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               CZUWAJ
 Pierwszego kwietnia utworzono w naszej szkole  drużynę
harcerską. Obecnie przechodzi ona okres próbny przed
złożeniem przysięgi. Pierwszą zbiórkę poprowadził harcmistrz
Marek Lewandowski, wieloletni przyjaciel szkoły. Głównym
organizatorem jest pan Zbigniew Tempczyk. 
Na spotkaniach kandydaci poznają kolejne punkty prawa
harcerskiego, wielu z nich posiada już mundury.
Każda zbiórka tradycyjnie rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu
harcerskiego w  kręgu przy zapalonej świecy. 
Dzieci uczą się jak być dobrym patriotą, uczniem, przyjacielem
ludzi i zwierząt.
Dnia 29 kwietnia uroczyście rozdano uczniom chusty w kolorze
bordowym. Drużynowy uczy musztry, salutowania, meldunku
oraz innych elementów harcerstwa.Dzieci rozwijają też
sprawność fizyczną, pamięć przez udział w wielu zabawach, które
integrują zespół.Kandydaci czekają na zaplanowane spotkania i
obozy z innymi drużynami.
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Dzień
matematyki
                          

  ŚWIĘTO MATEMATYKI

W kwietniu  odbył się turniej matematyczny klas IV-VI w ramach święta matematyki. Dzieci
przygotowywały się do tego dnia od kilku tygodni. Sala gimnastyczna udekorowana była zabawnymi
cyframi wykonanymi przez uczniów naszej szkoły. Dzieci ubrane były w stroje z liczbami i figurami
geometrycznymi.
Uroczystość rozpoczęła się prezentacją klas. Każda z nich wymyśliła swój okrzyk, plakat oraz piosenkę o
matematyce.
Turniej składał się z pięciu konkurencji:
- zagadki matematyczne dla wylosowanego ucznia,
- skojarzenia matematyczne,
- szacowanie liczbowe,
- szybki jak kalkulator, 
- podanie jak największej ilości piosenek zawierających w nazwie liczby.
Pierwsze miejsce zajęła klasa VI. Gratulujemy.
Poszczególni uczniowie również odnosili sukcesy, szczególnie w konkurencji "Szybki jak kalkulator", w
której zgłoszene osoby w ciągu minuty musiały obliczać w pamięci różne działania. Wyróżnili się: Klaudia
Kostrzewa, Jakub Błoński i Jakub Cichy.
Do wspólnej zabawy dołączyli również nauczyciele.
Sędziami w konkursie były: pani dyrektor Ewa Kamińska, pani Katarzyna Smółka i pani Agnieszka
Grzelak.
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KOCHAMY MAMY

Drugiego czerwca w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień Dziecka, dzieci miały zorganizowane wiele
zabaw oraz konkurencji sportowych. Uczniowie zostali
poczęstowani potrawami z grila. Największą atrakcją
był aerobik poprowadzony przez trenera fitness.
 W pierwszej klasie dzieci miały wykonane tatuaże.

W naszej szkole uczniowie nigdy nie zapominają o
swoich mamach. Szczególnym momentem wyrażenia
swojej miłości do nich jest 26 maja, Dzień Matki.
Z tej okazji dzieci z klasy pierwszej przygotowały
wspaniały występ prezentujący umiejętności nabyte w
tym roku szkolnym.  Każda mama otrzymała od swojej
pociechy własnoręcznie wykonaną laurkę oraz
wzruszające życzenia. Jak widać na załączonych
fotografiach nie brakowało tego dnia łez wzruszenia.
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    PIERWSZA POMOC RATUJE     
                      ŻYCIE!!!
Dnia 15 maja uczniowie kl. IV uczyli się udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. W zajęciach tych
brała również udział pani pielęgniarka Wiesława Koryś,
która udzielała cennych rad jak pomagać w przypadku:
omdlenia, złamania nogi, ręki, zwichnięć kolana, kostki,
łokcia. Demonstrowała lekarstwa, maści,
itp. Następnie pani Małgorzata Sylwestrzak
pokazywała na żywym modelu w postaci Karoliny
Bagińskiej jak ustawiać poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej. Przypomniała również zasady wzywania
pomocy w przypadkach zagrożenia życia oraz numery
alarmowe. Na zakończenie zajęć uczniowie ćwiczyli
resuscytację na manekinach. Każde dziecko
otrzymało niezwykle przydatny podręcznik do nauki
pierwszej pomocy.
                              Pamiętaj!!!
 -Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze
 -Zawsze szukaj pomocy osoby dorosłej
 -Nigdy nie rozłączaj się pierwszy gdy wzywasz      
  telefonicznie pomoc
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Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT

                  NIE DLA WYPALANIA TRAW

Dnia 29 kwietnia odbył się II Powiatowy Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii'' dla klas 3 szkół podstawowych
w szkole w Janowie. W konkursie udział wzięli uczniowie z naszej szkoły: Wiktoria Kęska i Piotr Kubiszewski;
pod czujnym okiem pani Jolanty Rogowskiej. Piotrek zajął 3 miejsce, a Wiktoria zdobyła wyróżnienie. Drugi
 konkurs ortograficzny odbył się 9 maja w SP nr 3 w Sochaczewie. Z naszej szkoły udział w nim wzięli: Weronika
Grzelak, Szymon Kmiecik, Wiktoria Kęska i Piotr Kubiszewski, który zajął  ponownie 3 miejsce. 

W marcu b.r. został ogłoszony w naszej szkole
konkurs plastyczny: "NIE DLA WYPALANIA TRAW".
Jego celem  było uświadomienie uczniom zagrożeń
związanych z wypalaniem traw. Oto wyniki:
I miejsce: Mateusz Bardziński, Miłosz Ciura, Wiktoria
Borkowska
II miejsce: Patryk Słoma, Aleksandra Kluczyk,
Weronika Wiśniewska
III miejsce: Bartosz Klocek, Jakub Błoński, Jakub
Sobczak
Zwycięzcom gratulujemy.
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  Krzyżówka i zagadka

Hasła do krzyżówki:
 1. Miejsce, gdzie rosną drzewa i różne rośliny.  
 Jesienią są tam grzyby.
 2. Roślina znana na całym świecie.
 3. Na urodzinach zawsze (lub prawie zawsze) go jesz.
Są na nim świeczki, zależnie od wieku.
 4. Z gąsienicy on wyrasta. Ma kolorowe skrzydła.
              Teksty po angielsku: przetłumacz
1. Australia has lots of unusual and interestnig animals.
The most famous Australian animal is the kangaroo.
It's marsupial. This meansthat the female has a pouch
at the front of it's body for carrying it's baby.
Kangaroos are big animals. An adult is about two
metres tall. They don't walk or run, they hop. A
kangaroo can travel nine metres in a single hop!

       Konkurs poezji
          dziecięcej        
                

Dnia 9 maja 2014 r. odbył się konkurs poezji
dziecięcej.
Brały w nim udział dzieci z klas I - III. W skład jury
wchodziły: pani Małgorzata Sylwestrzak, pani Jolanta
Karda i pani Jolanta Rogowska. 
I miejsce zajęła: Magdalena Rosiecka
II miejsce zajęła: Weronika Grzelak i Piotr Jesiołowski
III miejsce zajęła: Aleksandra Michalak,Weronika
Grajczak, Radosław Ziętek, Jakub Jeznach
Wyróżnienie otrzymali:
Julia Kowalska, Wiktoria Kęska, Mateusz Stępień.

                         Gratulacje!
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                              SUKCESY SPORTOWE

Dnia 15 maja odbyły się Gminne  zawody sportowe siatkówki chłopców w Szkole Podstawowej w
Żukowie. Wzięły udział:
Szkoła Podstawowa w Wyczółkach
Szkoła Podstawowa w Kątach
Szkoła Podstawowa w Feliksowie
Szkoła Podstawowa w Mokasie
Szkoła Podstawowa w Gawłowie
Szkoła Podstawowa w Żukowie
Naszej drużynie dopingowali szkolni koledzy, były emocje i okrzyki takie jak:
"Żuków jest THE BEST tak było i tak jest",
"Żuków rządzi Żuków radzi Żuków nigdy nas nie zdradzi". Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce po
ciężkich i emocjonujących meczach. A oto klasyfikacja drużyn:
Miejsce 1: SP w Żukowie
Miejsce 2: SP w Gawłowie
Miejsce 3: SP w Kątach
Miejsce 4: SP w Wyczółkach
Miejsce 5 ex aequo: SP w Feliksowie i Mokasie.
Uwieńczeniem zwycięstwa było uściśnięcie zwycięzców przez tłum kibiców. Szkołę reprezentowali:
Oskar Tomaszewski, Adrian Tomczyk, Karol Siejka Mikołaj Małkowski, Eryk Nowacki. Dziękujemy za
wspaniałą grę!

Dnia 14 maja w naszej szkole odbyły się zawody mini piłki siatkowej dziewcząt.  Dziewczyny zajęły drugie
miejsce, w finale przegrały z zawodniczkami z Kątów.

Po raz kolejny mamy się czym pochwalić! Nasz szóstoklasista Jakub Górka ponownie stanął na podium
podczas zawodów judo w kategorii 36 kg. Odbyły się one na początku maja w Bielsku niedaleko Płocka.
Kuba stoczył 4 walki po 2 minuty każda. Przegrał tylko w finale z doświadczonym zawodnikiem klubu
Eliot Płock.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze sztuk walki!
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              Dowcipy szkolne
Pani pyta Jasia:
- Jasiu, dlaczego zadanie jest napisane pismem
Twojego taty?
- Bo pisałem jego długopisem.

Pani do Jasia:
- Jasiu, czy tata nadal odrabia za Ciebie lekcje?
- Nie... Ta ostatnia jedynka Go załamała.

Mamusiu, ja Ciebie i tatusia nigdy nie opuszczę!
- A czemu Ty tak Jasiu grozisz rodzicom?

Nauczyciel biologii pyta Jasia:
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
- Po kasztanach.
- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma?
- To poczekam.

Jasiu chwali się kolegom: 
- Jestem silny jak byk, bo jem dużo mięsa. 
Na to jeden ze słuchaczy:
- Wątpię. Ja na przykład jem dużo ryb, a nie umiem
pływać.

- Powiedz mi Jasiu, kto jest najgrzeczniejszy w
waszej klasie?
- Pan nauczyciel.

Ekspedientka do małego Jasia:
- Proszę stanąć na końcu kolejki.
- To niemożliwe - odpowiada rezolutny malec. Tam już
ktoś stoi.

- Jasiu... Co osiągamy dzięki chemii?
- Przewagę blondynek, Panie profesorze.

Słoń kąpie się w jeziorze. Mrówka z nad brzegu
krzyczy:
-Słoniu wyjdź z wody...
-Zaraz...
-Słoniu wyjdź z wody...
Słoń wychodzi z wody i pyta:
-Co chciałaś...?
Mrówka odpowiada:
-Chciałam zobaczyć czy nie włożyłeś moich
kąpielówek.

Idzie misjonarz przez pustynię i widzi lwa. Modli
się:"Panie Boże, spraw aby ten lew był wierzący". Lew
podchodzi do niego, klęka i mówi: "Boże, pobłogosław
ten posiłek, który za chwilę będę spożywał.

Mama mówi do synka:
- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz z Kaziem?
- A czy ty mamusiu chciałabyś się bawić z kimś, kto
kłamie, bije i przeklina?
- Oczywiście, że nie.
- No widzisz. Kaziu też nie chce! 

Jasiu, umiesz liczyć?
- Tak, tato mnie nauczył!
- To powiedz, co jest po sześciu?
- Siedem.
- Świetnie, a po siedmiu?
- Osiem.
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a co jest po
dziesięciu?
- Walet.

Czym się różni żona od muchy?
Mucha wkurza tylko latem.

Mówi mężczyzna do drugiego:
- Wiesz, jak widzę brzydką buzię, to zaraz się śmieję.
A drugi odpowiada:
- To jak się wtedy golisz?

Blondynka pyta swojego chłopaka:
- Czy to prawda, że płazy nie mają mózgu?
- Prawda żabciu.

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć
wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie. No to je ściągają, mordują
się, sapią...
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i
znowu szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko :
 -To są buciki brata, ale mama kazała mi je nosić.
Pani znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają,
wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz
rękawiczki?
- W bucikach.
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                        Zbyt dużo informacji!!!
                            Specjalny tekst
 

 Waszym zadaniem jest zapamiętanie jak najwięcej informacji          
 z  tekstu podanego poniżej. Powodzenia!

Pewnego słonecznego dnia, 23 marca 1956 roku blisko rzeczki
Loko-wodo, płynącej w kraju Japonia, w krainie Soko-hoko, było
małe miasteczko Gorohori liczące 358 domów i około 900 osób.
Były tam ulice: Gohorowa, Similanowa, Enciladowa, Zerefagowa,
Jerfagonujowa i Czekelowa. W mieście były także 2 kina, teatr,
restauracja, zoo i 7 toi-tojów. W centrum miasta stał dom, który był
na ulicy Gohorowej. W domu mieszkali: pradziadek Hiko, prababcia
Makuhita, dziadek Figuron, babcia Hariyama, tata Shikumo, mama
Felenela, syn Fluog, córka Szekela, ciocia Bułka i wujek Chlebek.
Żyły tam takżę psy: Fip i Fap, a także 5 kotów: Kum, Kam, Kim, Kem
i Kom. W domu było sporo pokoi: salon, przedpokój, 8 łazienek, 5
kuchni, 3 bawialnie, 2 biblioteki i 9 pokoi z byle czym. W bawialni
były różne zabawki np. lalki, piłki, misie, samochodziki i wózek. W
bibliotece były takie książki jak: Śmierć, Pan Zło, Czekolada i
śmiercionośny kisiel oraz Zła złość.  W jednym pokoju był
komputer. Były tam gry: Minecraft, Terraria, Scribblenauts, Spore i
wiele innych. W lodówce były pomidory, ogórki, cebule, selery,
cukinie, brokuły, jajka i kurczak. Przed chwilą ze szkoły w Gorohori
przyszedł syn Fluog, razem ze swoim kolegą Ikihukiem. Od razu
poszedł do łazienki, ponieważ było mu niedobrze po szkolnym
obiedzie zrobionym przez kucharkę Bukolokoloko, złożonego z
marchewek, cynamonu, ziemi i kiełbasy. I tak skończył się zły dzień
rodziny Fukoro-Lenovo.
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                                Odpowiedzi 1
1. Zakopane
2. Granat
3. Na mapie
4. Bo jak podniesie drugą to upadnie
5. Kiedy Wisła gra z Odrą (drużyny piłkarskie)
6. Po kolana
7. Pokrowiec
8. To zależy od kota
9. Ponieważ szuka niskich cen

10. Bo grunt to zdrowie
11. Żeby mniej palił
12. Bo nie ma przepisu
13. Bo żaba czasem kuma
14. Kupić portfel za ostatnie pieniądze
15. Mikroszkop
16. Też łapie wirusy
17. Bo są wysokie ceny
18. EURO 2012
19. Dwa. W prawo i w lewo
20. Rurki

                               Zagadki 1
1. Jakie miasto jest pod ziemią?
2. Jaki kolor jest najbardziej wystrzałowy?
3. Gdzie są rzeki bez wody?
4. Dlaczego bocian stoi na jednej nodze?
5. Kiedy boisko piłkarskie przypomina basen?
6. Po co żołnierz ma płaszcz?
7. Jak nazywa się potomek krowy?
8. Jak długo żyje mysz?
9. Dlaczego blondynka w sklepie chodzi na

kolanach?
10. Dlaczego blondynka je ziemie?
11. Dlaczego blondynka przykleja na auto plastry

niquitin?
12. Dlaczego blondynka nie umie zrobić kostki lodu?
13. Dlaczego żaba jest mądrzejsza od brunetki?
14. Jaka jest największa głupota świata?
15. Jak nazywa się mały Niemiec?
16. Co ma wspólnego Windows z człowiekiem?

                             Zagadki 2
17. Dlaczego blondynka bierze do sklepu drabinę?
18. Jaki jest najkrótszy kawał świata?
19. Ile jest zakrętów w Polsce?
20. Jakie ciastka jedzą hydraulicy?

         Śmieszne zagadki                   



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 7 07/2014 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Żuczek

           Paranormalna 
                 Polska

         Stara Cerkiew w Chrościnie
Stara Cerkiew w Chrościnie jest podobno nawiedzana
przez ducha małego chłopca- syna dawnych
właścicieli. Zjawa pojawia się za Cerkwią na
cmentarzu i według wierzeń wypytuje się o swoich
rodziców. Stara Cerkiew w Chrościnie pod wezwaniem
św. Jerzego Zwycięzcy to miejsce, które wywołuje
ciarki na plecach. Budynek ten znajduje się na granicy
województw, Łódzkiego i Opolskiego. Już sam wygląd
tego niszczejącego budynku budzi grozę. Tuż obok
Cerkwi znajduje się cmentarz i to właśnie tam według
opowieści, pojawia się duch chłopca. Jest to zjawa
małego chłopca. Jego historia jest bardzo smutna. Był
synem właścicieli pobliskiego zamku który
przekształcono w dom opieki. Wokół tej placówki
krążyły mroczne pogłoski- podejrzewano, że wysoki
wskaźnik śmiertelności nie jest jedynie dziełem
przypadku.
Syn właścicieli często bawił się w pobliżu Cerkwi i
pewnego dnia utopił się na bagnach. On i jego rodzice
spoczęli na cmentarzu znajdującym się za Cerkwią.
Miejsce to nie było nawiedzane dopóki w latach 90-
tych nie przeprowadzono ekshumacji zwłok rodziców
małego chłopca. Wtedy zaczął pojawiać się w nocy,
niektórzy mówią, że wypytuje o swoich rodziców.

Miłośnicy podróży z dreszczykiem będą
zachwyceni tym zestawieniem kilku
najstraszniejszych miejsc w Polsce!
Pojawi się tu nie tylko biała ale
także błękitna dama, czarny widmowy
pies, oraz duch dziecka i inne!
Zapraszam więc was do fascynujących i
przerażających podróży po
najstraszniejszych miejscach w Polsce!

         Zamek w Suchej Beskidzkiej
Zamek w Suchej Beskidzkiej to miejsce nawiedzane
nie przez tradycyjnie białą lecz czarną damę. Była
właścicielka zamku, słynąca z okrucieństwa nadal
nawiedza swoje włości, napędzając stracha
zwiedzającym zamek osobom. Anna Konstancja
panowała na zamku w Suchej Beskidzkiej na
przełomie 17 i 18 wieku. Posiadłość otrzymała w
spadku po swoim pierwszym mężu Janie Kazimierzu
Wielkopolskim. Drugi mąż Anny Konstancji, Stanisław
Małachowski, również nie zaznał długiego życia.
Dlatego wdowa zarządzała majątkiem sama.
Przez swoich poddanych nazywana była Srogą Panią,
jako że cechowała się wyjątkowym okrucieństwem.
Nieposłusznych karała chłostą i strącała do lochów
które za jej panowania zawsze były przepełnione.
Lubiła uczestniczyć w egzekucjach dokonywanych na
członkach zbójeckich band, grasujących w pobliskich
lasach. Po śmierci dusza Anny Konstancji nie zaznała
spokoju. Wdowa nawiedza zamek w czarnej sukni. Jej
twarz zakryta jest wdowim welonem. 
Mam nadzieję, że nikt się nie przestraszył, bo te
opowieści są  tylko ludzkim wymysłem.

             Zamek Czocha

Zamek Czocha za dnia jest wspaniałym miejscem
do zwiedzania wraz z całą rodziną. W nocy jednak
jest przerażające. Jest to dawna siedziba Joachima
von Nostitza nawiedzana przez jego niewierną
żonę Ulrike a inaczej białą damę. Obecni
właściciele zamku postanowili zorganizować jego
nocne zwiedzanie  dla ludzi o mocnych
nerwach. Zamek Czocha zbudowano z rozkazu
króla Wacława w 18 wieku jako obronną twierdzę.
Biała Dama nawiedza to miejsce już od 300 lat.
Duch kobiety nie może zaznać spokoju, ponieważ
za życia spotkała ją wielka tragedia. Bohaterka
dawniej nazywała się Ulrika i była żoną posła
Joachima von Nostitza. Przez swój zawód Joachim
często był poza domem. Pewnego razu wyjechał na
półtoraroczną podróż służbową mając nadzieję że
jego żona Ulrika będzie trzymała pieczę nad
zamczyskiem.
Niestety po jego powrocie okazało się że jego żona
Ulrika zdradziła go. Joachim wpadł w furię. Kazał
wrzucić żonę do studni aby umarła w męczarniach.
Jej syna zamordowano i zamurowano nad jednym
z kominków. Do dziś można usłyszeć jego
rozdzierający płacz.
Ulrika która nie przebolała straty syna krąży teraz
po zamku Czocha znana jako biała dama.
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Dziwne rekordy

Robot układa kostkę Rubika.

Wydawać by się mogło, że w tej
kategorii już nie da się ustanowić
lepszego czasu. Maniacy techniki
osiągnęli w końcu to na czym im
najbardziej zależało – zbudowali
robota, który potrafił ułożyć kostkę
Rubika szybciej niż człowiek.
Prezentując światu słynnego
CubeStormera 2 (listopad 2011),
który z popularną zagadką logiczną
radził sobie w 5,27 s. 

Rekord w odkorkowywaniu wina

Miasto Minneapolis
w stanie Minnesota było
miejscem bicia rekordu Guinessa w
zbiorowym odkorkowywaniu wina.
Podczas 18 Festiwalu Wina
odbywającego się 10 maja 2013
roku nowy rekord ustanowiło
łącznie aż 474 wielbicieli
winogronowego trunku.

Najszybsze pisanie na telefonie

Szybko piszesz na telefonie? Przekonaj się jak robi to
mistrz! 15-letni Guaray Sharma ustanowił nowy rekord
Guinessa w pisaniu na telefonie. Pisał tekst zawierający 160
znaków na dotykowej klawiaturze Word Flow na telefonie
Windows Phone 8.1. Zajęło mu to 18,44 sekund! 

Rekord w pisaniu na klawiaturze
nosem

23-latek Mohammed Khurshid
Hussain zdobył rekord Guinessa w
najszybszym pisaniu nosem na
klawiaturze komputera. Miał
bezbłędnie wpisać do komputera
zdania: „Światowe Rekordy
Guinnessa postawiły przede mną
wyzwanie napisania tego zdania
nosem w jak najkrótszym
czasie”. Zajęło mu 1  minutę i 33
sekundy. Pan Hussain to
prawdziwy mistrz!

Najszybsze pisanie na telefonie

Rekord w odkorkowywaniu wina

Pan Hussain bije rekord!
Guinessa w pisaniu na
klawiaturze nosem

Robot układa kostkę Rubika.
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        Bezsensowne
          

              Teksty

1. Nie skacz przez żywopłot, oraz nie żuj
gumy w lesie bo ci rower ukradną.
2. Herbata jest pyszna, ale nie sprawdza
się jako spadochron.
3. Kiedy przechodziłem na pasach  
 ujrzałem zebrę.
4. Czytam interesującą książkę, która jest
 nudna
5. Lubię wiedzieć, że lubisz wiedzieć.
6. Idąc na ulicę spotkałem brodatego
konia. Powiedział, żebym nie przechodził
przez pasy. Nie posłuchałem go. Kiedy
wszedłem na pasy, porwała mnie zebra.
Jaki z tego morał? Brodate konie zawsze
mają rację.
7. Nie konwersuję z tymi co lubią
konwersować, ale lubię konwersować z
tymi co lubią rozmawiać, a nie
konwersować.

1. Odwracając się od rzeczy
altruistycznych i od metafizycznego
pietyzmu rzecz ma się w swej strukturze
niezwykle prosto i obiektywnie, ponieważ
ze względu na względy, które
bezwzględnie uwzględnić należy
dochodzimy do konkluzji, że jeżeli ktoś
kiedyś komuś coś, ewentualnie nikt
nikomu nigdy nic, to sprawa się gmatwa i
taki osobnik zostaje
wyindywidualizowany ze środowiska
pozytywnego i wpada w deseń
środowiska negatywnego.

2. W upalnym cieniu, na miękkim
kamieniu, stając siedziała młoda
staruszka i nic nie mówiąc odezwała się
do wysokiego mężczyzny niskiego
wzrostu, z długą brodą bez zarostu.

3. Cierpienie było mym pierwszym
krokiem ku mądrości.

  

Tym razem zamiast dobrze
znanych łamańców  językowych
mamy dla Was równie śmieszne
bezsensowne teksty.

Tak przez palce moje jako i przez sito sączy się
parząca rosa. Spalając ramię w świetle jaśniejącej
świty, tnie na talary, prastarych pączmień rzędy. Nie
szczędzi żadnej z cieszących się swą szansą
istniejącej instancji. Jak sięgnąć gęstością wzroku mej
zorzy, batożą, bezbożne swarogi. Pewnego dnia
osnuję  tę dzikość pierożym śliwiem z prawdziwie
mącznej przestrzeni. Przebiorę swą dłonią dekady
pościeli! Z nich każdą zbroczę w moc gąbczastej
ligniny.Ów brzemię nieszczęsne spadnie na każdego,
którego mędrzec stolarskiej praktyki przebić zdoła
dźwiękiem lutni, na której grał sam szatan.Nie ma
miejsca, w którym mistrzowie stojący swą radą
pomogą. Tobie samemu przyjdzie toczyć ten kamień
żarzący. Tobie samemu w piekące serwety przyjdzie
bić pokłony.

1. Narobiłaś niezłego bigosu - pochwalił gość
kucharkę.
2. Prawda leży po środku - rzekł grabarz wskazując
kilka nagrobków.
3. Wolałbym być wolny niż szybki - stwierdził
bandyta w więzieniu.
4. Wolę długi niż krótki - rzekł bankier.
5. Facet otworzył klatkę i puścił pawia.
6. Facet spadł z konia i poczuł się wysadzony z
siodła.
7. Facet włączył odkurzacz i był tym pochłonięty.
8. Facet zgubił zegarek i odtąd nie miał czasu.
9. Facet znalazł korek i go zatkało.
10 Fizyk włączył laser i poczuł się urażony.
11. Kupił facet długopis i go spisali.
12. Kupił facet granat i poszedł się rozerwać.
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                       REKORDY W JEDZENIU

NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z SUSHI

Gdyby ktoś nie miał jednak ochoty na kosztowanie sushi, może dla rozrywki zacząć układać sobie z nich
obrazek. Na taki właśnie niecodzienny pomysł wpadła jedna z sieci sklepów oferujących sushi w Hong
Kongu, która pobiciem rekordu Guinessa świętowała 10 rocznicę działalności.
Ułożona przez nich największa na świecie mozaika z sushi zawierała aż 20 647 kawałków przyrządzonych
z różnych rodzajów owoców morza, w tym głównie: łososia, dorsza, makreli i krewetek. Wszystko
zmieściło się na 37 metrach kwadratowych.

NAJWIĘKSZA SUSHI Z OGÓRKIEM

W miejscowości Jekaterynburg w Rosji, jedna z tamtejszych restauracji podjęła się próby pobicia rekordu
Guinessa na najdłuższy kawałek sushi z ogórkiem. Sushi, które oficjalnie mierzyło dokładnie 2,4
km zrobiono na zamówienie lokalnego centrum handlowego META.
W procesie tworzenia największego kawałka sushi z ogórkiem wzięło udział 60 szefów kuchni, których
zadaniem było przyrządzenie ponad 1,5 tony ryżu, 500 kg ogórka, 14 tys. płatów nori i 25 kg sezamu. Nad
przygotowaniem rekordowego sushi spędzili aż 15 godzin.

NAJOSTRZEJSZA PAPRYCZKA CHILLI

Pan Ed Currie z Karoliny Południowej wyhodował nowy najostrzejszy szczep papryki chili! Swoje dzieło
nazwał Carolina Reaper, co w wolnym tłumaczeniu może oznaczać ponurego żniwiarza śmierci. Na
specjalnej skali Scoville’a służącej do mierzenia ostrości jedzenia, papryczka Eda osiągnęła aż 1 569 300
punktów i tym samym ustanowiła nowy rekord Guinnessa jako najostrzejsza na świecie. Wyhodowanie
papryczki zajęło Edowi aż 10 lat.

NAJWIĘCEJ ZROBIONYCH KANAPEK PRZEZ 1 GODZINĘ

Nowy rekord Guinessa na najwięcej kanapek zrobionych w godzinę wynosi 5721 sztuk! Rekord
ustanowiło 600 uczniów liceum ogólnokształcącego Pine View w miejscowości Osprey w Stanach
Zjednoczonych. Wydarzenie miało na celu zwrócić uwagę lokalnej społeczności na problem alergii, coraz
częściej dotykających kolejne pokolenia. Pomimo wyznaczonego limitu czasu, który wynosił godzinę,
licealiści wykonali wymaganą ilość kanapek w zaledwie 30 minut i 24 sekundy.

NAJDROŻSZY TUŃCZYK

Na pierwszej tegorocznej aukcji na targu rybnym w Tokio pobito rekord Guinessa na najdrożej
sprzedanego tuńczyka na świecie. Pan Kiyoshi Kimura, właściciel sieci restauracji sushi w całej Japonii,
zapłacił za niego niebotyczną sumę 1,76 miliona dolarów, czyli 5,4 miliona polskich złotych.


