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Ciężkie i deszczowe
Buty na deszcz
Spadają jesienią z drzew
Można go zrobić jesienią z
kasztanów
Leży pod dębem
Silny i porywisty zwłaszcza
jesienią
Po lecie
Jesienny opad
Wielka , pomarańczowa na
Halloween

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

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Ryba (19.03-20.03)

Baran (21.03-19.04)
Bądź uważny. W pierwszej połowie
października musisz działać ostrożnie.
Mars w znaku Panny utworzy opozycję
z Neptunem, a to też oznacza wiele
niezamierzonych pomyłek.

Koziorożec (22.12-19.01)

Jesteś ambitny i kiedy coś idzie nie
po twojej myśli, wpadasz w rozpacz lub
gniew. Masz szerokie zainteresowania
i chętnie się uczysz. Słuchasz nauczycieli
i chętnie dzielisz się swoją wiedzą
i chcesz pomagać innym w nauce. Nie
zepsuj tego

Panna (23.08-22.09)
Przestań od dzisiaj żyć iluzją. Pamiętaj,
że nawet najgorsza prawda jest lepsza od
najpiękniejszego kłamstwa.

Strzeż się wrogów. W pierwszej połowie
miesiąca wspomoże cię
Jowisz
z Plutonem. Staniesz się więc panem
sytuacji i niechybnie będziesz rządził
w klasie.

Waga (23.09-22.10)

Byk (20.04-20.05)

Mimo że zwykle starasz się słuchać
swojej intuicji, tym razem zdaj się na
radę przyjaciół. Pomogą ci ujrzeć
problem w szerszym kontekście.

Możesz liczyć na życzliwość. Staraj się
czerpać jak najwięcej radości z życia
szkolnego. Masz dobrych przyjaciół,
którzy są zawsze, gdy tego potrzebujesz.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Korzystaj ze swojej wiedzy. Jowisz tworzy
trygon z Plutonem, więc stać cię teraz
na bardzo wiele. Nie skupiaj się
na niedostatkach, tylko na tym, co jeszcze
możesz osiągnąć

Rak (22.06-22.07)
Wszyscy podziwiają Cię, a twoja pasja
życia jest zaraźliwa. Jesteś bardzo bystry,
jednak bycie prymusem niech nie będzie
dla Ciebie priorytetem.

Za dużo myślisz, sam tworzysz sobie
nowe nieistniejące problemy. To dobry
czas na odpuszczenie kilku kwestii.

Strzelec (22.11 - 21.12)

Skorpion (23.10 - 21.11)
Unikaj ludzi, którzy przekonują cię,
że wiedzą lepiej, jak powinno wyglądać
twoje
życie.
Powodują
tylko
niepotrzebne zamieszanie.

Lew (23.07 - 22.08)
W twoim życiu szykują się duże zmiany.
Nie bój się ich, nie uciekaj. Tkwienie
w martwym punkcie nie rozwiązuje
twojej bardzo trudnej
sytuacji.

Wodnik (20.01-18.02)
Jesteś
bardzo
zdolny,
inteligentny
i wszechstronny. Jednocześnie jesteś
indywidualistą. Nie znaczy to jednak,
że musisz być zawsze pierwszy!!! Pilnuj
się!
opracowała Wiktoria Romankiewicz

Paluszki Wiedźmy
Składniki:



225 g masła, zimnego i posiekanego



3/4 szklanki cukru pudru



1 jajko



1 łyżeczka ekstraktu z wanilii



1 łyżeczka ekstraktu z migdałów



2 i 2/3 szklanki mąki pszennej



1 łyżeczka proszku do pieczenia



1 łyżeczka soli

- Co robią Transformersy po dobrej
imprezie?
- Składają się na taksówkę.
- Jaki jest ulubiony serial kanibali?
- Surowi rodzice

Dodatkowo:



3/4 szklanki obranych migdałów

Wszystkie składniki na ciastka szybko posiekać i
zagnieść (można również wyrobić w malakserze). Z
ciasta uformować kulę, lekko spłaszczyć, owinąć
folią spożywczą i włożyć do lodówki na 30 minut.Po
tym czasie ciasto wyjąć z lodówki, formować palce
(powinny być trochę cieńsze od Waszych palców - w
piekarniku urosną), na końcu ciastka wciskając
migdał (może być przecięty na pół, by paznokcie

- Co trzyma fryzjer w lodówce? – Maszynkę.

były cieńsze). Przed samym pieczeniem zalecane
jest schłodzenie ciastek w lodówce - wtedy nie tracą
kształtu, nie rozlewają się na blaszce.Piec około 10
minut w temperaturze 200ºC. Wyjąć, wystudzić na
kratce.

Przepis od Alicji z kl. I gim

Różaniec – jest to modliwa poświęcona
Matce Bożej, w której odmawianie
ZDROWAŚ MARYJO w połączeniu
z rozważaniem dwudziestu tajemnic, czyli
wydarzeń w życiu Chrystusa i Najświętszej
Panny. Każdy dziesiątek "Zdrowaś
Maryjo" poprzedza OJCZE NASZ,
a kończy krótkie uczczenie trzech Osób
Boskich. Tajemnice dzielą się na cztery
części odpowiednio nazywane: radosną,
bolesną, światła, chwalebną.
Opracowała p. Justyna
Romankiewicz

- Jaki jest magik po stracie pracy?
– Jest rozczarowany.
- Dlaczego blondynka – grabiąc
liście- złamała nogę?
– Bo spadła z drzewa.

- Nauczycielka z j. polskiego pyta
jaka jest liczba mnoga od
rzeczownika ,,niedziela”?
Wakacje!!!

–

Hokus- pokus, czary – mary – lek na
szkołę to wagary
Opracowali: Daria Bryniak – kl. IIIgim
oraz Dawid Nalepa kl. I gim
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październik 2015

Na przełomie października i listopada
obchodzimy Hallloween. Jak zwykle
w naszej szkole jest to
dzień
przebierańców i zabaw. Najlepsze
kostiumy
zostaną
nagrodzone.
Najlepsze to znaczy te, które zostały
zrobione samodzielnie. Dla nikogo
nie zabraknie słodyczy.

Te piękne zdjęcia wykonała Sandra
Mancewicz z kl. III gim

W Irlandii obchodzimy Halloween,
ale w Polsce 1 listopada przypada
Dzień
Wszystkich
Świętychodwiedzamy
groby
naszych
zmarłych. Jest to chwila zadumy
nad tymi, którzy odeszli.

