Mały Everest nr 1, 2016/2017

Ankieta

(nie)poważnie

Żarcik
- Baco - pyta turysta- czemu wy
macie tabliczkę „Uwaga pies”,
skoro on taki mały?
- A no bo mi go już trzy razy
podeptali.

rys. Tymoteusz Pander

Przed lekcjami często wchodzimy
do Fresha, żeby zrobić drobne zakupy. Dzięki
wynikom ankiety i temu, co mówi jedna
z ekspedientek, dowiemy się, jakich jest
5 najczęściej kupowanych produktów
we Freshu.
Na podstawie informacji od ekspedientki:
1. hot dogi
2. chipsy
3. słodycze
4. napoje gazowane
5. donuty.
Oto wyniki krótkiej ankiety przeprowadzonej
wśród uczniów:
1. napoje
2. słodycze
3. hot dogi
4. nie kupuję we Freshu
5. chipsy.
Jak
widać,
wyniki ankiety różnią się
od wypowiedzi ekspedientki, jednak produkty są te
same.
Igor Lewicki i Wiktor Jakieła
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Jedzie blondynka nowym Porsche
i walnęła w ciężarówkę. Tir cały
się rozpadł, a Porsche zostało
nietknięte. Z tira wyszedł
zdenerwowany kierowca,
narysował kredą kółko na jezdni
i kazał blondynce tam stać. Sam
wyjął nóż i zaczął ciąć tapicerkę
Porsche. Odwrócił się,
a blondynka się śmieje.
No to wziął scyzoryk i zaczął
rysować lakier. Odwrócił się
a blondynka znów w śmiech.
No to na maksa zdenerwowany
wziął polał samochód benzyną
i podpalił. Patrzy na blondynkę,
a ta wciąż się śmieje:
- Dlaczego pani ciągle się śmieje?!
- Bo jak pan się odwraca to ja
wychodzę z tego kółka.

Horyskop
Lew

(23.07 – 23.08)

Mogę cię zapewnić, że twoja
Waga
nie
spadnie.
Co?
Obrażam cię? Chodzi mi
o twojego idealnego partnera!

Byk

(20.04 – 22. 05)

Przypomnisz sobie o dawnej
miłości. Znając życie, będzie to
jakaś stara gra komputerowa.

Panna

(24.08 – 22.09)

Miłość stanie w drzwiach!
Postaraj się jednak, żeby nie
była to miłość do słodyczy
lub jakiś przekąsek, bo może
to się odbić na twojej wadze.

Baran

(21.03 – 19. 04)

Twój horoskop to pierwsza
przeczytana wiadomość SMS!
Ups...
Łańcuszek
czy faktura?

Rak

(22.06 – 22.07)

A więc najdroższy raku, może
cię spotkać jakiś nowy zawód.
Interpretuj to, jak chcesz!

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)
-Nauczycielka ma do mnie
pretensje. Po pierwsze, że jej nie
słucham.
- A po drugie?
- A coś tam jeszcze mówiła.
Zoo. Jeden z opiekunów zagląda
w rozdziawioną paszczę krokodyla.
Drugi podchodzi i pyta:
- Coś się stało?
- Nic, ale weterynarz już pół
godziny nie wraca.
Starsza pani zaczepia idącego sobie
chodnikiem studenta fizyki i pyta:
- Szukam dworca PKP. Czy to
dobry kierunek?
- Tak.
Babcia odchodzi, a student po
cichutku: "Kierunek dobry,
ale zwrot przeciwny”.
Mama pyta się syna (dresiarza):
- Masz coś do prania?
- Nie, no, pranie jest spoko.

Najlepszy przyjaciel może się
okazać traumą na całe życie,
zwłaszcza gdy będziesz szedł
wśród mgły przez miasto, a on
zacznie na ciebie warczeć
i szczekać.

Waga (23.10 – 22.10)
Nie
patrz
na
wagę...
bo dostaniesz zawału.
Skorpion (23.10 – 21.11)
Skorpiony
żyją
na pustyni. Zobacz, czy ty też,
tylko na intelektualnej.

Strzelec (22.11 – 21.12)
Lepiej
nie
strzelaj
na
kartkówkach... Bo wszystkich
pozabijasz.

Wodnik

(20.01 – 18.02)

Nie korzystaj często z wody,
bo zostaniesz spłukany.

Koziorożec (22.12 – 19.01)
Nie rozbecz się publicznie,
bo wezmą cię za barana.

Ryby (19.02 – 20.03)
Kawały wyszukał Igor Lewicki
(źródło: jeja.pl i własne)

Lepiej nie idź łowić ryby, bo to
ryby mogą złowić ciebie.
Matylda Wilkosz, Wiktor Jakieła
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