1903-1906). Przez
większość czasu statek uwięziony
był w lodzie, a załoga czekała na
krótkie miesiące polarnego lata, w
których mogła będzie
kontynuować podróż. To wtedy
Amundsen poznał od lokalnych
mieszkańców sposoby
przetrwania i podróży w Arktyce,
jak zaprzęgi psów lub futrzane
okrycia. Zdobyta wiedza później
pozwoliła mu zdobyć oba bieguny.
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Ciekawostki ze świata geografii

Który kraj, poza USA, nazwał swoją
stolicę na cześć prezydenta Stanów
Zjednoczonych?

Wyspy Salomona
Liberia
Somalia
Panama
Liberia została utworzona w roku 1847
przez wyzwolonych niewolników ze
Stanów Zjednoczonych. Wprowadzili
oni model rządów wzorowany na USA,
a nowowybudowaną stolicę nazwali
Monrovia - na cześć Jamesa Monroe,
który wspierał ideę kolonizacji Afryki.

Kolorowych jajeczek,
rozczochranych owieczek,
rozkicanych króliczków,
pyszności w koszyczku,
a przede wszystkim
mokrego ubrania
w dniu wielkiego lania!

W którym europejskim mieście
znajduje się wulkan grożący w
każdej chwili wybuchem?

W Porto
W Heraklionie
W Neapolu
W Palermo
Mający 24 kratery Campi Flagrei to
jeden z największych wulkanów
świata. Znajduje się on w
większości pod wodą zatoki, nad
którą położony jest Neapol ciąg dalszy
na str. 2

Wesołych Świąt Wielkanocnych
Życzy
Redakcja

