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opis piosenki Julia Włodarczyk klasa.4c Komik Wojtek Kaźmierczak
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    Żarty o blondynkach
Co myśli blondynka, gdy urodzi bliźniaki?
"Ciekawe, z kim mam to drugie..."
Rozmawiają dwie blondynki:
- Wczoraj skręciłam kostkę.
- W prawo czy w lewo?
Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą samochodem i mówi:
- Pani nie ma powietrza w oponach.
- Wiem, ale tylko na dole. Na górze mam.
Co trzeba pokazać blondynce po roku bezwypadkowej jazdy?
- Drugi bieg.
Rozmawiają dwie blondynki, nagle jedna mówi: 
- Kurcze, dzwoni mi w głowie.
- To odbierz, ja poczekam.

 źródło : internet 
 wybór Paweł Połeć
 

Dlaczego blondynka bierze linijkę do łóżka?
- Żeby zmierzyć, jak długo spała!

Co myśli blondynka, gdy urodzi bliźniaki?
"Ciekawe, z kim mam to drugie..."

Rozmowa dwóch blondynek:
- Słyszałaś, że w tym roku Sylwester będzie w piątek?
- O rany! Oby nie trzynastego!

Rozmawiają dwie blondynki:
- Wczoraj skręciłam kostkę.
- W prawo czy w lewo?
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„Padington więcej przygód’’

„Padington więcej przygód’’ to książka
opowiadająca o misiu Padingtonie , który w życiu
osiąga wiele przygód np. gdy miś po raz pierwszy
poszedł do dentysty .
Ten miś przyleciał z ciepłych krajów co można
wiedzieć z filmu ,,Padington”
Tą książkę stworzył Michel Bond
Padington jak na misia ma wiele przyjaciół
Ale więcej dowiecie się w książce.
                                             Adrianna Wodzińska kl 4c

Nasze kochane zwierzaki.

Wiecie pewnie , że nasze zwierzaki pocieszają nas
w trudnych chwilach .Np. pies wyczuwa nasz
smutek , kot zacznie się przytulać .Nasze zwierzaki
po prostu nas kochają i one też czują więc o nie
dbajmy i kochajmy je całym swoim sercem .  Bo to
też jest rodzina.
                                                       Amelia Matusik
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 Nasza wymarzona szkoła to basen w szkole
stołówka z lodami i popcornem kino w szkole cyrk
codziennie lekcja o XBOX 360 i  XBOX w szkole
wielki telewizor lekcja o zużytych częściach że
będziemy robić sami komputery i zamiast
nauczycieli roboty które nic nie zadają.   

                                                         

                                               Julia Zdechlik

. .
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