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Marzanna, zimowa panna,
w słomianej sukience rozpostarła
ręce.
W lęku drżąca cała, topić się nie
chciała.
z rozwichrzonym włosem, ognie ją
poniosą.
Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się
ukorzą
i porą radosną zawitaj nam wiosno!

                                  

Wiosna 

W moim ogródku

Z nadejściem wiosny przyroda budzi się z zimowego
odrętwienia. Z pierwszymi, wiosennymi oznakami
żywiej bije jej puls. Do wspomnianych oznak należą
rozkwitające, wczesnowiosenne kwiaty ( krokusy,
przebiśniegi, tulipany, fiołki i pierwiosnki ),
powracające ptaki ( bociany, jaskółki i jako jedne z
pierwszych – skowronki) oraz wybudzające się z
zimowego snu zwierzęta ( niedźwiedzie). Na górskie
hale wychodzą na wypas owce, owady odżywają się w
cieple wiosennym i łąki zaczynają tętnić życiem.

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

Rozmawia dwóch kumpli: 
- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki
świergolą, dzień w końcu dłuższy, wszystko
kwitnie i spod ziemi wychodzi! - mówi jeden.
- Przestań! Miesiąc temu teściową
pochowałem...

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują
ospale siano nałożone tu przez gajowego. W
pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe
jedzenie!

Ola Klita
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                               WYWIAD Z PANIĄ BEATĄ RIESS

1.Jak obchodzi pani Święta Wielkanocy?
-Święta Wielkanocne obchodzę tradycyjnie.
 W Wielką Sobotę Święcę potrawy, w Wielką
Niedzielę idę na Rezurekcje a w Wielki
Poniedziałek leję się wodą z bliskimi.
2.Gdzie spędza pani święta Wielkanocne?
- Spędzam je w swoim domu wraz z rodziną,
która do mnie przyjeżdża.
3.W jaki sposób ozdabia pani jajka
Wielkanocne?
- Ozdabiam je różnie w zależności od roku.
Jednym przykładem są naklejki. 
4.Jakie potrawy znajdują się na pani stole?
-Na moim stole znajduje się na pewno żurek,
różne sałatki, chrzan, sernik i mazurek
5.Co będzie u pani w koszyku?
Będą pisanki, wędliny, chleb, owoce, sól,
baranek a koszyk będzie udekorowany
bukszpanem.
6.Czy lubi pani obchodzić święta wielkanocne?
-Tak bardzo lubię je świętować. Kojarzą mi się
one z wiosną, a także jest to najważniejsze
święto dla katolików. 
.

Pani Beata powiedziala nam jeszcze o
odpuście EMAUS na, którego co roku
jeżdzi.
Emaus – nazwa zwyczaju ludowego
urządzanego w Poniedziałek
Wielkanocny w niektórych
miejscowościach Polski,
 Czech i Słowacji. Najbardziej
popularny jest Emaus krakowski,
forma odpustu odbywającego się w
Poniedziałek Wielkanocny
przy klasztorze
Norbertanek na Zwierzyńcu.

net net

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poniedzia%C5%82ek_Wielkanocny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpust
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Augustyna_i_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierzyniec_(Krak%C3%B3w)
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                                          WIELKA BRYTANIA

Brytyjskie świętowanie Wielkanocy rozpoczyna się w Wielki Piątek (Good Friday) i trwa aż do
poniedziałku (Easter Monday), a wszystkie cztery świąteczne dni są wolne od pracy, przy
czym w Poniedziałek Wielkanocny otwarte są sklepy, w których na klientów czekają
wyprzedaże. W Wielkiej Brytanii nie ma tradycji święcenia potraw. Wielka Sobota to czas
wielu ulicznych festiwali. W pierwszy dzień świąt Brytyjczycy spotykają się z rodziną i
przyjaciółmi, a po śniadaniu wybierają się do kościoła i na spacer. Przygotowuje się kosze z
przysmakami, które zabierane są na wypad do parku czy wyjazd za miasto.

Egg Jarping/Egg Tapping- czyli tłuczenie
skorupek. Dzieci stukają jajkami o jajka swoich
przeciwników tak, aby stłuc jajko przeciwnika.
Wygrywa osoba, której jajko po bitwie zostaje
w całości

Egg hunt- dosłownie tłumacząc polowanie
na jajka. W Niedzielę Wielkanocną rodzice
chowają czekoladowe jajka w ogrodach,
na dworze, a zadaniem dzieci jest ich
odnalezienie. Wygrywa ten, któremu uda się
znaleźć najwięcej słodkości.

Pace egging- angielska tradycyjna wiejska
sztuka uliczna z motywami odrodzenia
pańskiego. Główny bohater (święty Jerzy)
zostaje zabity przez zdrajcę i uzdrowiony
przez wiejskiego medyka, który przywraca mu
życie.

net

Zajączek wchodzi do
baru i mówi:
- Kto mi pomalował
rower na zielono?!
Cisza. 
Wstaje niedźwiedź i
mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać
jak długo schnie farba!

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii
jednak trochę inaczej (niż w
Polsce)  odnoszą się do tego
wiekowego święta. Historia
ich tradycji sięga czasów, gdy
chrześcijaństwo nie było
jeszcze znane. Nazwa
Wielkanoc (ang. Easter)
wzięła się od imienia anglo-
saskiej bogini wiosny –
Eostre. Jej głównymi
symbolami było szczęście,
narodziny i płodność. Dawniej
Święta Wielkiej Nocy w
krajach celtyckich, kojarzone
były z pożegnaniem zimnych
dni i przywitaniem wiosennej
aury.

net
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EASTER IN POLAND 

Easter

Foter.com" data-signature="wielkanocny kurczak" data-original="182509">wielkanocny kurczak

Easter is the
most
important
Christian
holiday. In
Poland most
people are
Catholics and
they
celebrate
Easter.
Before this
holiday we
tidy our flats,
we do
shopping. We
bake cakes,
make salads,
cook eggs
and buy ham.
On these
days we are
celebrating
the death of
Jesus. On
Ash
Wednesday
starts forty
days of Lent.
The
celebration of
Easter

is preceded
by Holy Week,
which begins
with Palm
Sunday- the
day when
Jesus rode
into
Jerusalem
and people
greeted Him
with palm
branches. The
Holy Thursday
is the day
which
commemorates
the Last
supper. The
Good Friday
commemorates
the death of
Jesus on
cross. We
don't eat meat
this day. The
next day is
Holy
Saturday, the
day when
Christ was laid
in the tomb.
On this day

people
prepare the
basket which
contains
traditional
food, first of
all: eggs
which are
painted in
different
colours and
patterns,
bread (in
memory of
Jesus), salt
(to save us
from sins),
pepper, butter,
sausage,
horseradish,
and sugar
lamb (they
resemble a
lamb). Next,
they go to
church and
there priest
blesses the
basket. The
central day of
Easter is
Easter
Sudany-

Christian feast
of the
Resurrection
of Jesus. On
this day many
families
gather
together at
breakfast.
Each member
of household
receives a
piece of the
Blessing
Basket. A
piece of egg is
an accessory
with which the
good wishes
are
exchanged at
Easter.
Generally
presents are
not given, but
sometime
chocolate
eggs and
sweats are
given to
children. The
day after
Easter

is known as
Easter
Monday.
There is a
very ancient
Easter
tradition called
‘Śmigus
Dyngus’. It is
custom of
pouring water
on one
another. On
that day
everyone is
wet. People
splash each
other with
water or
perfume. It is
the last day of
Easter
celebration.

Photo credit: limaoscarjuliet via Foter.com / CC BY

Photo credit: Foter.com

http://foter.com/re/a00dc6
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Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych

Amerykanie kupują i malują jajka, ale na ogół nie dzielą się
nimi w czasie świątecznego śniadania. Nie ma też tradycji
święconki. Śniadanie po mszy jada się często nie w domu,
lecz w restauracji na mieście. W domach natomiast często
stawia się drzewka wielkanocne udekorowane jajkami;
dekoruje się też domy na zewnątrz. Symbolem Wielkanocy
w USA jest nie baranek, a królik (Easter Bunny). Wywodzi
się on jeszcze z czasów pogańskich, kiedy bogini Eastre
była czczona za pośrednictwem jej ziemskiego symbolu -
królika. Tradycję tę sprowadzili do Ameryki imigranci z
Niemiec. W wielu domach królik - jak mają wierzyć dzieci -
przynosi prezenty. W niedzielę wielkanocną w wielu
miastach odbywają się parady. Najsłynniejsza z nich to
Easter Parade w Nowym Jorku, gdzie tego dnia Piątą Aleją
przechodzą eleganckie damy ubrane w stroje z dawnych
epok, eksponując zwłaszcza kapelusze. Nie ma w USA
poniedziałku wielkanocnego - jest to już normalny dzień
pracy. Tego dnia w Białym Domu odbywa się tylko
tradycyjna wielkanocna impreza dla dzieci: toczenie jajek
po trawniku.

Dla Amerykanów Święta Wielkanocne nie są tak ważne jak dla Polaków.
Wielkanoc obchodzi się skromniej, z mniejszym patosem, a świąteczny
czas trwa tak naprawdę tylko jeden dzień. Mówimy, jak wygląda
Wielkanoc w USA. Dla chrześcijan Wielkanoc jest najważniejszym
świętem. Polacy podchodzą do Świąt Wielkanocnych bardzo poważnie.
W USA Wielkanoc nie ma tak znaczącej rangi. Amerykanie o wiele
bardziej cenią sobie Boże Narodzenie, Święto Dziękczynienia, a nawet
Święto Niepodległości. Pod tym względem Wielkanoc znajduje się
dopiero na czwartym miejscu. Co jeszcze odróżnia amerykańskie
Święta Wielkanocne od polskich? Mówimy, jak w USA obchodzi się
Wielkanoc. 

Jak wygląda Wielkanoc w USA?
Jakie zwyczaje panują podczas amerykańskiej Wielkanocy? 
Amerykańskie śniadanie wielkanocne również nie obfituje w
szczególnie bogate menu. Zgodnie z tradycją na stole musi pojawić się
jajko, pieczona w słodkim sosie szynka i ciasta. To jedyne świąteczne
potrawy, których muszą skosztować Amerykanie. 
 W praktyce Święta Wielkanocne w USA trwają tylko jeden dzień – jest
to Niedziela Wielkanocna. Zamiast wiosennych porządków w domu
Amerykanki spędzają godziny w centrach handlowych i przed lustrem.
Wszystko po to, by oczarować kreacją gapiów podczas niedzielnego
nabożeństwa. Niedziela Wielkanocna to także jedyny dzień w roku, w
którym obywatelki USA zakładają na głowę kapelusz (Easter Bonnet).
Polska Wielkanoc to rodzinne biesiadowanie przy stole. Amerykanie nie
przywiązują tak dużej wagi do tego święta, dlatego obchodzą je raczej
w mniejszym gronie. Widok kilku amerykańskich pokoleń za
świątecznym stołem zdarza się tylko w Boże Narodzenie. 

Jakie zwyczaje panują podczas amerykańskiej Wielkanocy?
Amerykańskie śniadanie wielkanocne również nie obfituje w
szczególnie bogate menu. Zgodnie z tradycją na stole musi pojawić się
jajko, pieczona w słodkim sosie szynka i ciasta. To jedyne świąteczne
potrawy, których muszą skosztować Amerykanie. 

Sandusky Mall Easter DisplayPhoto credit: Nicholas Eckhart via Foter.com / CC BY-NC-SA
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               Wielkanocne DiY

Źródło foter.com

Happy Easter

Jajko z niespodzianką 
Przygotuj lakiery do paznokci w wybranych
(najlepiej jaskrawych) kolorach.
Do kubka wypełnionego wodą w
temperaturze pokojowej wlej dużą ilość
lakierów do paznokci w różnych kolorach.
Jeżeli lakiery zamiast unosić się na
powierzchni „idą na dno”, oznacza to, że
temperatura wody nie jest odpowiednia.Żeby
uzyskać ciekawszy efekt, delikatnie
pomieszaj kolory wykałaczką.Chwyć jajko w
dłoń w taki sposób, by zasłonić je w jak
najmniejszym stopniu.Ostrożnie zanurz jajko
w kubeczku, przytrzymaj przez sekundę pod
powierzchnią wody, a następnie wyjmij.Lakier
do paznokci pokryje około połowę jajka.
Delikatnie odłóż je na kawałek kartonu i
poczekaj, aż lakier wyschnie.Gdy tak się
stanie, ponownie chwyć jajko i zanurz w
kubeczku jego drugą stronę. Pozostaw do
wyschnięcia.Będziesz się dobrze bawić
przygotowują tą niespodziankę Możemy
dodać też sznurek (niekoniecznie kolorowy).
Możesz również użyć kolorowych nitek. 

Potrzebne materiały

-koszyczek
-figurki wielkanocne
-bibuła
-kokardka
-bukszpan

Na początku wypełnij koszyk
bibułą, daj na to bukszpan i figurki
a dla ozdoby dodaj kokardkę 

                 I gotowe !!!

Photo credit: Kancelaria Premiera via Foter.com / CC BY-NC-ND

Photo credit: Kancelaria Premiera via Foter.com / CC BY-NC-ND
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                                                    DOWCIPY 

 - Dzieci, nie
widziałyście mojego
sitka? 
 
 - Tak, ale było
dziurawe i
wyrzuciliśmy.

       

 Podczas Świąt Jasio
woła do mamy:
 – Mamo, mamo,
choinka się pali!
– Nie mówi się pali,
tylko świeci – poucza
go mama. 
– Mamo, mamo, firanki
też się świecą! 

Mum asks Jas:
 - Have you changed the water in
the fish tank? 
 -What for? They haven't drunk it
yet. 

Mama pyta Jasia:
 – Czy zmieniłeś już rybkom wodę
w akwarium?
– Po co? One jeszcze tej nie
wypiły.

- Synu, kiedy
poprawisz jedynkę z
matematyki? 

- Nie wiem, nauczyciel
nie wypuszcza
dziennika z rąk.

Na wesoło
http://www.angielski.slowka.pl/na-wesolo,keep-calm-and-learn-
english,m,2181.html
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   ---> Wiosenne  Znaki <---
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	Marzanna, zimowa panna, w słomianej sukience rozpostarła ręce. W lęku drżąca cała, topić się nie chciała. z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą. Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą i porą radosną zawitaj nam wiosno!
	Z nadejściem wiosny przyroda budzi się z zimowego odrętwienia. Z pierwszymi, wiosennymi oznakami żywiej bije jej puls. Do wspomnianych oznak należą rozkwitające, wczesnowiosenne kwiaty ( krokusy, przebiśniegi, tulipany, fiołki i pierwiosnki ), powracające ptaki ( bociany, jaskółki i jako jedne z pierwszych – skowronki) oraz wybudzające się z zimowego snu zwierzęta ( niedźwiedzie). Na górskie hale wychodzą na wypas owce, owady odżywają się w cieple wiosennym i łąki zaczynają tętnić życiem.
	Wiosna
	Sekretarka wchodzi do gabinetu: - Panie dyrektorze, wiosna przyszła! - Niech wejdzie!
	Rozmawia dwóch kumpli:  - Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, dzień w końcu dłuższy, wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! - mówi jeden. - Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem...
	Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:
	- Chciałbym, żeby już była wiosna.  - Tak ci mróz doskwiera?  - Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!

	WYWIAD Z PANIĄ BEATĄ RIESS
	1.Jak obchodzi pani Święta Wielkanocy? -Święta Wielkanocne obchodzę tradycyjnie.  W Wielką Sobotę Święcę potrawy, w Wielką Niedzielę idę na Rezurekcje a w Wielki Poniedziałek leję się wodą z bliskimi. 2.Gdzie spędza pani święta Wielkanocne? - Spędzam je w swoim domu wraz z rodziną, która do mnie przyjeżdża. 3.W jaki sposób ozdabia pani jajka Wielkanocne? - Ozdabiam je różnie w zależności od roku. Jednym przykładem są naklejki.  4.Jakie potrawy znajdują się na pani stole? -Na moim stole znajduje się na pewno żurek, różne sałatki, chrzan, sernik i mazurek 5.Co będzie u pani w koszyku? Będą pisanki, wędliny, chleb, owoce, sól, baranek a koszyk będzie udekorowany bukszpanem. 6.Czy lubi pani obchodzić święta wielkanocne? -Tak bardzo lubię je świętować. Kojarzą mi się one z wiosną, a także jest to najważniejsze święto dla katolików.
	Pani Beata powiedziala nam jeszcze o odpuście EMAUS na, którego co roku jeżdzi. Emaus – nazwa zwyczaju ludowego urządzanego w Poniedziałek Wielkanocny w niektórych miejscowościach Polski,  Czech i Słowacji. Najbardziej popularny jest Emaus krakowski, forma odpustu odbywającego się w Poniedziałek Wielkanocny przy klasztorze Norbertanek na Zwierzyńcu.

	WIELKA BRYTANIA
	Brytyjskie świętowanie Wielkanocy rozpoczyna się w Wielki Piątek (Good Friday) i trwa aż do poniedziałku (Easter Monday), a wszystkie cztery świąteczne dni są wolne od pracy, przy czym w Poniedziałek Wielkanocny otwarte są sklepy, w których na klientów czekają wyprzedaże. W Wielkiej Brytanii nie ma tradycji święcenia potraw. Wielka Sobota to czas wielu ulicznych festiwali. W pierwszy dzień świąt Brytyjczycy spotykają się z rodziną i przyjaciółmi, a po śniadaniu wybierają się do kościoła i na spacer. Przygotowuje się kosze z przysmakami, które zabierane są na wypad do parku czy wyjazd za miasto.
	Egg Jarping/Egg Tapping- czyli tłuczenie skorupek. Dzieci stukają jajkami o jajka swoich przeciwników tak, aby stłuc jajko przeciwnika. Wygrywa osoba, której jajko po bitwie zostaje w całości
	Egg hunt- dosłownie tłumacząc polowanie na jajka. W Niedzielę Wielkanocną rodzice chowają czekoladowe jajka w ogrodach, na dworze, a zadaniem dzieci jest ich odnalezienie. Wygrywa ten, któremu uda się znaleźć najwięcej słodkości.


	Zajączek wchodzi do baru i mówi: - Kto mi pomalował rower na zielono?! Cisza.
	Pace egging- angielska tradycyjna wiejska sztuka uliczna z motywami odrodzenia pańskiego. Główny bohater (święty Jerzy) zostaje zabity przez zdrajcę i uzdrowiony przez wiejskiego medyka, który przywraca mu życie.
	Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jednak trochę inaczej (niż w Polsce)  odnoszą się do tego wiekowego święta. Historia ich tradycji sięga czasów, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze znane. Nazwa Wielkanoc (ang. Easter) wzięła się od imienia anglo-saskiej bogini wiosny – Eostre. Jej głównymi symbolami było szczęście, narodziny i płodność. Dawniej Święta Wielkiej Nocy w krajach celtyckich, kojarzone były z pożegnaniem zimnych dni i przywitaniem wiosennej aury.

	Wstaje niedźwiedź i mówi: - Ja, bo co?! A zajączek mówi: - Chciałem się zapytać jak długo schnie farba!
	Easter is the most important Christian holiday. In Poland most people are Catholics and they celebrate Easter. Before this holiday we tidy our flats, we do shopping. We bake cakes, make salads, cook eggs and buy ham. On these days we are celebrating the death of Jesus. On Ash Wednesday starts forty days of Lent. The celebration of Easter
	is preceded by Holy Week, which begins with Palm Sunday- the day when Jesus rode into Jerusalem and people greeted Him with palm branches. The Holy Thursday is the day which commemorates the Last supper. The Good Friday commemorates the death of Jesus on cross. We don't eat meat this day. The next day is Holy Saturday, the day when Christ was laid in the tomb. On this day
	people prepare the basket which contains traditional food, first of all: eggs which are painted in different colours and patterns, bread (in memory of Jesus), salt (to save us from sins), pepper, butter, sausage, horseradish, and sugar lamb (they resemble a lamb). Next, they go to church and there priest blesses the basket. The central day of Easter is Easter Sudany-
	Christian feast of the Resurrection of Jesus. On this day many families gather together at breakfast. Each member of household receives a piece of the Blessing Basket. A piece of egg is an accessory with which the good wishes are exchanged at Easter. Generally presents are not given, but sometime chocolate eggs and sweats are given to children. The day after Easter
	is known as Easter Monday. There is a very ancient Easter tradition called ‘Śmigus Dyngus’. It is custom of pouring water on one another. On that day everyone is wet. People splash each other with water or perfume. It is the last day of Easter celebration.

	EASTER IN POLAND
	Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych
	Amerykanie kupują i malują jajka, ale na ogół nie dzielą się nimi w czasie świątecznego śniadania. Nie ma też tradycji święconki. Śniadanie po mszy jada się często nie w domu, lecz w restauracji na mieście. W domach natomiast często stawia się drzewka wielkanocne udekorowane jajkami; dekoruje się też domy na zewnątrz. Symbolem Wielkanocy w USA jest nie baranek, a królik (Easter Bunny). Wywodzi się on jeszcze z czasów pogańskich, kiedy bogini Eastre była czczona za pośrednictwem jej ziemskiego symbolu -królika. Tradycję tę sprowadzili do Ameryki imigranci z Niemiec. W wielu domach królik - jak mają wierzyć dzieci - przynosi prezenty. W niedzielę wielkanocną w wielu miastach odbywają się parady. Najsłynniejsza z nich to Easter Parade w Nowym Jorku, gdzie tego dnia Piątą Aleją przechodzą eleganckie damy ubrane w stroje z dawnych epok, eksponując zwłaszcza kapelusze. Nie ma w USA poniedziałku wielkanocnego - jest to już normalny dzień pracy. Tego dnia w Białym Domu odbywa się tylko tradycyjna wielkanocna impreza dla dzieci: toczenie jajek po trawniku.

	Wielkanocne DiY
	Jajko z niespodzianką
	Do kubka wypełnionego wodą w temperaturze pokojowej wlej dużą ilość lakierów do paznokci w różnych kolorach. Jeżeli lakiery zamiast unosić się na powierzchni „idą na dno”, oznacza to, że temperatura wody nie jest odpowiednia.Żeby uzyskać ciekawszy efekt, delikatnie pomieszaj kolory wykałaczką.Chwyć jajko w dłoń w taki sposób, by zasłonić je w jak najmniejszym stopniu.Ostrożnie zanurz jajko w kubeczku, przytrzymaj przez sekundę pod powierzchnią wody, a następnie wyjmij.Lakier do paznokci pokryje około połowę jajka. Delikatnie odłóż je na kawałek kartonu i poczekaj, aż lakier wyschnie.Gdy tak się stanie, ponownie chwyć jajko i zanurz w kubeczku jego drugą stronę. Pozostaw do wyschnięcia.Będziesz się dobrze bawić przygotowują tą niespodziankę Możemy dodać też sznurek (niekoniecznie kolorowy). Możesz również użyć kolorowych nitek.

	Potrzebne materiały
	-koszyczek -figurki wielkanocne -bibuła -kokardka -bukszpan
	Na początku wypełnij koszyk bibułą, daj na to bukszpan i figurki a dla ozdoby dodaj kokardkę
	I gotowe !!!
	DOWCIPY

	- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?     - Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy.
	- Synu, kiedy poprawisz jedynkę z matematyki?
	Podczas Świąt Jasio woła do mamy:  – Mamo, mamo, choinka się pali! – Nie mówi się pali, tylko świeci – poucza go mama.  – Mamo, mamo, firanki też się świecą!
	- Nie wiem, nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk.
	Mum asks Jas:  - Have you changed the water in the fish tank?   -What for? They haven't drunk it yet.    Mama pyta Jasia:  – Czy zmieniłeś już rybkom wodę w akwarium? – Po co? One jeszcze tej nie wypiły.
	---> Wiosenne  Znaki <---


