Zimowe zagadki dla dzieci
Lepi się go, lecz nie z gliny
ani z plasteliny.
Daje się mu miotłę w rękę,
żeby nam wyglądał pięknie.

Co to za woda,
twarda jak kamień?
Można na łyżwach
ślizgać się na niej.

Często w nim bywają jeszcze
mrozy trzaskające.
Za to jest w calutkim roku,
najkrótszym miesiącem.

Noworocznych wiele życzeń niesie dzieciom
mroźny...

Latem było tu boisko,
a gdy zimą mróz ścisnął,
wylano wodę czystą,
to już jest…

Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek.

W jakiej stołówce za każde danie,
goście dziękują nam - ćwierkaniem?

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Waga:23.09-23.10
Ten rok będzie wyjątkowy. Jeśli masz
jakieś skryte marzenie – to właśnie w
2015 roku się ono spełni.

Baran:21.03-20.04
Ten rok będzie dla Ciebie szczególnie
udany. Szczęście będzie Ci sprzyjać, więc
planuj dobrze i rozsądnie.

Skorpion: 24.10-22.11
Może nie za szczęśliwie rozpoczął się ten
rok, ale trochę przesadzasz z tym
pesymizmem. Naprawdę będzie to dobry
czas do realizacji planów.

Byk: 21.04-20.05
Pierwsza połowa roku nie będzie tak
szczęśliwa jakbyś chciał. Za to od końca
czerwca czekają na Ciebie same miłe
niespodzianki.

Bliźnięta: 21.05-21.06
Uważaj na pierwsze trzy miesiące Nowego
Roku. Od tego jak postąpisz, zależy dalsza
część roku. Może to być sukces, ale też
porażka. Pilnuj się więc.

Strzelec:23.11-21.12
Możesz się nie martwić. Ten rok
będziesz mógł zaliczyć do udanych,
chociaż pierwsza połowa nie będzie tak
szczęśliwa jak końcówka roku.

Koziorożec:22.12-20.01
Ty niczym nigdy się nie martwisz – i
dobrze, bo zawsze trzeba patrzeć z
optymizmem w przyszłość. Tak będzie i
teraz – rok szczęścia i spokoju.

Rak: 22.06-22.07
Początek i koniec roku będą udane. Za to
środek trochę przyprawi Cię o ból głowy.
Wszystko skończy się jednak dobrze.

Lew: 23.07-23.08
Cały rok będzie dla Ciebie udany, ale pod
koniec trochę szczęście Cię opuści. Jednak
nie martw się – nie na długo.

Panna: 24.08-22.09
Panny będą zadowolone z 2015 roku.
Dobra passa będzie im towarzyszyć, a
plany – nawet te szalone będą się spełniać.

Wodnik:21.01-19.02
Ty zawsze masz szczęście, ale uważaj,
bo w połowie roku może wydarzyć się
coś, co przerwie dobrą passę. Jednak
potem wszystko wróci do normy.

Ryby:20.02-20.03
Koniec roku będzie zdecydowanie
lepszy niż początek. Dlatego wszystkie
plany realizuj od października, a na
pewno się spełnią.

Humor
No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie
nauczyłaś nazw miesięcy:
- Sty...?
- Czeń!
- Lu...?
- Ty!
- A dalej sama!
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik,
pad i dzień!

Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w
loterii. Zawołał swoje dzieciaki i spytał,
które z nich powinno otrzymać prezent:
- Kto jest najbardziej posłuszny? spytał - Kto nigdy nie pyskuje mamie?
Kto robi wszystko, co każe?
Pięć głosików odpowiedziało
jednocześnie:
- Dobra, tato, możesz zatrzymać
zabawkę.

Sekretarka mówi do zapracowanego
biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej
żeby przyszła jutro! A najlepiej niech
wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na
konkretną godzinę.

Kto to jest prawdziwy narciarz?
- Człowiek, którego stać na luksus
połamania nóg w bardzo znanej
miejscowości górskiej, przy pomocy
bajecznie drogiego sprzętu.

Święto Trzech Króli 6 stycznia: 6
stycznia
Kościół
obchodzi
uroczystość Objawienia Pańskiego,
w tradycji znaną jako Trzech Króli.
Na Wschodzie była ona znana już
w III w. Sto lat później pojawiła się
także
na
Zachodzie,
gdzie
przeobraziła się w święto Trzech
Króli.
Pokłon Jezusowi oddali Mędrcy ze
wschodu: Kacper, Melchior i
Baltazar oraz ofiarowali Mu dary:
złoto, kadzidło I mirrę. Dary
Mędrców
mają
znaczenie
symboliczne. Oznaczają godność
królewską
Chrystusa
(złoto),
wypływającą z połączenia się
natury ludzkiej (mirra) z Boską
(kadzidło). Dlatego wyobrażają one
samego Zbawiciela.
Na
pamiątkę
tego
wydarzenia
odbywa
się
poświęcenie kredy, kadzidła i
wody. Kredą na drzwiach należny
napisać K+M+B (inicjały trzech
Mędrców) i aktualny rok. Po
łacinie skrót odczytywany jest,
jako błogosławieństwo – Christus
Mansionem
Benedicat,
czyli
Chrystus błogosławi temu domowi.
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Ciekawostki
geograficzne
Czy wiesz, że...?



















Na świecie jest 14 szczytów o
wysokości przekraczającej 8 000 m
n.p.m. Tworzą one tzw. koronę
Himalajów.
Największy
PKB
na
jednego
mieszkańca mają: Luksemburg (42 930
USD) i Bermudy (41 000 USD).
Największa inflację w latach 1999-2000
odnotowała Angola (325%!).
Najwięcej piwa w przeliczeniu na
mieszkańca spożywają mieszkańcy RPA
(110 l). Drugie miejsce zajmują nasi
południowi sąsiedzi - Czesi (85,5 l). W
spożyciu czystego alkoholu prowadzą
Finowie (449,3 l/mieszk.).
Najzimniejszym miejscem na ziemi jest
Wostok na Antarktydzie. Zmierzono
tam rekordowo niską temperaturę
-88°.
Flaga brytyjska, zwana czasem Union
Jack, jest kombinacją dawnych flag
Anglii, Irlandii i Szkocji.
Finlandia posiada ponad 60 000 jezior.
Najmniejszym państwem swiata jest
Watykan, ma powierzchnię 0,44 km².
Nazwa "Wyspy Kanaryjskie" nie
pochodzi
od
ptaków,
lecz
od
łacińskiego "canis" (pies). W istocie
kiedyś wyspę zamieszkiwały masowo
psy.
Stolicą Węgier jest Budapeszt. Do
końca XIX w. był jednak podzielony na
Budę i Pest położone na dwóch
brzegach Dunaju.
Najsuchszym rejonem świata jest
pustynia Atacama. Od wielu lat nie
spadła tam kropla deszczu.

Niechaj dziadzio z babunią
tak nam długo żyją,
Póki komar i mucha morza
nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze,
pijcie wodę powoli,
Niech się dziadzio z babcią
nażyją do woli.
Kochana Babciu, Drogi Dziadku
z okazji Waszego święta
składamy Wam najlepsze
życzenia – dużo uśmiechu,
radości i samych słonecznych
dni
Wdzięczni wnukowie

