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Maj był miesiącem podróży dla uczniów naszej
szkoły. Oprócz wycieczek krajowych odbyły się trzy
wycieczki zagraniczne, wszystkie do innych części
Europy. Pierwsza była do Francji, druga do Czech, a
trzecia do Londynu. Do Londynu udały się 2 klasy
dwujęzyczne (2b i 2c). Jedną z osób biorących udział
w wyprawie byłam ja, więc mogę się nieco o niej
wypowiedzieć.  Przewodniczka wycieczki nie bardzo
przypadła nam do gustu, ale na szczęście nie
pozwoliliśmy zepsuć sobie tej podróży. Po 24h w
autokarze, udaliśmy się na prom, po czym od razu
ruszyliśmy zwiedzać. Do rodzin goszczących nas
udaliśmy się dopiero wieczorem. Wszyscy byli
przemili, naprawdę nie było na co narzekać. Cały
tydzień w Londynie bardzo szybko nam upłynął. Na
szczęście mamy masę zdjęć, więc wspomnienia
zostaną z nami na zawsze.

A teraz o sprawach aktualnych -
już niedługo wakacje i kolejne
podróże! Wszyscy podciągają
oceny, niektórzy starają się
uniknąć zagrożeń i zdać do
następnej klasy, ale na szczęście
to zdecydowana mniejszość.
Pogoda robi się coraz lepsza,
słońce wychodzi do nas coraz
częściej, więc wszyscy już
niecierpliwie czekają na ten
cudowny piątek 26 czerwca... :) 
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Żona mówi do męża:
- Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na
plażę coś takiego, co sprawiłoby, że
wszyscy by osłupieli.
- Łyżwy załóż.

Rozmawiają dwie pchły: 
- Gdzie byłaś na wakacjach? 
- Na krecie.

Biegnie facet za odjeżdżającym z peronu
pociągiem, macha rękami, krzyczy...
W końcu pociąg znika powoli w oddali,
zdyszany facet ciężko opada na ławkę.
Podchodzi do niego kolejarz:
- Co, spóźnił się pan na pociąg?
- Niee! Wyganiałem go z dworca!

Przechwala się trzech myśliwych. Pierwszy
z nich:
- Ja to bylem w Afryce i polowałem na lwy.
Drugi:
- A ja to byłem na Alasce i polowałem na
łosie.
Na to ostatni:
- Hmm, a ja to panowie byłem w Norwegii.
- A fiordy to ty widziałeś?
- Fiordy?! Panowie, fiordy to mi z ręki jadły!

W małym miasteczku turysta zaczepia
przechodnia i pyta:
– Gdzie tu można dobrze zjeść?
Na to tamten odpowiada:
– Dobrze, to u księdza proboszcza.

Opracowała: Weronika Sidorowicz, kl.2b
Źródło: wycieczki.dowcipy.pl
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Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi
krokami i jest to duży powód do radości dla
uczniów. A skoro piszę do gazetki o
tematach związanych z muzyką,
postanowiłem przedstawić Wam kilka
dowcipów o muzyce, muzykach, etc.:

Dlaczego perkusista blackmetalowy gra tak
szybko?
Bo jak się człowiek spieszy, to się diabeł
cieszy.

Dyrygent niezadowolony z gry bębnów:
- Jak widzisz, że ktoś jest kiepskim
materiałem na muzyka, dajesz mu dwie
pałeczki i sadzasz za bębnami.
Na co zdenerwowany bębniarz odpowiada:
- A jak widzisz, że i do tego się nie nadaje,
odbierasz mu jedną pałeczkę i dajesz
posadę dyrygenta.

Dżentelmen rozmawia ze swoją sąsiadką:
- Słyszałem jak pani wczoraj śpiewała.
- A, tak tylko, dla zabicia czasu - odpowiada
zawstydzona dama.
- Straszną broń pani wybrała, madame!

- Wiesz, kupiłem wczoraj twoją płytę.
- Ach, to ty kupiłeś...

Spotykają się dwaj muzycy jazzowi:
- Wiesz, co? Nagrałem płytę.
- I co, ile sprzedałeś?
- E, niewiele. Dom, samochód...

W sali koncertowej debiutująca śpiewaczka
drżącym głosem śpiewa:
- Gdybym ja była ptaszęciem na niebie...
Głos z sali:
- A gdybym ja miał nabitą strzelbę...

Co mówi bezrobotny absolwent Akademii
Muzycznej do studenta Akademii
Muzycznej, który dostał pracę?
„Zapiekankę poproszę.”

I na sam koniec, najlepsze dowcipy o
altówce:

Dlaczego partii altówki nie słychać na płycie
CD?
Nagranie cyfrowe eliminuje szumy.

Jaka jest różnica między altówką a cebulą?
Nikt nie płacze, kiedy kroi się altówkę.

Po czym poznać, że altowiolista fałszuje?
Smyczek jest w ruchu.

Przychodzi mężczyzna do sklepu
muzycznego i widzi dwie altówki. Są
identyczne, lecz jedna kosztuje dwa tysiące
złotych, a druga aż pięćdziesiąt tysięcy. Pyta
sprzedawcę:
- Proszę pana, te altówki są identyczne,
dlaczego więc mają inną cenę?
- Ta za pięćdziesiąt patyków jest
nastrojona. 

Opracował: Jan Gościniak, kl.2f
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