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Cześć!
Jak tam po świętach? Boże Narodzenie za
nami, zabawa sylwestrowa za nami, a przed
nami upragnione i zasłużone FERIE!!! Pozostaje
tylko pytanie: Gdzie będziemy jeździć na
nartach i na sankach? Gdzie jest śnieg?! Zima
w tym roku nas nieco oszukała, bo zamiast
ubierać szaliki, grube rękawiczki i czapki,
ciepłe buty, ubieramy się jak jesienią!!!
Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe
nieporozumienie…….? Ale co tam śnieg! Teraz
liczy się karnawał aż do Środy popielcowej,
czyli Popielca! Szykować stroje, dekoracje,
muzykę i……… czas się zabawić!!! 
Podczas ferii, może nie wszyscy, ale na pewno
niektórzy z Was zostaną w domach, dlatego,
żebyście się nie nudzili, w tym numerze
umieścimy więcej humoru z „Beczki śmiechu”
oraz więcej zagadek z „Łamacza głowy” dla
zabicia wolnego czasu!
Udanej zabawy!!!
Redakcja

Aktualności szkolne – czyli
co za nami, a co jeszcze
przed…
 1 stycznia powitaliśmy NOWY 2014 ROK!!! Nie
oszczędzaliśmy sił, a zabawa trwała do białego rana!

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!!!

 6 stycznia to uroczystość Trzech Króli. Gdy Pan Jezus
urodził się w stajni, w ubóstwie, przybyli do Niego Trzej
Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar, którzy oddali Mu
pokłon oraz złożyli dary: złoto mirrę i kadzidło.

 8 stycznia – Dzień Sprzątania Biurka
 9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
 11 stycznia – Dzień Wegetarian
 20 stycznia – początek ferii zimowych!!!
 21 i 22 stycznia to dni, w którym szczególnie
troszczymy się o naszych dziadków. To dzień Babci(21)
i Dzień Dziadka(22). Okażmy naszym dziadkom miłość
i pokażmy im, że mają wspaniałe wnuki. Na pewno będą
szczęśliwi, że o nich pamiętacie, ale nie tylko święta są
po to, aby uszczęśliwiać innych.

Wszystkiego najlepszego dla Babć
i Dziadków!!!

Akcja powieści „Ten Obcy” rozgrywa się
we wsi Olszyny. Obok tej wsi płynęła rzeka Młynówka,
na której po powodzi powstała wyspa połączona
brzegiem jedynie poprzez przewrócone drzewo. Wyspa
stała się miejscem czworga dzieci: Mariana Pietrzyka,
Julka Milera oraz Pestki Ubyszówny i Uli Zalewskiej.
O kryjówce na wyspie nie wiedział nikt
z mieszkańców wsi.
Jak codziennie po zabawie na wyspie dzieci rozeszły
się do domów, lecz Julek zapomniał scyzoryka…Chłopcy
oczywiście wrócili po zaginiony przedmiot i zobaczyli
niedopalone ognisko…
Natychmiast postanowili to sprawdzić.
Następnego dnia powiadomili o tym Pestkę,
a ona przekazała to Uli.
Pierwsza nieznajomego zobaczyła Ula
z Pestką – spał pod leszczyną.
Jak dalej potoczą się losy dzieci i „Obcego”?
O tym sami musicie poczytać!

Polecam, Grażyna

Uwaga!!! Niestety, nie otrzymywaliśmy odpowiedzi
z zagadek, dlatego nasz konkurs zostaje zawieszony.

Rebus jednowyrazowy

Rebus jednowyrazowy

Zagadki
Nie mają kół,
a jadą w dół.
Za to pod górkę
pędzą za sznurkiem.
On wspaniale
się rozkłada,
gdy jest upał
lub deszcz pada.

Odpowiedzi z poprzedniego numeru:
1.talerz, kolczyki, włosy
2.jodła

Dlaczego brunetka śmieje się dwa razy?
Raz ze wszystkimi, a drugi jak załapie!

Dlaczego blondynka nie umie napisać 77?
Bo nie wie, którą siódemkę napisać pierwszą!

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:
- Co to? Znowu jedynka z historii?
- Niestety, historia lubi się powtarzać.

- Jasiu, dlaczego chodzisz z brudnymi uszami?
- Innych nie mam, proszę pani.

Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek. Mama pyta go:
- Skąd masz te jabłka?
- Od sąsiada.
- A on o tym wie?
- No pewnie! Przecież mnie gonił!

Wesoły Jasio przychodzi ze szkoły do domu i woła do
mamy:
- Mamo, mamo! Tylko ja jeden z klasy odpowiedziałem na
pytanie pani!
- A jakie to było pytanie?
- Kto nie zrobił zadania domowego!

Podobno Jasio…
Kupił żarówkę i zaraz rozjaśniło mu się w głowie…
Przechodził pod latarnią i go oświeciło…
Przechodził obok lustra i mu się odbiło…
Znalazł korek i go zatkało…
Wziął patelnię i zaczął się smażyć na słońcu…
Ukradł w sklepie krzesło i poszedł siedzieć…
Uderzył się młotkiem i wszyscy mówili, że jest trochę
stuknięty…
Jak przechodził obok koparki, to dał się nabrać…
Ślizgał się po lodzie i się kompletnie załamał…

Ferie z głową!
Nie będzie to żadne przynudzanie, lecz do Waszego
rozsądku odwołanie!
Pamiętaj, więc człowieku młody
NIGDY NIE WCHODŹ NA ZAMARZNIĘTY
AKWEN WODY!
Niech Cię strzeże tajemna siła, na łyżwach, nartach
i sankach
OD TORÓW CZY DROGI Z DALA SIĘ TRZYMAJ!
Bitwa na śnieżki, owszem, ale z umiarem, tak
ŻEBY UBAW BYŁ WSZYSTKICH UDZIAŁEM!
UBIERAJ CZAPY WEŁNIANE, BUTY CIEPLUTKIE,
RĘKAWICE I SZALE z tym kataru nie zaznasz
wcale!
Świeże powietrze to zdrowie, lecz
NICH MAMA WIE, GDZIE BAWISZ SIĘ!
I chociaż odpocząć musicie od siebie, to szkoła
i nauczyciel
Z TĘSKNOTĄ BĘDĄ CZEKAĆ NA CIBIE!

WRÓĆ WIĘC WESÓŁ I ZDROWY, CAŁY DO
PRACY GOTOWY!

