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Witajcie Drodzy Uczniowie!
Ach! Jak nam mił o, ż e znowu moż emy dla Was pisać , twozyć , opowiadać ,

"ł amać "

Wam gł owy kzyż ówkami itd. Tak, tak moi drodzy oddajemy do Waszych rąk pierwszy

w tym roku numer Szkolnego Magla. A wiecie, ź e jesteś my z Wami juz piąty

rok.

Nie wierzycie? Ale to prawda! W tym roku nasze pisemko będzie ś więtowaóswoje piąte
urodziny! To jednak nie wszystko! Wyobraź cie sobie, ż e pź

ed nami

rok zmian. Chcemy

się dla Was zmieniać , dlatego w tym roku oddajemy do Waszych rąk

pisemko

w zmienionej formie, Zobaczycie jaką mamy piękną szatę graficzną. Cóz, moź e jesteś my
nieskromni, ale teraz jesteś my naprawdę profesjonalną gaż etą na europejskim poziomie.
No, dosyć tego chwalenia, bojeszcze nam woda sodowa uderzy do gł owy,

Co w naszym Szkolnym Maglu sł ychać ? Hm... a raczej co moż na przeczrĄać .
Każ dy znajdzie w tym numeze coś dla siebie. Oczywiś cie jest kzyzówka dla ł amaczy

gł óu Dla

moli książ kowych mamy intrygujące opowiadanie, a dla romantyków piękną

poezję. Jest też coś dla ł asuchów

-

kącik kulinamy, Ko nie lubi jeś ć ?A co jak za duż o

Ąemy2 Hm... mamy parę rad dla tych, Kórzy lubią zyć aKywnie idbać o formę - polecamy
kącik sportowy. Mił oś nicypnyrody niech się nie obawiają, mamy coś specjalnie dla nich,
czyli garś ćciekawostek ze ś wiata zwieząt. W tym numerze polecamy Wam równieź kilka

ciekawych książ ek, przecież literatura nie kończy

się na

szkolnych lekturach!

A na koniec coś dla tych, Kórzy lubią się poś miać - czyli kącik uś miechu.
Ehh... piszemy o zmianach, ale jedno się nie zmienił o, znowu za duż o zdradzamy
na samym wstępie. Ciii... już nic nie mówimy. Zapraszamy do lektury Szkolnego Magla.

Jesień w tym roku piękna, moż na, więc nas czytać w parku, w lesie i na spacerze,.-

Koł o Redakcyine
Numer przygotowali: Patrycja Palicka, Kinga §zmyt, Dawid Rdest, Mauryry
Pochylski, Jaś mina Skrobańska, Michał Sź uczka, Jakub Parulski, Piotr Podobiński,
Magdalena Miętkowska, Zofia Rode, Adriana Pięta, Milena Wieczorek

pod opieką:
lzabelli Sporakowskiej-Mazur, Mał gorzaty Wolskiej,
Agaty Szewczyk i Moniki Krzyczyńskiej.

MAsz PRoBLEM, zcŁoŚ slĘ Do.
Każ dy z nas spotyka się
z konfliktami w swoim ż yciu
lub wś ród swoich znajomych.
Jako wyszkoleni mediatozy
rówieś niczy jesteś my gotowi
Wam pomóc.
Oto kilka wiadomoś ci, które przybliż ą
Wam idę mediacji.

Czym są mediacje rówieś nicze?

ł

Mediacje rówieś nicze to rozmowy
dwóch skł óconych stron w
towarzystwie mediatorów (czyli nas
@), którzy prowadzą rozmowę w taki
sposób, ż e macie szansę sami
znaleź ć rozwiązanie trudnej sytuacji.
Kto moż e skorzystać z naszej pomocy?
Znaszej pomocy moż e skorzystać kazdy, kto zechce roał ,liązać konflikt ijest gotowy na
rozmoWę,

Dlaczego warto skorzystać z mediacji rówieś niczych?
Masz szansę rozwiązać swój konflikt.
Nie ma winnych, ani kary - jest szansa na pokojową ugodę.

Jak skorzystaó z mediacji?
Zgł oś ciesię do nas!
Moż ecie też przekazać informację o chęci udział u w mediacji do Pani Graź yny Skoczylas
(psycholog) lub Pani Moniki StanceI ewskiej (pedagog).

Jesteś myuczniami klas
siódmych iósmych.
W naszej szkole peł nimy rolę
mediatorów rówieś niczych.

Magdalena Czyż ewska
Liwia Goldberg
wiktoria kania
Mateusz Pnyhylski

7d
8d
8b
7c

oliwia skiba 7a
Patrycja Skiba 7a
Jaś mina Skrobańska 7d
Michał Sztuczka 7d

KAMPAN| A WYBORCZA
SAMORZADU UCZNlOWSKlEGO
Dnia27 wześ nia201Br. odbyĘ się wybory do SU w naszej szkole.
Gł osował o 516 uczniów.
Nowy skł ad samorządu w roku szkolnym 2O1Bl19 przedstawia się następująco:
Przewodniczący - Filip Poprawka 8a
Zastępca _ Aleksandra Klich 8c
Sekretarz - Maksymilian Wiza 5d
pozostali czł onkowie su:

Julia Cieś lak 8b
Weronika Dukarska 6a
Maja Juraszyk 5a

wikoria kalewska 8c

Jakub Parulski 7d
Laura Rok 8b
Wiktoria Rybarczyk 6a

oliwia skiba 7a

Jaś mina Skrobańska 7d
Michał Sztuczka 7d
Dominik ż ochowski 7b
Spotkania samoządu odbywają się w kazdą ś rodęna przerwie ś niadaniowej
1 0.00 w sali 301 .
Czeka nas wiele ciekawych inicjah7w i zadań do zrealizowania :) Bądź cie z nami!
o godz.
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Opiekunowie SU:

Joanna Bródka
Mańa Łapińska
lwona Szymankiewicz-Pietrzak
Agnieszka Stempniak
Beata Świnka

Noc Naukowców 2018
Dnia 28.09.2018 r. klasy 6a, 6c i 8a wraz z wychowawczyniami: p. A. Pereś wietSoftan, p. M. Łapińską, p, A. Stempniak oraz z pomocą p. M. Olejniczak wzięł y udział
w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych

na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu. Wspólnie odwiedziliś my aż cż ery wydział y uniwersyteckie -Wydział Biologii,

Chemii, Fizyki iHistorii na Kampusie

Morasko,

\

Podczas corocznej europejskiej imprezy mającej charaKer naukowy, nasi
uczniowie mogli zobaczyć wystawę pierwiastków, pokaz produkcji lodów mroż onych
ciekł ym azotem, a takż e podziwiać wystawy anierząt i roś lin z cał ego ś wiata.Dzieci

chętnie uczestniczył y

w

warsztatach fizycznych, archeologicznych

i

rekonstrukcji

historycznej. Radoś ciiemocji nie był o końca! Uczestnicy zabaw otrzymali róż ne gadż ety
i drobne upominki. Z uś miechami na twarzach zakończył a się nasza naukowa przygoda.
Do zobaczenia za rok

o

ffififfi

Kącik przyrodniczy - foka szara

Foka szara lub szarytka morska
(Halichoerus grypus) to drapiezny ssak morski
z rodziny fokowaĘch. Występuje na wschodnim
wybzeź u Ameryki Poł nocnej, na poł udniu lslandii,
wokoł o Wielkiej Brytanii, na bzegach Skandynawii
oraz w Morzu Bał yckim, Prowadzi wodno - lądowy
tryb ż ycia, występuje najczęś ciej w strefie
pr4bueż n€
1. Ubarwienie fok jest róż norodne.

Występują odmiany od brązowych po jasnoszare.
Samcó sązawsze jednolicie ciemne, a samice mają ciemne gzbiety ijaś niejsze bzuchy
z czarnymi plamkami, Mł ode foki są pokryte biał ym futrem. U szarytek występuje dymońzm
pł ciowy. Samce osiągają do 3 metrów dł ugoś cii 170
- 31 0 kilogramów masy. Samice mają
maksymalnie 2 metry i do ,186 kilogramów. Szarytki ż ywią się gł ównie rybami, ale takż e

skorupiakami, oś miomicami oraz czasem takź e ptakami.

Ciąż a trwa od B (lub 11) miesięcy. Mł ode z bał tyckiej populacji szarytek rodzą się
na przeł omie lutego i marca. poród następuje najczęś ciej na lądzie, bardzo rzadko
na lodzie. W miocie rodzi się jedno mł ode. Pzez marzec mł ode są karmione przez
rodziców.

w

okresie rozrodczym dorosł e osobniki nie ź erują, korzystają ze zgromadzonej

w tkance tł uszczowej energii. Foka szara w czasie polowania nurkuje na gł ębokoś ćod 60
do 100 metrów na czas 4

-

10 minut. Samce rzadko kiedy walczą między sobą o terytorium.

O względy samicy rywalizują raczejza pomocą wydawanych dzwięków igestów. Do uż ycia
sił y dochodzi w ostatecznoś ci, Jeden samiec gromadzi wokół siebie do 10 samic.

Giekawostki:

.

.
o
.
r

Trwa spór między ekologami a rybakami
o foki w BaĘku. Pierwsi uważ Ąą je za
cenny gatunek, a drudzy za szkodnika
niszczącego poł owy.
Najdł uż sąt czas nurkowania pruez
szarytkę w Baftyku to 30 minut.
Największa gł ębokoś ćnurkowania
szarytki to 300 metrów.
Foki szare potrafią spać pod wodą.
poważ ne zagroż enie dla foki stanowi
zaplątywanie się w sieci rybackie.

Maurycy Pochylski klasa 8c

KRZYŻ OWKA
Zachęcamy wszystkich do rozwiązania naszej krzyż ówki Na zwycięzców czeka
atrakcyjna nagroda. Rozwiązania przesył ajcie na nasz gazetkowy e-mail:
szkolnvmaqiel17@onet,p|

. Nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza przyś le nam

hasł o krzyż ówki.

?

1, Co obchodzimy 6 grudnia?
2. Syn króla?
3. Gzym mierzymy czas?
4. Jakie zwierzątko lubi ser?
5. Gdzie mieszkali królowie?
6. Nasz qczyzna?
7. Co malujemy na plastyce?
B. Na czym się lata?
9. W crym chowamy pieniądze?
10.
11.

Która częś ćmowy odpowiada na pytania: który z kolei? ile?
Czym szyjemy?

Dawid Rdest 6a

Zag ubiona w

przyszł oś ci
był ... Wstał am rano,
tego dnia tylko 4 godziny, a potem

Tamten dzień zapowiadał się zwyczajnie, lecz taki nie
przygotował am się

i

wyszł am do szkoł y. Miał am

zaplanował am wyjazd do stajni. Wtedy jeszcze nie wiedział am, ze tego dnia wszystko się
zmieni. Na pierwszej lekcji mieliś my wychowanie fizyczne, na którym skakaliś my

Na drugiej
matematyka

pzez

pł otki.

język polski, na Kórym nie dział o się nic ciekawego. Trzecią lekcją był a

-

moja ulubiona, ku zdziwieniu wielu osób. Tamtego dnia mieliś my mnoź enie

uł amków dziesiętnych sposobem pisemnym. Po matematyce był a duż a pż erwa, podczas

któĘ cał a szkoł a wyszł a na szkolne boisko. Na

ostatniej lekcji był a historia, omawialiś my

wtedy powstanie listopadowe. Po lekcjach od razu poszł am do domu, pzebrał am się
i wysź am do pani Oli, która czekał a na mnie na parkingu. Jechał yś mydo stajni okoł o 30
minut. Od razu po przyjeź dzie osiodł ał am konia i zaczęł am trening, potem przyszł a Julia,

z Kórą od razu poszł yś myna halę, na Kórej był y poustawiane snopki z sianem sięgające
aż pod sam dach. Zaczęł yś mysię wspinać na samą górę, Jeszcze vńedy nie wiedział am,
ż e ta decyzja zmieni moje ź ycie na zawsze. Gdy był yś myjuz prawie na szczycie, snopek,
na którym stał yś my, zsunął się i spadł yś myna dół , a co dział o się dalej nie pamiętam ...

Obudził am się w szpitalu, a obok mnie stał a pielęgniarka, która powiedział a mi,

ż e zapadł am w ś piączkę,po czym
To oznaczał o, ż e leż ał am w szpitalu

zacznę chodzić do

szkĘ z

dodał a, ż e jest niedziela '16 wrześ nia 2172 rok.

1M

lata. Pielęgniarka oznajmił a również , ze od jutra

internatem. W tamtym momencie nie wiedział am, co myś leć ,

Po poł udniu wyszł am ze szpitala. Ulice wyglądał y zupeł nie inaczej. Budynki był y biał e

z duż yni oknami. Powietze też był o inne, nie był o czuć spalin z

samochodów.

Wzdł uż

chodnika rosĘ kwiaty i drzewa, Chwilę póź niej ujzał am moją szkoł ę, był a sześ ciopiętrowa,
a wokoł niej ciągnął się park, w którym rosł y dęby. Po wejś ciu do ś rodka zobaczył am biał o-

niebieską recepcję, dowiedział am się vńedy, ż e został am przydzielona do trzyosobowego
pokoju na piątym piętrze, do pokoju numer 83- Dostał am jeszcze książ ki i plan lekcji,
z Kórego wynikał o, ź e codziennie mam po pięć lekcji, a zaczynał am o 8.00, Następnego dnia
miał am język polski, geografię, wychowanie fizyczne, język angielski

i

moje dodatkowe

zajęcia z rosyjskiego. Gdy się rozpakował am był a prawie 20.00, więc poszł am pod prysznic,
poczytał am ksiązkę i zasnęł am. Rano wstał am o 5.3o, ubrał am się i wyszł am na poranny

spacer po parku koł o szkoł y. Musiał am przemyś leć co dalej. Postanowił am, ź e poczekam

miesiąc w szkole z intematem i potem zdecyduje co dalej. Po powrocie ze spaceru był a 7.00,

moje współ lokatorki już wstał y. Był am w pokoju

z Laurą i

Alicją, nie znał am ich dł ugo,

ale wydawał y się mił e, Poszł yś myrazem na ś niadanie, a potem oprowadził y mnie po szkole.

Na pierwszym piętze był a biblioteka, aula i stoł ówka, Trzy kolejne piętra był y zajęte salami
lekcyjnymi, a resź a był a zajęta pokojami. Na pierwszej lekcji był o dyktando oraz povńazanie

częś cimowy i zdania. Na geografii poznawaliś my róź ne
Po geografii

simple

i

był WĘ na

kĘe ś

wiata, ich stolice i flagi,

którym graliś my w koszykówkę. Na języku angielskim, poza preasent

prea§ent countiniuns, nie był o nic szczególnego.

Na rosyjskim powtarzaliś my

podstawowy dialog, w ramach powtórż enia. Po lekcjach poszł am zAlicją na obiad do stoł ówki.
W pzerwach czytał yś mylekturę Papierowe Miasfa. Książ ka był a bardzo interesująca, dlatego
po obiedzie posż am od razu do pokoju, aby w spokoju czytac ją da| ej. Jak skończył am czytać
był już wieczór, więc poszł am spać . Następnego

dnia wstał am o 7.00. Pierwszą lekcją, którą

miał am był a matematyka, a na niej kańkówka

z

zajęcia komputerówe,

uł amków zwykł ych i dziesiętnych. Potem

na których programowaliś my, a póź niej fizyka, muzyka i technika,

na których nie dział o się nic ciekawego. Do końca dnia spacerował am po mieś cie, które
bardzo się zmienił o, ale najbardziej interesował o mnie, jak wygląda miejsce wypadku sprzed
154 lat, no

i

co stał o się z Julią. Więc jeszcze tego samego dnia pószł am do szpitala, w którym

się obudził am, Jak do niego dotarł am okazał o się, ź e Julia obudził a się w szpitalu 20 lat temu
i nie wiedzą gdzie znajduje się teraz, vńedy postanowił am,

ż e udam się na poszukiwania Ju| ii

za twa tygodnie, a do stajni pojadę jutro po lekcjach, jeś lijeszcze tam jest ...
Kolejnego dnia po lekcjach pojechał am do stajni. Akurat po drodze nie zauwaź ył am

duzych zmian. Po dotarciu na miejsce, okazał o się, ż e nic się nie zmienił o, tylko na padoku
stał y inne konie, a wł aś cicielem stajni był krewnym pana Mirka. Wtym momencie wiedział am,
ż e wrócę do jazdy konnej, a przy okazji dowiedział am się, ż e Julia wyjechał a za granicę i nie
wróci. Po powrocie do

szkĘ

wyciągnęł am parę wniosków i zaplanował am, co zrobię dalej.

Wniosek był taki, tzeba zapomnieć o wypadku
dowiedzenie się, co wydarrył o się

pzez te ,l54

i

wszystkim, co był o pzed nim, a planem był o
lata

iż ycie da| ej, tylko ż e trochę inaczej, a co

zdarzy się dalej zobaczymy ...

cdn.:)
Magdalena Miętkowska 6a
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KĄCI K SPORTOVVY
Nadejś ciejesieni nie oznacza, ż e musimy rezygnować ze spońu!
Oto propozycje, jak zachować dobrą kondycję lizyczną również
jesienią!

Latem chętnie i często korzystamy

z

dobrej pogody, spędzając §poro czasu na

ś wież ympowietzu. W tym szczególnie pzyjaznym okresie roku wszyscy na chwilę
stajemy się amatorami aktywnoś cifizycznej. Chętnie pł ywamy, biegamy lub choć by
spacerujemy.
Gdy dni robią się coraz krótsze, slońca za oknem jak na lekarstwo, a nas zaczyna

dopadać jesienna chandra. Wańo wtedy pomyś leć o tym, jak zachować dobre
samopoczucie również jesienią, Odpowiedzią jest spoń! Aktywnoś ć fizyczna jesienią, nie
tylko pozwoli nam zachować uzyskaną latem kondycję, ale również zahańuje i wzmocni
naszą odpomoś ć na jesień izimę!

Spacer
Jesienią nie wańo rezygnować ze spacerów i to nie tylko ze uzględu na piękne,
kolorowe, jesienne pejzaż e. Codziennie spacery sprawią,

dotlenieni, nie obciąż ymy pzesadnie mięś nii stawóW
samopoczucie|

ż e będziemy

a

odpowiednio

takż e poprawimy swoje

Nie rezygnujmy zatem ze spacerów, nawet gdy za okami robi się coraz

chł odniej ! Wystarczą odpowiednie ubrania

!

Nordic walking
Jeś li spacer nam nie wystarcza, wańo skusić się na nordic walking. O zaletach
spaceru z kijkami pzekonał o się juz wielu Polakóu dzięki czemu ten rodzaj spońu jest

u nas coraz popularniejszy. l dobrze! Trening nordic walking to gwarancja zachowania
kondycji flzycznej

i

dobrego zdrowia na dł ugie ^ lata, bez względu na porę roku!

prawidlowa technika

Jak d§brać kiiki?
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Jogging
Dla nieco bardziej wymagających, polecamy jogging. Pozwoli odpowiednio się
zmęczyć , pozbyć napięcia i stresu. Wańo zdecydować się na jogging, jeś lichcemy
uniknąc "zastania" mięś nii stawów w okresie pomiędzy uprawianiem spońów letnich,
a pierwszym zimowym wyjazdem na "biał e szaleństwo". Poza tym moż liwoś ćpodziwiania

jesiennych pleneróW szczególnie gdy biegamy w parku lub lesie, jest bezcenna
i

nieał ykle relaksująca,

Jazda na rowefze
Jesienią nie wańo również rezygnować z jazdy na rowerze. Choć dni już coraz
krótsze i nie tak payjemne jak latem, nie chowajmy roweru do piwnicy wraz z pierwszym
dniem jesieni. Codzienna krótka paejaż dż ka szybko przyniesie efekty w postaci poprawy
kondycji i samopoczucia!

Gimnastyka w parku
Weekendowy jesienny spacerwańo urozmaicić kilkunastominutową

gimnasĘką na

ś wież ympowietzu. Mogąto być proste, ogólnorozwojowe cwiczenia fizyczne lubwybrany
spoń, który zwykle uprawiamy pod dachem, w sali fitness lub wł asnym domu.

Natalia Piskorska nauczyciel wychowania fizycznego

KĄclK PoEzJl

Czasami widzę
Coś czego naprawdę nie widzę
Ale czy to prawda?

Czy to tylko vryobraź nia?
W moim sercu tylko próź nia

Co ma robić ?
Kto to wie?

Jak się tylko ten ktoś zwie?

Czasem widzę coś czego nie widzą inni
Lecz czy w tym miejscu mogę zobaczyć ?
Prawdziwe oblicze magii ?

Knga Szmyt 6e

Pakochaj jesień
Spróbuj pokochać jesień

dadzą chwilę radosną,

z niesamowitymi urokami.

twą szaroś ćż ycia mogą odmienić .

Spójrz, ile piękna niesie,

Wieczór szybciej nastaje,

obdarzając cię nowymi dniami.

sł ońce też znika wcześ niej niż latem.

Kolorowo jak wiosną

Lecz nowe. Czy nie daje

barwne liś cie, ostatki zieleni

chwile spokoju? Skorzystaj zatem,

Tadeusz kansiewicz

F| LMY l SER| ALE, KToRE
WARTO OBEJRZEĆ:
1.,Twój Simon"
2. ,,17 again'
3.

4.
5.
6.

"Most
"Klub
"Listy

do Terabithii"

wł óczykijóf
do Julii'

"Stranger

things" (serial)

GlEKAWOSTKA:
Czy wiesz, ż e seria skł adająca się
" z dwóch ksiąź ek to
*

dylogia

z trzech trylogia

*

z czterech tetralogia

*

z pięciu pentalogia

*

z sześ ciu heksalogia

*

z siedmiu septalogia

W NASTĘPNYM NUMERZE GŁOWNYM BOHATEREM ZOSTAN| E KS| ĄZKA

,,PERcY JAcKsoN l BoGowlE oLlMPlJScY,,
Jaś mina Skrobańska 7d
Michat Sztuczka 7d
Jakub ParuI ski 7d
piotr podobiński 7d

1

ll

KslĄzKt NlE KoŃczĄ slĘ NA LEKTURACH
-

Co ostatnio czytał eś ?

-

"Baś niobór

- O czym to

l" Brandon'a Mull'a.

jest?

- Bohaterowie ze zwykł ego ś wiataprzenoszą się do magicznego rezerwatu Baś nioboru.
- Kim są ci bohaterowie?
- Jest to nastoletnie rodzeństwo

* kendra i seth.

A ten rezerw at? Czymon jest?

-

- Odgrodzonym od zewnętrznego ś wiata ludzi oś rodkiem, w kórym magiczne istoty
mogą swobodnie toczyó swoje ż ywota.

Jestwtej książ cejakaś akcja?

-

- Tak, oczywiś cie. Na przykł ad, pewnego dnia, wbrew zakazom, Seth dotarł do starej

chatki, gdzie zobacryl przywiązaną wiedź mę, która zł apał ago za rękę i ...

- l co dalej?
- Musisz sama przeczytać .
- Nie czytam ksiązek.
-

To zacznfi. Ta książ ka naprawdę jest super!

lNNE KSlĄZKl, KTORE POLECAMY:
'l. ,Percy Jackson i bogowie olimpijscy' (seria)
2. ,Harry Pottefl (seria)
3.

"Talizman"

4. ,Dary anioł a' (seria)
5. ,Ziemiomorze'
6.

"Dom

tajemnic' (trylogia)

7. ,Tomek w krainie kanguróra/ '

(seria)

KĄclK KUL| NARNY
Co jest potrzebne?
*

ł yż ka

*

dwa szklane naczynia np.

mał e miski
*

mikrofalówka

Skł adniki:
- 1 jajko
- 4

ł yż kimąki

- 4

ł yż kicukru

- 3 ł yż kioleju
- 2 ł yż kikakao

- 1l2ł yż eczki proszku do
pieczenia
- 3 ł yż kimleka

§posób przygotowania:
1. Dobrze wymieszaj wszystkie skł adniki, potem wlej mleko, olej i dodai
2.

cab jajko.

Wej powstał e ciasto do miski.

3. Wł óż do mikrofalówki na 2 - 3

minuĘ (maks. moc 800W).

4. Po tym czasie sprawdź , naj| epiej palcem, czy ciasto nie jest surowe! Powinno być
spręż yste i suche na wierzchu.
Moż ecie takż e dodać migdaĘ, rodzynki czy wiórki kokosowe.

Smacznego:)

Patrycja Palicka 8c
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Poszedł em do kina, a w przednim zędzie

**

siedział starszy facet z psem. To był rodzaj
komedio-dramatu. W miejscach §mutnych pies
ocierał oczy zł ez, a w wesoł ych pańiach ś miał
się do rozpuku. Tak się dział o pzez cał y film.

Kiedy seans się skończył , zdecydował em się podejś ć i porozmawiać z facetem.
- To najbardziej zdumiewająca rzecz jakąwidział em!

-

powiedział em. - Wyglądał o na to,

ż e pies naprawdę wczuł się w film.

Facet na to:
- No faktycznie. A ksiązka mu się nie podobał a.

Chciał się goś ciu pozbyć kota, więc wywiózł go kilka ulic dalej. Gdy wrócił do domu kot
już tam był .
Wywiózł go dziesięć ulic dalej, po powrocie widzi kota w domu.
Wywiózł go jeszcze raz, krąb] ulicami w prawo, w lewo i tak aż na drugi koniec miasta.
Dzwoni do domu i pyta się ż ony:
- Jest kot?
- Jest - odpowiada ż ona.

- Daj go na telefon, bo nie mogę trafić do domu!

Póni do Jasia:
- Jasiu,
-

znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i Makuszyńskiego?

A czy pani zna Łysego, Grubego lub Zenka?

- Nie...
-

@@@
@@@

To co mnie pani straszy swoją bandą!

J* "* "* 'pyta

się Jasia:

lubisz?

- Jakie kwiaty najbardziej
- Róż e.

- Proszę, napisz to na tablicy.

ą^ A

- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio.

6K% A
Panie doktorze, pięć lat temu poradził mi pan znakomity sposób na
reumatyzm - unikać wilgoci. Jestem wyleczony!
- Znakomicie! A co panu teraz

dolega?

- Nic. Chciał bym zapytać , czy mogę się już wykąpać ?

Dziesięć przykazań ucznia:

1,

Nie gryź oł ówków

-

lasów coraz mniej

2, Nie kuj na blachę pamiętaj, ż e moź esz wykorzystać tylko 10 % swojego mózgu.
3. Nie zgrzytaj zębami - twój dentysta ma jeszcze innych pacjentów.
4. Nie bój się rozdawania klasówek - módl się, aby twoja zaginęł a.
5, Kiedy dostaniesz jedynkę, poż al się przyjacioł ce, byle nie za mocno.
6. Nie bój się nauczycieli - to teź ludzie.
7. Nie traKuj odpowiedzi przy tablicy jako końca ś wiata,to dopiero początek.
B. Paerwa - to krótkie ś wiatł o,ciesz się, byle nie za gł oś no.
9. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji - zostaw trochę na póź niej.
10. Nie ucz się tyle

-

raz się ż yje!

Adńanna Pięta 6 c
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