Urszulańska krzyżówka
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Imię, nazwisko, klasa:
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Hasła poziomo:
1) nazwisko Siostry Dyrektor
5) nazwa szkolnej gazetki: „…. diem” (Chwytaj dzień według Horacego)
8) imię Siostry Wicedyrektor, odpowiedzialnej za klasy I-III SP,
w którym brakuje jednego „R”
10) nauczycielka historii, absolwentka naszej szkoły nazywa się…
12) imię jednej z anglistek (siostra Balladyny)
14) nazwisko Pani, która pracuje w Studio TV / xero
15) epoka dinozaurów
16) Szkolny Klub Sportowy (skrót)
19) antonim dobra
20) w 2023 roku będziemy mówić, że Siostry
Urszulanki przybyły do Rybnika … lat temu
21) nazwisko siostry polonistki obdarzonej pięknym głosem
22) miasto z zamkiem krzyżackim nad Nidą
23) siostra Racheli
24) Alicja i Alina to dwie…
25) miejsce śmierci oraz kultu św. Urszuli i jej towarzyszek
27) specjalność Siostry Dyrektor (a także nauczycielek: Dominiki i Katarzyny)
28) uzupełnij słowa hymnu szkoły: „Bóg i …. To nasz cel”
29) imię świętej założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
Hasła pionowo:
1) to samo nazwisko nosi kapelan szkoły i jeden z nauczycieli wychowania fizycznego
2) najwyższe odznaczenie szkoły
3) nazwisko wuefisty, który rozpropagował w naszej szkole Tchoukball oraz jego żony,
wychowawczyni klasy 3b SP
4) imię wuefisty, który jest odpowiedzialny z BHP w szkole
5) „Bóg i Ojczyzna to nasz…” (uzupełnij słowa hymnu szkoły)
6) nauczycielka wychowania fizycznego oraz jej córka z 1b LO noszą nazwisko…
7) siostra ucząca wychowania fizycznego ma na imię …
9) nauczycielki matematyki oraz fizyki - absolwentki szkoły noszą imię…
10) morska podróż
11) imię siostry pracującej na portierni
13) koło wolontariatu nosi
17) nazwisko nauczyciela fizyki
18) imię chemiczki, która prowadzi szkolną scholę oraz wychowawczyni klasy 2a SP
21) daremne w wierszu Adama Asnyka
23) nasza szkoła prowadzi wymiany zagraniczne z Mazamet we Francji, Hildescheim
w Niemczech oraz… we Włoszech
26) z palmą na pustyni (lub popularnie o Ruchu Światło i Życie)

