W

N

O

Ż

Y

C

E

M

A

K

I

K

I

J

T

P

A

P

L

A

A

A

J

I

A

S

L

D

Z

L

I

S

T

A

K

O

O

M

A

R

S

Ł

Ż

M

I

J

A

O

Dla najmłodszych – klasy 0-3.

Odszukaj wyrazy: dom, kij,

klasa, las, lilie, lista, mak,
Mars, napa, nożyce, Oka,
papla, żmija.
Wyrazy te ukryte są poziomo,
pionowo lub ukośnie. Pozostałe
litery czytane rzędami utworzą
rozwiązanie.
Rozwiązanie wpisz na kupon
konkursowy.
Opracowała T. Michalska

KUPON
KONKURSOWY
64 wydanie gazetki
HASŁO:
…………………………..
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Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Waga: 23.09-23.10.
A tu niespodzianka i to w szkole!!! Nowi
ludzie, nowe towarzystwo i może nawet
ktoś od serca???

Baran: 21.03-20.04,
Wakacje minęły zbyt szybko, ale w końcu
musisz się pozbierać i wziąć ostro do
pracy.

Byk: 21.04-20.05,
Pierwszy tydzień po wakacjach będzie
okropny. Potem trzeba się po prostu
przyzwyczaić do nowej sytuacji. Szkoła
ma też swoje plusy.

Skorpion: 23.10,21.11.
Wakacje minęły a Ty już myślisz kiedy
będą następne i liczysz dni do wolnego.
Może pomyślisz trochę o szkole.

Strzelec: 22.11-21.12
A Ty po prostu lubisz szkołę tak samo
jak wakacje. Powrót więc nie będzie dla
Ciebie niczym złym.

Bliźnięta: 22.05-21.06
Wbrew wszystkim lubisz szkołę i trochę
już było bez niej nudno. Teraz można
wreszcie się pośmiać i pogadać z kolegami.

Rak: 22.06-22.07
Wakacje są cudowne, ale czas powrotu do
szkoły nie jest najgorszy. Jakoś w tym roku
będzie lepiej niż w zeszłym.

Lew: 23.07-23.08
Na wakacjach czułeś się jak ryba w
wodzie, ale dosyć już rozpamiętywania
wolności. Teraz już kartkówki, klasówki,
sprawdziany…ale też śmiechy, spotkania z
przyjaciółmi i nowe znajomości.

Panna: 23.08-22.09
Dobre czasy się skończyły – spanie do
12.00, długie nocne siedzenia przed
telewizorem. Może to nawet dobrze, bo z
korzyścią dla zdrowia.

Koziorożec: 22.12-20.01
Zbyt dużo szalałeś podczas wakacji, więc
powrót do normalności przyda się.
Przynajmniej trochę odpoczniesz.

Wodnik: 21.01-19.02,
Z dużej chmury mały deszcz. Tak się
bałeś powrotu do szkoły, a tu proszę
same miłe niespodzianki – koledzy,
koleżanki…
Ryby: 20.02-20.03.
Fajnie jest wrócić do szkoły. Można
spotkać starych znajomych, za którymi
co tu dużo mówić – się stęskniłeś.

REGULAMIN KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
„ JESIEŃ W POEZJI
POLSKIEJ”
1. Cele konkursu:
- popularyzacja poezji polskiej
wśród dzieci i młodzieży
rozwijanie
zdolności
recytatorskich
- zainteresowanie uczniów poezją
- zachęcanie do autoprezentacji
- uczenie rywalizacji w przyjaznej
atmosferze
2. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla
wszystkich uczniów naszej szkoły ( klasy
od 0-III gimnazjum)
- każdy chętny uczestnik musi
opanować na pamięć Dowolny wiersz
polskiego poety o tematyce związanej z
jesienią, należy pamiętać, aby tekst był
adekwatny do wieku wykonawcy
- chętnych prosimy o zapisy do
wychowawcy klasy
- konkurs odbędzie się w dniach 17 i
18 października

3. Przebieg konkursu:
- Konkurs podzielony zostanie na 4
kategorie wiekowe i w tych kategoriach
będzie oceniany, klasy 0-I, II-III, IV-VI, IIII gimnazjum
- Komisja oceni wykonawców,
laureaci otrzymają dyplomy i nagrody(dla
uczniów, którzy opłacili składkę na
Komitet Rodzicielski) rzeczowe
ZAPRASZAMY !!!

Nauczyciel matematyki napisał o
uczniu:
"Wyciąga książki 10 minut, bo
twierdzi, że dostał zadyszki po
otwarciu plecaka"
Przed wizytacją w szkole nauczyciel
ustala:
- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają
się wszyscy. Ci co wiedzą - prawą
ręką, Ci co nie wiedzą - lewą ręką.
Na lekcji biologii na studiach,
nauczyciel kończy przemowę:
- I tak oto właśnie ciecz ścieka.
Na to student z zagranicy mówi:
- Polska języka dziwna. Pies ścieka i
woda ścieka.
Pani
zadała
dzieciom
temat
wypracowania - ''Jak wyobrażam
sobie pracę dyrektora?''.
Wszystkie dzieci piszą tylko Jaś
siedzi bezczynnie założywszy ręce.
- Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta się
nauczycielka.
- Czekam na sekretarkę...
Wściekły profesor wchodzi do sali
wykładowej i mówi:
- Wszyscy nienormalni mają wstać!
Nikt się nie rusza. Po dłuższej chwili
wstaje jeden student.
- No proszę! - mówi ironicznie
profesor i pyta studenta. - Czemu
uważa się pan na nienormalnego?
- Nie uważam się za nienormalnego,
ale głupio mi, że pan profesor tak
sam stoi...
Na egzaminie. Po kilku zadanych
pytaniach profesor mówi do studenta:
- Leje pan wodę.
- Panie profesorze, cóż zrobić, skoro
temat jak rzeka...
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Od tego roku rozpoczynamy cykl,
mający na celu prezentację prac
uczniów naszej szkoły. Jeśli ładnie
rysujecie,
piszecie
wiersze
lub
opowiadania, możecie je zamieścić w
naszej gazetce. Prace należy składać
do p. Biernacik.
A oto jedna z prac naszej koleżanki
Roksany Krzak z klasy I GIM.

wrzesień 2015

Wszystkim naszym kochanym
Chłopakom
z okazji Ich święta
życzymy
uśmiechu,
radości,
słońca
i spełnienia marzeń
Dziewczyny

