Krzyżówka dla najmłodszych
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KUPON
KONKURSOWY
74 wydanie gazetki
HASŁO:
…………………………..
…………………………………
Imię …………………………….
Nazwisko ………………………..
…………………………………..
Klasa ………………………….
Kupon wrzuć do skrzynki na I piętrze

WRZEŚNIOWE
PRZYSŁOWIA
Gdy we wrześniu grzybów
brak, niezawodny zimy znak.
Gdy we wrześniu plucha będzie zima sucha.
Gdy wrzesień bez deszczów
będzie, w zimie wiatrów pełno
wszędzie.
Jaką pogodę na nowiu da
wrzesień, taka bywa zwykle
przez całą jesień.
We wrześniu, gdy tłuste ptaki,
mróz w zimie nie lada jaki.
Wrzesień rozpoczyna jesień.

SIEDEM CUDÓW ŚWIATA
1. Piramidy egipskie - zbudowane 2500 lat
przed Chrystusem. Największa - piramida
Cheopsa.
2. Wiszące ogrody Semiramidy - stworzone
w Babilonie 600 lat przed Chrystusem,
sprawiały wrażenie zawieszonych w
powietrzu, gdyż umieszczone były na
wysokich tarasach.
3. Posąg Zeusa Olimpijskiego - dzieło
Fidiasza powstałe z marmuru, kości
słoniowej i złota, liczył 12 m.
4. Świątynia Artemidy - budowla licząca
122 m, wykonana z marmuru w Efezie (
Turcja ).
5. Kolos Rodyjski - posąg boga wykonany
z brązu, powstał ok. 280 r. przed
Chrystusem.
6. Latarnia morska w Faros - zbudowana z
marmuru, wysokość 122 m.
7. Mauzoleum w Helikarnasie - grobowiec
wzniesiony dla uczczenia pamięci króla
Mauzelusa.

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

LEW

Wakacje sprawiły, że czujesz się jak
we śnie. Nie możesz się otrząsnąć
z nadmiaru wrażeń. Lepiej jednak
pomyśl o nauce, bo potem może
być źle.
PANNA
WODNIK

Nie martw się. Jeszcze trochę
i znów będą wakacje….. a te
tegoroczne
były
bardzo
udane,
dlatego
tak
ich
żal…..
RYBY

Nie pozwól, aby w tym roku
matematyka
spędzała
Ci
sen
z powiek. Po prostu weź się do nauki
od początku, a koniec będzie na
pewno bez nerwów
BARAN

Ledwo
nie
zabrzmiał
pierwszy
dzwonek a tu już pani zapowiada
sprawdzian… No cóż… Taka kolej
rzeczy.. Nie przejmuj się, bo za
dziesięć miesięcy znów wakacje
BYK

Uwielbiasz lato – słońce, ciepło.
Teraz, gdy zbliża się jesień, ciągle
pada i jest pochmurno jesteś przybity
i nic Ci się nie chce. Mimo wszystko
wyjdź na dwór, porozmawiaj
z przyjaciółmi,
a nawet szary
dzień stanie się przyjemny.
BLIŹNIĘTA

Bliźnięta
zawsze chodzą z głową
w chmurach. Myślą o niebieskich
migdałach, nawet na kartkówkach. Oj
obyście nie musiali poprawiać zbyt
wielu jedynek
RAK

I znów początek roku szkolnego. Jak
Ty nienawidzisz tego okresu. Marzysz
już o tym, aby był choćby koniec
miesiąca. Nie przejmuj się. Czas
szybko leci…

Wakacje nad wodą pozwoliły Ci
dobrze wypocząć. Teraz masz
mnóstwo sił, aby zabrać się do
pracy.
WAGA

Jakoś łatwo dostosowujesz się do
sytuacji. Wszyscy żyją jeszcze
wakacjami, a Ty myślisz już o
kartkówkach,
lekturach,
ćwiczeniach. Tylko pozazdrościć
SKORPION

Bardzo dobrze zniosłeś początek
roku. I choć myślisz o wakacjach,
potrafisz skupić się na bieżących
sprawach. To bardzo dobrze. Tak
trzymać.
STRZELEC

W twojej klasie po wakacjach coś
się zmieniło… I to na lepsze. Ludzie
są jacyś bardziej mili, sympatyczni,
dorośli….A
może
to
Ty
się
zmieniłeś.
KOZIOROŻEC

Ciągle myślisz o wakacjach, żyjesz
wspomnieniami pięknego wolnego
czasu, swobody…. Ocknij się…bo
inaczej
wylądujesz
z
paroma
jedynkami!

CIEKAWOSTKI

Parasol - znany już dobrze Chińczykom,
Grekom
i
Rzymianom,
służył
do
zasłaniania
mądrych
głów
przed
nadmiernym nagrzaniem promieniami
słonecznymi.
W Polsce parasolki przeciwsłoneczne,
często zwane umbrelkami, uzywane były w
dużych miastach już na przełomie XVII
i XVIII w. Praktyczne, proste parasole,
zarówno męskie, jak i damskie wchodzą w
użycie w połowie XIX w. Męskie do dzisiaj
pozostały bez zmian: są czarne, duże
i okrągłe. Damskie ulegają ciągłym
zmianom.

Papier - za wynalazcę papieru uważa się
Chińczyka Cai Luna - cesarza z dynastii
Wschodniej Han. Około roku 105
uformował on papier z wodnej zawiesiny
włókien roślinnych, zaczerpniętej na
osadzone w ramce sito z tkaniny. Zanim
wynaleziono papier do pisania używano
papirusu i tapy( które formowano z całych
pasemek łodyg roślinnych lub łyka drzewa
oraz pergaminu.
Pierwsze papiernie w Europie powstały
na Półwyspie Iberyjskim i we Włoszech.
Zwano je młynami papierniczymi, gdyż
używano w nich jako napędu kół wodnych.

Radio - łączność radiową po raz pierwszy
uzyskał Włoch Guglielmo Marconi w 1894
roku, na odległość 10 metrów. W wyniku
eksperymentów i udoskonaleń powiększył
jeszcze w tym samym roku zasięg
łączności radiowej do 10 kilometrów.
W1896 Marconi uzyskał na swój
wynalazek patent brytyjski. Komunikat
nadany w Wielkiej Brytanii i odebrany
w Kanadzie składał się z trzech kropek,
czyli litery S w alfabecie Morse'a. Pierwsze
radio
tranzystorowe
skonstruowała
amerykańska firma Regency w 1954 roku.
Opracowała p. Teresa Michalska

27.09.2016r. - 404
rocznica zagadkowej
śmierci Piotra Skargi
Piotr Skarga - Piotr Powęski (ur. 2
lutego 1536 w Grójcu,
k.
Warszawy, zm. 27 września 1612 w
Krakowie) – polski jezuita, teolog,
pisarz i kaznodzieja, czołowy polski
przedstawiciel
kontrreformacji,
filantrop oraz ten, który w trosce
o ojczyznę miał odwagę nazwać po
imieniu największe polskie przywary.
Nawoływał
do
zmian
postaw
rządzących, do reform, by nie
doprowadzić
Rzeczypospolitej
do upadku. Kaznodzieja nadworny
Zygmunta III Wazy, Sługa Boży.
Autor „Żywotów świętych” i „Kazań
sejmowych”. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1564 roku. Pięć lat później
rozpoczął jezuicki nowicjat w Rzymie
oraz studia w Kolegium Rzymskim.
Po dwóch latach wrócił do Polski.

Pracował w Pułtusku, we Lwowie,
Jarosławiu,
Warszawie,
Płocku
i Wilnie, gdzie w 1579 roku został
pierwszym
rektorem
Akademii
Wileńskiej.
Pracę w
Krakowie
rozpoczął w 1584 roku, gdzie założył
Arcybractwo
Miłosierdzia
Bogarodzicy, Bank Pobożny, który
udzielał bezprocentowych pożyczek i
Skrzynkę św. Mikołaja gromadzącą
posagi dla ubogich panien. Pisał
skargi ubogim analfabetom. Stąd
uzyskał swój przydomek – Skarga.
Opracowała p. Justyna Romankiewicz

WYDANIE 74

Dlaczego jest zawsze tak, że to co
dobre
szybko
mija.
Wakacje
przeminęły więc jak mała chwilka
i znów trzeba wracać do szkoły.
Jednak w szkole też może być fajnie –
tu spotykamy się z przyjaciółmi,
możemy pogadać i oczywiście się
uczymy. Chociaż co do tego ostatniego
na pewno niektórzy powiedzą, że nie
jest to takie fajne…ale mimo wszystko.

Tym jednak niepocieszonym chcę
przypomnieć, że już za dziesięć
miesięcy wakacje!

wrzesień 2016

Aby wszystkie fajne dni
w żółwim tempie upływały,
by co dzień uśmiechał się
do Was świat cały.
By nigdy nie było porannej
pobudki
i wiał wiatr specjalny co
rozwiewa smutki.

Wszystkim naszym
wspaniałym Chłopakom z
okazji Dnia Chłopca
Wszystkiego co najlepsze
Życzą Dziewczyny

