„Bajkowy Świat Muminków”
Był to konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III i dotyczył znajomości
książek Tove Jansson. Eliminacje odbyły się 14 kwietnia w bibliotekach Rejonu Południe. Spośród
29 uczestników tych zmagań wyłoniono 15 finalistów, którzy spotkali się 28 kwietnia br. w filii 6.

Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, pomysłowość i sprawność ruchową w szeregu
konkurencji. Oprócz testu pisemnego i krzyżówki, które zawierały pytania na temat Muminków,
dzieci zmagały się m. in. z puzzlami, zajęciami plastycznymi, podchodami i grą w minigolfa.
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Zwycięzcami konkursu zostali:
- Aleksandra Tomczyk – I miejsce
- Martyna Wyrwol – II miejsce
- Julia Olejnik – III miejsce
Serdecznie wszystkim dziękujemy i gratulujemy wiedzy.
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MINI WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
w Świerklańcu.
W związku z obchodzonym 21 kwietnia Dniem Ziemi, biblioteczne dziennikarki: Paulina
i Nikola odwiedziły pracowników Świerklanieckiego MINI ZOO. W otoczeniu budzącej się do
życia przyrody dziewczynki spotkały się z panią Marceliną Krawiec – pracownikiem tegoż zoo,
a jednocześnie zagorzałą ekolożką, miłośniczką przyrody, natury i zwierząt oraz instruktorką jazdy
konnej. Pani Marcelina ukochała zwłaszcza konie! To właśnie im poświęca się w pracy zawodowej
i nie tylko. Wszystko, co o koniach wie i to, co się z nimi wiąże było tematem naszego wywiadu.
Oto zapis przeprowadzonej rozmowy:
P.:
Dlaczego w Świerklańcu powstało zoo ?
M. K.: Zoo powstało, by uatrakcyjnić pobyt w świerklanieckim parku osobom z niego
korzystającym, zwłaszcza dzieciom. Wiele dzieci, tzw. mieszczuchów, nigdy nie widziało
poza obrazkiem takich zwierząt realnie w przyrodzie.
N.:
Jakie zwierzęta się tu znajdują ?
M. K.: Przeważnie są to zwierzęta domowe, ale też inne, np. króliki, dzika świnia, osioł, strusie,
gołębie, lama, krowa, konie, bażanty, indyki, chomiki, świnki morskie, rybki, kozy,
baranki...

P.:
Skąd państwo macie te zwierzątka? Gdzie się je kupuje?
M. K.: Wszystkie zwierzęta są nam darowane przez właścicieli, którzy nie mogli się nimi
zajmować. W przypadku koni są to zwierzęta odratowane przez nas z rzeźni.
P.:
Gdzie wymienione przez panią zwierzęta śpią?
M. K.: To zależy, ale generalnie w stajni, oborach i małych obórkach oraz na wybiegu.
N.:
Które z nich pani najbardziej lubi i dlaczego?
M. K.: Ja kocham konie. To zwłaszcza nimi się zajmuję. Głównie dlatego, że są spokojne,
zrównoważone, mają piękne spojrzenie i pomagają ludziom w życiu.
P.:
Jak to pomagają?
M. K.: No, na pewno widzieliście konia w zaprzęgu, ciągnie on furmankę, zimą sanie. Dawniej
konie pracowały w kopalni. Obecnie u nas w Świerklańcu konie używane są do
HIPOTERAPI – to metoda, w której wykorzystuje się konie do leczenia różnych dysfunkcji
fizycznych i psychicznych. Nasze konie pomagają szczególnie chorym dzieciom.
N.:
Czy tylko chore dzieci mogą jeździć konno?
M. K.: Oczywiście, że nie. Taka forma rekreacji to propozycja dla każdego.
P.:
Czy pani wie, co to jest ekologia ?
M. K.: To życie zgodnie z naturą i dbanie o środowisko. To miłość do drzew, parków, lasów
i zwierząt oraz dbałość o te rzeczy. To życie w sposób, który nie degraduje środowiska.
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N.:
A skąd macie państwo jedzenie dla zwierząt?
M. K.: Jedzenie bierzemy w dużej mierze z natury. Wykorzystujemy skoszoną trawę oraz odpadki,
które zbierają dla nas okoliczne stołówki i punkty gastronomiczne.
P.:
Jak nazywa się organizacja, która chroni konie?
M. K.: My współpracujemy z fundacją Centaurus z Wrocławia. A teraz czas na małe szkolenie:
przejdziemy do boksów i pokażę Wam konie z bliska.
N.:
Kto na co dzień zajmuje się końmi?
M. K.: Prócz mnie są to pełnoletni wolontariusze, osoby kochające konie. Poświęcają im każdą
wolną chwilę. Czyszczą stajnię, czeszą konie i wyprowadzają je na łąkę.
P.:
A jak się nazywa wybieg dla koni?
M. K.: Jest to padok.

N.:
Ale śmeirdzi! Łe …
M. K.: Śmierdzi, ale to leczniczy, choć mało ciekawy zapach. Pobyt w stajni pomaga w leczeniu
chorób układu oddechowego, alergii itp.
P.:
Czy możemy konie czymś poczęstować, np. marchewką?
M. K.: Oczywiście, z pewnością bardzo się ucieszą! A w rewanżu przewiozą was na swoim
grzbiecie.
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N.:
Ile waży koń?
M. K.: Te ważą od 400 do 600 kg.
P.:
Jak ten koń się nazywa?
M. K.: To Misiek, bohater telewizyjnego programu „Raj”, w którym pokazywano historię
maltretowanego zwierzęcia, uratowanego przez 16–letniego chłopca. Chłopiec sprzedał
swój telefon, płyty i inne cenne rzeczy, żeby uratować tego konia. W związku z tym, że nie
miał miejsca na jego dom, przekazał go naszemu Mini Zoo.

N.:
A inne jak się nazywają?
M. K.: Luna, Viktoria i Iwonka.
P.:
Czy konie łobuzują?
M. K.: Oczywiście! Zwłaszcza Luna. To nastolatka, która ciągnie za włosy, rozwiązuje sznurówki,
lubi kogoś trącić pyskiem. Konie, podobnie jak ludzie, mają różne charaktery
i temperamenty. Jak Luna dorośnie, będzie chodziła pod siodłem.
N.:
Co konie mają na nogach?
M. K.: To podkowy! Na ścianach siodlarni wiszą siodła, szczotki, uprzęże, zgrzebła, ogłowia,
kantary itp. Stosuje się je w zależności od potrzeb i rasy. Wiosną konie linieją, zrzucają
zimowe kożuchy, skraca się im końskie ogony i czyści kopyta.

Dziękujemy za rozmowę !
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„Światowy Dzień Poezji”
21 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji dzieci z piekarskich przedszkoli nr 10, 11
i 15 przygotowały przepiękne recytacje wierszy mistrzów polskiej poezji dziecięcej, np. Brzechwy,
Tuwima, Chotomskiej itp. Jury konkursu miało nie lada „orzech do zgryzienia”, gdyż mali aktorzy
zaskakiwali dykcją, aranżacją i oryginalnością wystąpienia.

Oto lista osób nagrodzonych:
I miejsce – Jan Malchar (MP nr 10)
II miejsce – Jakub Sadkiewicz (MP nr 10)
III miejsce – Karolina Zając (MP nr 11)
Wszystkim dzieciom gratulujemy, a paniom przedszkolankom serdecznie dziękujemy za
przygotowanie uczestników konkursu!
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Święto pieska
Gdzie drzewa i kwiatki,
tam biega piesek w łatki.
Ogonkiem macha na wszystkie strony,
bo jest dziś bardzo zadowolony:
Święto jego dzisiaj jest!
O tym wie nie tylko pies!
Emilka Janda, lat 5

Mój przyjaciel
Opowiem Wam w słowach kilku o moim pupilku. Jest to mały kundelek, co
wabi się Ferdek. Mimo że mądry i niepozorny, czasem potrafi być zadziorny. Ma
lepsze i gorsze dni – jestem z nim na co dzień, więc wierzcie mi. Lubi figle
i swawole, łasić się lubi też. To wesoły, mądry pies, lecz gdy się wścieknie warczy
też. Gdy ja siadam na kanapie, lubi, gdy go w uszko drapię. Gdy mi jest czasem
smutno i źle, on przytulać się zaraz chce i gdy swoim miłosiernym wzrokiem zagląda
mi w oczy, to ma nadzieję, że się ze mną podroczy. Więc myślę, że się ze mną
zgodzicie, iż przysłowie, które mówi, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka
od rzeczywistości daleko nie ucieka. No więc jak czujesz, że wkoło Ciebie pustka jest
sroga, przygarnij jakiegoś czworonoga.
Dominika Szornal, lat 10

-8-

Wiosenne zabawy
Misiek i przyjaciele bardzo się ucieszyli, gdy
w końcu nadeszła wiosna. Całymi dniami bawili się
na dworze. Biegali na trawie wśród kolorowych
kwiatków, skakali przez różne przeszkody.
- Skakanie to świetna zabawa! – wesoło szczeknął
Dino.
- A co się stało z Cleo? Dlaczego nie ma jej z nami? –
zapytał nagle Misiek.
- Ojej, masz rację. – przyznał jego przyjaciel –
Przecież Cleo tak lubi bawić się z nami. Chodźmy po
nią.
Niebawem pieski znalazły Cleo w jej domku.
- Niestety nie mogę do was dołączyć. – powiedziała
ze smutkiem – Stanęłam na deskę z gwoździem
i zraniłam sobie łapkę.
Przyjaciele bardzo się zmartwili.
- Ale my zawsze razem się bawimy, bez ciebie to nie to samo. – szczeknął Dino.
- Jeśli nie możesz chodzić z powodu chorej łapki, musimy znaleźć inny sposób, żebyś
mogła się z nami pobawić. – zawołał Misiek i gdzieś pobiegł.
- Ciekawe co znowu wymyślił. – zastanawiała się Cleo.
Niebawem Misiek wrócił, uśmiechając się. Okazało się, że przyniósł…
deskorolkę od swojej pani.
- Moja pani ci pożyczyła, wskakuj Cleo! – zawołał.
- Dobry pomysł, Misiek. Dzięki temu będziemy bawili się wszyscy razem. – ucieszył
się Dino.
Cleo ostrożnie weszła na deskorolkę. Misiek pchał ją przez całą drogę do
parku. Cleo była zachwycona, spodobała się jej jazda na deskorolce.
- Ale nie będę mogła turlać się z wami w trawie. – powiedziała i znów posmutniała.
- Nie martw się, Cleo. – pocieszył ją Misiek – Będziesz nam mówić, które
przeszkody są największe, a my będziemy przez nie skakać.
- Hura! – zawołał uradowany Dino.
Psiaki turlały się po trawie, zerwały kolorowe kwiatki dla Cleo, a później
skakały przez przeszkody, które wskazywała.
- Teraz tam, Dino. Przy tym drzewie, Misiek.
Cleo spodobało się kierowanie zabawą.
- Dziękuję wam za wymyślenie sposobu, żebym mogła się z wami bawić. –
powiedziała Cleo – Och, jesteście najwspanialszymi przyjaciółmi, jakich można
sobie wymarzyć!
Szczęśliwa Cleo aż zamerdała ogonem.
Waneska Bury, lat 6
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Do mojego psa Azora
Mój najwierniejszy przyjacielu! Ogromnie martwi mnie Twój analfabetyzm. W czasie, gdy
człowiek jest w kosmosie, buduje elektrownie atomowe, a świat stał się informacyjną, globalną
wioską, Twój wrodzony analfabetyzm jest nie do przyjęcia. Ogromnie utrudnia nam wzajemny
kontakt oraz sposób porozumiewania się. Sprawa jest poważna, szczególnie po ostatnim Twoim
wybryku – drobiazgowym obgryzieniu tapety w przedpokoju i zjedzeniu pierwszego tomu wielkiej
encyklopedii taty. Dlatego postanowiłam, że wychodząc do szkoły, będę zostawiać Ci proste,
krótkie liściki, które będziesz mógł sobie, pod moją nieobecność, powoli poczytać. Ucząc się
czytania ze zrozumieniem i stosując się do napisanych pouczeń.

Po pierwsze: Azor, zejdź z kanapy, wyłącz ten telewizor, siad ! Bierz się do nauki ! … skup się.
Zostawiam Ci po jednym liściku na każdy dzień mojej nieobecności w domu.

Poniedziałek
Staram się pisać powoli, ponieważ wiem, że czytasz powoli. W domu będę po lekcjach o godzinie
14- tej. Pójdziemy na spacer, potem będę uczyć się do sprawdzianu z matematyki. Twoim zadaniem
jest, gdy będziesz sam w domu, będzie podkreślenie pazurem wszystkich literek A (duże) i a (małe)
w zdaniach, które przesylabizowałeś.

Wtorek
Dziś poznasz samogłoskę ,,O” jak opona, która znajduje się w samochodzie sąsiada, a która została
obsiusiana przez Ciebie. Omal nie omdlałam ze wstydu.

Środa
Dzień wyjątkowy – urodziny taty. Uprzejmie proszę Cię, zachowaj spokój, nie ciągnij za obrus
w salonie. Bo na podłogę spadnie nie tyko szklana zastawa, ale także urodzinowy czekoladowy tort.
Taki sam, z którego zlizałeś czekoladę w tamtym roku. Uprzedzam – jak litera ,,U” – uszanuj pracę
mamy.
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Czwartek
Ja i Ty mamy dzień wolny od nauki. Za dużo zjedliśmy urodzinowego tortu, za dużo pizzy, owoców
z bitą śmietaną, napojów gazowanych. Zgubiła nas zachłanność, dlatego Ty i ja mamy żołądkowe
rewolucje. Poleżymy, odpoczniemy, poczytam Ci „Kota w butach”. Sorry !!! Wiem, że nie lubisz
kotów. Obejrzymy film „Zakochany kundel”.

Piątek
Informuję Cię ostatni raz !!! Inteligentny pies, który uczy się czytać, nie liże, nie obwąchuje i nie
skacze na gości. ,, I” jak inteligentny pies – podaje łapę i robi inteligentny wyraz mordy, nawet gdy
nic nie rozumie.

Sobota
O godzinie ósmej rano wyjeżdżam z rodzicami na zawody szermiercze. Wiesz dobrze o tym, jak
bardzo zależy mi na zajęciu dobrego miejsca w finale. Dlatego czekaj grzecznie i cierpliwie mego
powrotu. Powtórz poznane samogłoski: a, o, u , i – życzę powodzenia.

Niedziela
Azor!? Twoje skandaliczne, nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło mnie i wszystkich
sąsiadów do kresu cierpliwości. Bo nie dosyć, że zjadłeś list, który do Ciebie napisałam, a teraz
z trudem staram się odtworzyć, to przez całą sobotę wyłeś i szczekałeś samogłoskami aaauuu,
oooiii … przeszkadzając sąsiadom. Dlatego od przyszłego tygodnia zamiast pisać, treść moich
listów będę nagrywała na dyktafon.
Całuję w kochaną mordkę
Kasia

P.S.: Kochany Azorku . Mam dla Ciebie nową wiadomość. W przyszłym tygodniu babcia
wyjeżdża do sanatorium. Będziemy opiekować się jej kotem. Kot potrafi już czytać.
Kasia Bielecka, lat 11
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Warsztaty teatralne
W marcu tego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w lekcji teatralnej i dwóch spektaklach. W Teatrze Dzieci Zagłębia im. A. Dormana
w Będzinie obejrzeliśmy przedstawienie kukiełkowe pt. „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, zaś
w katowickim Teatrze Ateneum – spektakl lalkowy pt. „Skarb Babuchy Burczymuchy”.

Opowieści z Narnii:
Podróż „Wędrowca do Świtu”
(The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader)
przygodowy fantazy; USA, Wielka Brytania; 2010; reż. Michael
Apted; wyst. Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes,
Will Poulter, Gary Sweet, Tilda Swinton, Simon Pegg, Liam
Neeson; na podstawie powieści C.S. Lewisa

`

W ekranizacji trzeciej powieści cyklu C.S. Lewisa rodzeństwo
Pevensie rozdziela się. Starsi – Piotr i Zuzanna – wyjeżdżają
z rodzicami do Ameryki, a młodsi – Edmund i Łucja są
skazani na mieszkanie u swojego wujostwa i samolubnego,
nieznośnego kuzyna Eustachego. Mimo, że wciąż uważani są
za dzieci, Edmund i Łucja dorastają – chłopiec bardzo chce udowodnić swoją odwagę
i zdolności, próbując zaciągnąć się do wojska, natomiast Łucja zwraca coraz większą uwagę
na swój wygląd, za wzór obierając sobie starszą siostrę. Są nieszczęśliwi w domu wujostwa,
nieustannie spierając się z Eustachym, który wyśmiewa ich opowieści o bajkowej Narnii,
gdyż sam jest zwolennikiem racjonalnego rozumowania. Podczas jednej z kłótni między
chłopcami, Łucja zwraca uwagę na obraz, na którym namalowano okręt na wzburzonym
morzu. Woda zdaje się poruszać i nagle zaczyna wylewać się z ram obrazu. Wkrótce tonie
w niej już cały pokój, a gdy dzieciom udaje się wynurzyć na powierzchnię, okazuje się, że
są na pełnym morzu. Ratuje ich załoga statku „Wędrowiec do Świtu”, którym dowodzi król
Kaspian. Celem ich wyprawy jest odnalezienie siedmiu zaginionych lordów, przyjaciół ojca
Kaspiana, którzy uciekli na Samotne Wyspy przed Mirazem i słuch o nich zaginął.
Ryczypisk – mysz ze szpadą – ma jeszcze inny motyw: od zawsze pragnął dotrzeć do
wschodniej granicy świata, za którą znajduje się Kraina Aslana. Niepozorna, ale waleczna
mysz staje się też przyjacielem i mentorem Eustachego, szczególnie po jego przemianie
w smoka.
Przybijając na kolejne wyspy bohaterów spotykają przeróżne przygody. Odkrywają
również prawdziwe zagrożenie – tajemniczą zieloną mglę z Ciemnej Wyspy, która niesie ze
sobą samo zło. Aby je pokonać, należy na Stole Aslana złożyć siedem starożytnych mieczy,
które kiedyś ojciec Kaspaina ofiarował swoim lordom. W ten sposób wyprawa
poszukiwawcza zamienia się w podróż ku ocaleniu całego narnijskiego świata...
Miłośnicy książki C.S. Lewisa mogą być trochę zdezorientowani, gdyż w powieści
nie ma ani słowa o magicznych mieczach, a podróż „Wędrowca...” przebiega trochę inaczej.
Trzeba jednak pamiętać, że film rządzi się swoimi prawami. Na uwagę zasługują kreacje
aktorskie, szczególnie w scenach, w których muszą oni grać z postaciami wykreowanymi
komputerowo. Użyto wspaniałych efektów specjalnych, a postać Ryczypiska jest po prostu
jak żywa.
Historia niesie jednak przede wszystkim ze sobą przesłanie. Zwątpienie i złe myśli,
tak jak zielona mgła, mogą znaleźć dojście do każdego człowieka – trzeba jednak odkryć
w sobie odwagę i miłość, aby im się nie poddać. Każda osoba jest jednakowo ważna,
a nasze czyny świadczą o tym, jakimi jesteśmy ludźmi.
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Fotoreportaż z wycieczki do
Centralnego Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach
W dniach 5 i 12 kwietnia wzięliśmy udział w rozpoczętym przez panie bibliotekarki cyklu spotkań
edukacyjno-literackich, których celem jest przybliżenie dzieciom różnorodnych zawodów
i profesji. Dwa pierwsze spotkania poświęcone były pracy dzielnych strażaków.

- 14 Oto zabytkowe samochody pożarnicze:

Dzięki uprzejmości pana przewodnika mogliśmy poznać arkana pracy strażaka.

- 15 -

Warto przeczytać
Lauren Brook: cykl Heartland

Heartland jest to seria opowiadająca o schronisku dla koni w Wirginii. Leczy
się w nim blizny przeszłości, jakie noszą źle traktowane konie. Ludzie również
znajdują w Heartlandzie ukojenie i siłę do pokonywania życiowych przeciwności.
Główną bohaterką jest piętnastoletnia Amy, która musi nie tylko poradzić sobie ze
stratą mamy, ale i zajmować się całym schroniskiem.
Seria przeznaczona jest dla młodzieży oraz dla wszystkich tych, którzy kochają
konie.
Dotychczas ukazały się następujące tytuły: „Powroty”, „Po burzy”, „Własna
droga”, „Trudne decyzje”, „Co ma być to będzie”, „Kiedyś zrozumiesz”, „Blizny
przeszłości”, „Więzy krwi”, „Z każdym nowym dniem”, „Obietnica”, „Szczera
prawda”, „Prędzej czy później”, „Czarna godzina”, „Wszystko się zmienia”, „Dar
miłości”.
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Pierdomenic Baccalario: cykl Ulysses Moore

Rodzice Julii i Jasona Corenant kupują nowy dom w Kilmore Cove –
miasteczku, którego nie ma na żadnej mapie. Willa Argo jest niezwykłym miejscem.
Należała kiedyś do pewnego mężczyzny - Ulyssesa Moore. Bardzo dziwne jest to, że
nikt prócz wciąż pracującego ogrodnika Nestora nigdy nie widział Ulyssesa! Nestor
cieszy się z przyjazdu dzieci. Ma nadzieję, że razem z Rickiem Bannerem dotrą do
Wrót Czasu i przejdą przez nie. Jason sądzi, że Ulysses Moore żyje, co jest
prawdopodobne. Za szafą w ścianie są drzwi prowadzące do pewnej łodzi. Łodzi,
która zabierze Cię do Wrót Czasu - stamtąd można wyruszyć w każde miejsce, do
którego drugie wejście prowadzi przez inne drzwi z pojedynczym kluczem. Dzieci
muszą znaleźć wszystkie klucze do wszystkich Wrót Czasu, bowiem w Kilmore Cove
tych drzwi jest kilka. Istnieje też Pierwszy Klucz, który otwiera wszystkie drzwi.
Niestety Obliwia Newton ma mapę, którą odebrała trójce przyjaciół. Dzięki mapie
wie, gdzie są Wrota Czasu. Chce zapanować nad Wrotami i wzbogacić się,
ujawniając je światu. Zależy jej tylko na pieniądzach.
Do tej pory ukazało się dziesięć spośród dwunastu powieści z tej serii: „Wrota
czasu”, „Antykwariat ze Starymi Mapami”, „Dom luster”, „Wyspa Masek”,
„Kamienni Strażnicy”, „Pierwszy Klucz”, „Ukryte Miasto”, „Mistrz Piorunów”,
„Labirynt Cienia”, „Lodowa Kraina”.
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POZIOMO
1. małżonek Gai, ojciec tytanów
i cyklopów
8. rzymski Hermes
9. dawna nazwa Grecji
10. Fatum
11. Eros trafiał w nie strzałami z łuku
12. … Ikara
13. chochlik, duszek, istota lekka, zwiewna
15. autor utworów epickich
16. objęcia Morfeusza
18. matka bogów olimpijskich, żona
Kronosa
19. żona Adama
21. dzisiaj: część sztuki teatralnej
24. tytułowy bohater tragedii Sofoklesa
29. zakochał się w niej Pigmalion
30. siostra Ismeny
31. znak Zodiaku
32. … obfitości

PIONOWO
1. inaczej Odyseusz
2. rzeka smutku w Hadesie
3. bóg słońca w mitologii rzymskiej
4. koza, karmiąca Zeusa
5. malowidła ścienne znane już
w starożytnej Grecji
6. rzymskie Erynie
7. pchał ogromny głaz na górę
14. okrutny … z Nemei, udusił go Herakles
17. okres historyczny
19. różanopalca w Rzymie zwano ją Aurorą
20. kraina prostoty i szczęśliwości,
opiewana w sielankach
22. najmłodszy syn Uranosa
23. najniższa część świata podziemnego
25. nimfa, która w ucieczce przed Apollonem
przemieniła się w drzewo bobkowe
26. porwał piękną Helenę
27. starożytni Grecy znali tylko słoneczny
28. święta rzeka Egipcjan
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REBUSY

K = PR

E=Ę

ŁOT

KO

CIOŁ = KU

ZYK

K = PR

S = CH

Y = AJ

LIK = M

EŃ = SZĘ
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UŚMIECH NUMERU

- Jeśli ktoś znajdzie cztery podkowy to co to znaczy ?
- To znaczy, że gdzieś jakiś koń biega na bosaka.

- Popatrz, jak ten nowy proszek świetnie wyprał twoją
koszulę. Jest śnieżnobiała – mówi żona do męża.
- Wolałem, kiedy była w paseczki ...

- Wpadnij do mnie, któregoś dnia – Jaś zaprasza
kolegę – W zeszłym tygodniu kupiliśmy nowego psa.
- A czy on gryzie ?
- Właśnie to chciałbym sprawdzić …

- Kelner, proszę podać mi to, co je tamten pan pod oknem.
Kelner odchodzi. Po chwili wraca i mówi:
- Niestety, ten pan nie chce oddać swojej porcji.

Jaś mówi do nauczycielki:
- Nie mogę odczytać, co pani napisała
w moim zeszycie.
- Napisałam, żebyś czytelniej pisał.

Przychodzi kura do kury:
- Dzień dobry, jest mąż?
- A jest … jak zwykle grzebie przy aucie ...

