KrzyŜówka
1
2
3
4

Szóstka
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1. Gromada zwierząt.
2. Pospolity zając.
3. Chłodna pora roku.
4. Podobny do fujarki.
5. Nic nie robi.

6
7
8
9

6. Rozkład dnia.
7. Gruby sznur.
8. Imię pierwszej kobiety.
9. Deszcz to ... atmosferyczny.
10. Szybko rosnące drzewo.
11. Za nią sprzedawczyni.
12. Król zwierząt.
13. Chrupiący przy lodach.
14. Nauczyciel.
15. Kopiemy nią doły.
16. Wynik dzielenia.
17. Trzeci dzień tygodnia.
18. Coś słodkiego.
19. Była księŜną Walii.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Laureatem poprzedniej krzyŜówki został Olek Chudy z kl.IIa, za co
otrzymał od nas całą furę słodyczy. Kupony z tego numeru przyjmujemy
do 13 grudnia.
Paula*


Imię

.................................................

Nazwisko

.................................................

Klasa

.................................................

HASŁO

.................................................
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LISTOPAD 2002r.
CENA 1 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
Cześć!
Poprzednie wydanie naszej gazetki tak Wam się spodobało, Ŝe kupiliście
rekordową w dziejach szkoły liczbę 68 egzemplarzy! Cieszymy się bardzo i
zapraszamy do lektury numeru listopadowego. Kiedy za oknami leje deszcz (a
leje często), nudzisz się i nie wiesz co robić, przeczytaj naszą gazetkę, a od razu
będzie Ci weselej!
W tym numerze min.:







Kilka zdań o Święcie Niepodległości

Dowiesz się, jaki kamień szlachetny odpowiada Twojemu miesiącowi urodzin

Ale klapa!- Co z dyskotekami?

Przekonasz się, czego słuchać, co oglądać,
co czytać i w co warto grać?
Jeszcze wiele innych, niemniej ciekawych
artykułów.
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Święto Niepodległości
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości Polski.
Tego dnia, w 1918 roku zakończyła się pierwsza wojna światowa, z chwilą podpisania
przez Niemcy kapitulacji w lasku Compiegne pod
ParyŜem. Był to przełomowy moment nie tylko w dziejach
całej Europy, ale i Polski. Dzień wcześniej powrócił do
Warszawy Józef Piłsudski. Na wieść o tym Ignacy
Daszyński przyjechał do Warszawy i wkrótce objął
stanowisko premiera w rządzie.
11 listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia
z powodu odzyskania wolności. Po 123 latach!!!
Niepodobna oddać tego upojenia i tego szału radości, jaki
ludność polska w tym momencie ogarnęła. (...) Kto tych
krótkich dni nie przeŜył, kto nie szalał z radości w tym
czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym Ŝyciu
radości” − pisał kronikarz.
Magda S.

UWAGA KONKURS!!!
Jak według Ciebie wygląda szkoła przyszłości? Narysuj ją!
Pracę zrób na kartonie A3, techniką dowolną. W kaŜdy piątek do
20 grudnia o godz. 1215 w sali 28 czekamy na Twój pomysł! Najlepszą
pracę nagrodzimy super niespodzianką!!!
KSIĘGI, KSIĄśKI, KSIĄśECZKI
Interesuje Cię świat przygód Harry’ego Pottera? Jeśli tak,
zajrzyj do tej ksiąŜki.
W „ Magicznych Światach Harry’ego Pottera” znajdziesz
legendy i mity. David Colbert napisał ją z myślą
o zagorzałych wielbicielach Harry’ ego.
Dowiesz się, czy alchemicy naprawdę poszukiwali
magicznego kamienia? A moŜe któryś z czarodziejów Ŝył
naprawdę?
Przeczytaj ją!
POLECAMY!!!
KSIĄśKĘ MOśESZ KUPIĆ MIN. W KSIĘGARNI
WYSYŁKOWEJ „ŚWIAT KSIĄśKI”.

Kolegium redakcyjne:
Marcelina Podniestrzańska (redaktor naczelny)
Kilka fajnych osób z klas Vb i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)
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Co w sporcie piszczy?
31 października o godz.1030 odbyły się rozgrywki wewnątrzszkolne w mini
piłce siatkowej dziewcząt. W „dwójkach” nie miały sobie równych uczennice klasy Vb. Wygrały Paula Cytan i Kasia Lenart, drugie miejsce zajęły
Marlena Michalczak i Justyna Głowacka. Trzecie miejsce dla czwartoklasistek: Oli Przywary i Sylwii Szymańskiej.
Rywalizację „trójek” wygrały Karolina Chruściel (VIb), Kinga Tokarska
(VIa) i Zuza Mazurek (Ve), wyprzedzając Monikę Spodar (VIa), Martę Dudę
(Vc) i Olę Krawczyk (Vb). Gratulujemy!

O
,

***

19 listopada odbyły się miejskie mistrzostwa w pływaniu. Jak przystało na szkołę z dwiema klasami sportowymi (Ve i IVb) nie daliśmy szans innym kraśnickim podstawówkom. Wygraliśmy obie sztafety: dziewcząt i chłopców (w obu startach wyprzedziliśmy Szkołę Społeczną), a takŜe cztery wyścigi indywidualne: 50m
st.klasycznym Magda Goleń (VIb) i Emil Młodzianowski (IVb), 50m st.grzbietowym
Zuza Mazurek (Ve), 50m st.dowolnym Tomek Sawicki (Ve). Na podium stawali jeszcze Patryk Moroz (Ve) – drugi na 50m st.klasycznym oraz Nina Kurzyna (Ve), Andrzej
Knyś (Ve) i Zosi Królikowska (Ve) – wszyscy miejsca trzecie. Teraz czeka ich start na
mistrzostwach powiatu.


Brakuje nam osoby chętnej do redagowania informacji sportowych. Zapraszamy do
współpracy, nie gryziemy (czy naprawdę w całej szkole nie ma „prawdziwych chłopów”? – dopisek dziewcząt z red.).

☺ ☺ ☺
Policjant pojechał na wczasy do
Zakopanego.
- No i jak, ładnie tam? – Pytają się
go koledzy po powrocie.
- Trudno powiedzieć, góry wszystko zasłaniają.

Dowcipy o policjantach przygotowała
EWA MARCHEWA
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Las Ketchup
To prawdziwy hit tego lata − „keczupowy taniec”. Jak go zatańczyć? To bardzo proste
(no, z tym bardzo, to moŜe lekka przesada − przyp. red.)
1.Obie dłonie wysuwamy przed siebie wewnętrznymi powierzchniami do dołu i krzyŜujemy jedna nad drugą. Prawą dłonią machamy dwa razy nad lewą, potem lewą dłonią
machamy dwa razy nad prawą. Cały manewr powtarzamy jeszcze dwa razy.
2.Prawą ręką machamy dwa razy wskazując kciukiem za siebie, jakbyśmy łapali „stopa”. Potem łapiemy stopa lewą ręką.
3.Obie ręce unosimy nad głowę, wywijając przy tym dłońmi. Prawą dłoń kładziemy na
czole, lewą za głowę. Jednocześnie uderzamy kolanami
o siebie.
Co warto wiedzieć o ... keczupie?
Dlaczego keczup?
Las Ketchup to po polsku keczupy. Jak wiadomo, keczup
robi się z pomidorów. A „Pomidor” to tatuś dziewczyn
z zespołu − w kaŜdym razie taki jest jego pseudonim: po
hiszpańsku „Tomate”. Dlatego teŜ ich płyta nosi tytuł
„Hijas Del Tomate”, czyli „Córki pomidora”.
Pomidorowa sprawa.
Kim są Las Ketchup?
Grupę tworzą trzy siostry o nazwisku Munoz.
Niestety − jak to kobiety − nie chcą zdradzić dat
urodzenia. Ustalono jednak, Lucia (czarnula) jest
zodiakalnym Skorpionem i ma 20 lat. Lola
(rudzielec) jest Bykiem i ma 21 lat. Zaś blondynka
Pilar ma 23 lata. Jest najstarsza i zdaję się, Ŝe
najlepiej strzeŜe swojej daty urodzin − nie
wiadomo, spod jakiego jest znaku. Ich rodzinne
miasto to Cordoba w hiszpańskiej krainie Andaluzji, słynącej z walk byków i muzyki
flamenco. Lola i Lucia wciąŜ mieszkają w Cordobie, a Pilar w Madrycie. Lucia jest
piosenkarką w grupie flamenco, Lola studiuje prawo. Dziewczyny mają jeszcze jedną
siostrę o imieniu Rocio. Nie mogło teŜ zabraknąć braci! Jest ich trzech: Juan, Javier
i Jose, i wszyscy są gitarzystami flamenco.
Cztery nieznośne dziewczyny – Część 2
− To nie my! To naprawdę nie my! – tłumaczyła Jenny.
− Jak nie wy, to kto? – zapytał dziewczyny dyrektor.
− Naprawdę to nie my, nie my! – nadal tłumaczyły się przyjaciółki.
− Tamtego wieczoru tylko wy byłyście w łazience. – odpowiedział.
− Nie. Nie tylko my. Była jeszcze jedna dziewczyna. Józia Steelman. Niech
pan ją zawoła, to wszystko wyjaśnimy. – broniła się ochoczo Tamara.
− Pani Asiu, niech pani zawoła Józię Steelman. – rozkazał dyrektor.
C.D.N.
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Ro z mo wa z p r z e wo d n icz ącą Sa mo r ząd u Ucz n io ws ki e go SP nr 6 Do r o tą
W ieczo r e k
− Otrzymałaś 93 głosy i zostałaś wybrana spośród 22 osób Przewodniczącą Szkolnego
Samorządu Uczniowskiego. Jak wraŜenia z piastowania tak waŜnej funkcji?
− Przewodniczącą jestem dopiero od kilku dni. Mam nadzieję, Ŝe sobie poradzę. Oczywiście, cieszę się, Ŝe dostałam aŜ 93 głosy, najwięcej ze wszystkich. Kandydowały 22
osoby, do samorządu zostało wybranych 6 uczniów. Ale myślę, Ŝe wszystkie osoby,
które kandydowały, będą aktywnie pracowały dla dobra naszej szkoły.
− Co nam obiecujesz w tym roku szkolnym?
− Postaram się zrealizować wszystko to, o czym wspomniałam przed wyborami, czyli:
1) organizować zbiórki pokarmów dla bezdomnych zwierząt,
2) akcje charytatywne, m.in. dla Domu Dziecka, ale nie tylko,
3) dyskoteki, przynajmniej jedną w miesiącu.
Chciałabym takŜe umoŜliwić słuchanie muzyki w czasie długich przerw (to juŜ jest
zrealizowane. Dzięki - przyp. red.). Czekam teŜ na pomysły i propozycje innych koleŜanek i kolegów. Mam nadzieję, Ŝe razem uda nam się zorganizować wiele ciekawych akcji.
Rozmawiała Marlena Janeczko
S kł ad S a mo r z ąd u U cz ni o ws k ie go :
Przewodnicząca:
Dorota Wieczorek VIb
Zastępca przewodniczącego:
Anna Dąbek VIb
Sekretarze:
Adrian Kotwica VIb
Zosia Królikowska Ve
Marcelina Podniestrzańska Vc
Skarbnik:
Sebastian Kowalski VIb

Ale klapa
W dniu 24.10.2002r., miała odbyć się
dyskoteka z okazji ,,Halloween”. Niestety, ku
ogromnemu rozczarowaniu uczniów nie miała
ona miejsca, gdyŜ nastąpiło spięcie prądu. Czy
zapowiedziana dyskoteka będzie miała miejsce
w innym terminie? O to zapytaliśmy Samorząd
Uczniowski. I dowiedzieliśmy się, Ŝe przebierać
za wampiry i strzygi moŜemy się najwcześniej
za rok... Ale humory nam się szybko poprawiły,
kiedy dowiedzieliśmy się, Ŝe awaria sieci
została usunięta, a najbliŜsza dyskoteka
odbędzie się z okazji „Andrzejek” 28 listopada.

Elektryk poraŜony prądem
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Czy wiecie, Ŝe ...









Komputer to programowalne urządzenie elektroniczne do przetwarzania danych,
wykonywania obliczeń i innych zadań związanych z manipulowaniem symboli.

ekrany

weszła „Zemsta” według Aleksandra Fredry, w reŜyserii Andrzeja

Wajdy.

Kto kiedykolwiek zaglądnął do tej ksiąŜki wie, Ŝe czytając

Sercem komputera jest procesor. Wykonuje on wszystkie nasze polecenia. Jest
on wspomagany przez pamięć, w której są przechowywane programy i dane.

moŜna po prostu paść ze śmiechu. I chociaŜ cała historia dzieje

Komputery cyfrowe przyjęło się dzielić na cztery rodzaje, odpowiadające w
przybliŜeniu ich wielkości i przeznaczeniu. Najbardziej rozpowszechnione są
mikrokomputery uŜywane w domu, w małych firmach lub szkole. Minikomputery są uŜywane w średnich przedsiębiorstwach i na uczelniach. Mogą słuŜyć
równocześnie od 10 do 200 uŜytkownikom. Istnieją takŜe wielkie komputery,
które często równocześnie obsługują kilkuset uŜytkowników. Spotykamy takŜe
komputery kieszonkowe, które są małe i mieszczą się na dłoni.

jednak...

Radzę Wam, byście sami sprawdzili. Właśnie 4 października na

Pierwszy komputer zbudowano w 1943 roku. Wykonawcą był Thomas Flowers.

się bardzo dawno temu, to zabawa jest świetna.
Wszystko się kręci wokół muru. Jeden go
buduje,

inny

burzy.

A

właściwie tylko chce. Nie to jednak jest
najistotniejsze. Cała zabawa polega na kapitalnym
wierszu Fredrowskim. Niezbyt skomplikowana fabuła, bardzo
jednoznaczne postacie, jak to w komedii. Za to jak świetnie

Komputery pełnią obecnie bardzo waŜną rolę w naszym Ŝyciu. Spotykamy je
niemal wszędzie: w domu, w szkole, w biurach i nawet w kościele Są dobrym
sprzymierzeniem w nauce. Dzięki nim zdobywamy wiadomości, a takŜe moŜemy utrwalić wiedzę zdobytą w szkole. Mogą równieŜ rozwijać nasze zainteresowania. W połączeniu z internetem stają się niezbędne i niezastąpione.
Komputery nie tylko słuŜą do nauki, ale takŜe mogą być wykorzystywane do
zabawy (no jasne!!!! – dopisek od redakcji)

☺ ☺ ☺
Policjant wraca z pracy i juŜ od progu woła:
- Kochanie, dostałem bilety i wieczorem idziemy na „ Jezioro łabędzie”!
Po obiedzie widzi, Ŝe Ŝona starannie zmiata okruszki chleba i pakuje w torebkę.
- Po co to?
- No jak to, idziemy na „Jezioro łabędzie”, to dla ptaków…
- Oj ty głupia, to taki balet, tancerki znaczy się tańczą.
- Patrzcie go, jaki mądry się znalazł. A jak szliśmy na „Wesele” Wyspiańskiego, to kto wziął pół litra?
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Masz, więc byka za indyka!!!
Zamiast czytać lektury, niektórzy chodzą do kina. Niby to samo, a

mówią!

Powiedzonka

z

języka polskiego, choć często ci, którzy ich

Zemsty weszły na stałe do
uŜywają,

nie wiedzą, Ŝe cytują Fredrę. Filmowe postacie

wcale
mówią

wierszem. Dosłownie tak, jakby czytali tekst

sztuki.

To

bardzo trudne, bo film przyciąga akcją, obrazem,

ruchem

nie

słowem. A jednak świetna zabawa, jaką jest

oglądanie

„Zemsty” dowodzi, Ŝe moŜna i tak zrobić film.
Kasia

☺ ☺ ☺
Policjant dostał na urodziny
narty wodne. W pierwszej
chwili bardzo ucieszył się z
prezentu, ale po chwili spochmurniał. „Gdzie ja znajdę
pochyłe jezioro?”- pomyślał.
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Prz yjaciółki cz y rywalki?
Czy masz przyjaciółkę? Jeśli tak, to zastanów się, czy chciałabyś zaprosić ją do tej
zabawy.
RozwiąŜ test sama i sprawdź, jaka jest wasza przyjaźń.
1. Idziesz kupić prezent dla swojego kolegi. Zabierasz przyjaciółkę, poniewaŜ…
a) Ma starszego brata i wie, czym interesują się chłopcy (3 pkt)
b) Nie lubisz chodzić sama po sklepach (1 pkt)
c) Nigdy nie moŜecie się nagadać (2 pkt)
2. Ona dostała piękną bluzkę, ale wygląda w niej nie najlepiej. W tej sytuacji…
a) Mówisz jej o tym wprost, ale bez złośliwości (3 pkt)
b) Namawiasz ją aby załoŜyła bluzkę na klasową imprezę (1 pkt)
c) Nie umiesz powiedzieć prawdy w oczy, jednak komentujesz ciuszek za jej plecami
(2 pkt)
3. Uczycie się razem do klasówki z matematyki. Ona dostaje piątkę, a ty pomyliłaś
wzory i masz tróję.
a) Twierdzisz, Ŝe stało się tak, bo ona jest ulubienicą nauczycielki (1 pkt)
b) Cieszysz się razem z nią i idziecie na lody (3 pkt)
c) Mówisz, Ŝe nic się nie stało, chociaŜ jej zazdrościsz (2 pkt)
4. Chcecie iść do kina, ale nie moŜecie się zdecydować, jaki film wybrać Ona chce
obejrzeć ”Atak klonów”, a ty „Ulubieńców Ameryki”.
a) Zgodnie wybieracie się na „Epokę lodowcową” (2 pkt)
b) KaŜda z was do kina idzie sama (1 pkt)
c) Najpierw obejrzycie „Atak klonów”, a potem „Ulubieńców Ameryki” (3 pkt)
0-3 PapuŜki nierozłączki
Wszędzie chodzicie razem. Jednak nie moŜecie na siebie liczyć, gdy któraś z was ma
problem. Nie jesteście wobec siebie szczere.
3-6 Rywalki
Czy wy naprawdę się przyjaźnicie? Kłócicie się i przepraszacie, ale Ŝadna z was nie
ma odwagi, aby poszukać sobie innej przyjaciółki. A chyba juŜ czas…
6-9 Bratnie dusze
Takie przyjaciółki to skarb. Cieszą się sukcesami i potrafią powiedzieć prawdę, bo
czasami warto wiedzieć, Ŝe piękny ciuszek zupełnie do nas nie pasuje.
Paula*

☺ ☺ ☺
- Jak poznać, który z dwóch
ołówków naleŜy do policjanta?
- To będzie ten tępy z gumą.
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CZEGO NAJ BARDZIEJ BRAKUJE C I W SZKOLE?
Nasza szkoła się zmienia. Przybywa sprzętów, urządzeń, uczymy się w coraz bardziej
komfortowych warunkach. A jednak nigdy nie jest tak dobrze, Ŝeby nie mogło być
lepiej. Zapytaliśmy nasze koleŜanki i kolegów a takŜe nauczycieli, czego jeszcze brakuje im w naszej szkole. Oto niektóre odpowiedzi:
− W szkole nie ma basenu.-Ola z kl. VE
− Brak mi szafek na kluczyki.- Aneta z kl. VB
− Nie ma dodatkowych zajęć z piłki noŜnej.- Michał i Wojtek z kl. VB
− Brakuje mi uśmiechu.-pani Barbara Szymańska
− W szkole jest za mało dziewczyn (? – przyp.red) i miłości.-Mateusz z kl. VB
− W szkole jest mało komputerów. – Gosia z kl. IVC
− Brak mi ciszy. – pani Renata Krzysztoń
− Brakuje mi darmowych obiadów. – Kasia z kl. VB
− W szkole brakuje mi poczucia bezpieczeństwa. – Magda z kl. VA
− Chcielibyśmy mieć więcej lekcji przyrody. – Michał z kl. VC
No cóŜ, niektóre moŜna by wprowadzić od dziś, ale z basenem pewnie będzie kłopot.

JeŜe
JeŜ największy ssak z rzędu owadoŜernych, zaliczany do rodziny jeŜowatych. Długość
jego ciała jest od 25 cm do 30 cm, ogon ma 2,5 cm, a waŜy on do 1,2 kg. Grzbiet i boki
ciała pokryte kolcami o długości do 3 cm, barwy szarobrązowej. JeŜ posiada silnie
rozwinięty mięsień podskórny umoŜliwiający zwierzęciu szybkie zwinięcie się w kłębek i nastroszenie kolców. Stanowi to przystosowanie obronne tego gatunku w razie
zagroŜenia ze strony naturalnych wrogów – puchaczy, lisów, borsuków i tchórzy.
JeŜ występuje w Europie i w Azji w strefie klimatu umiarkowanego. Zamieszkuje
obrzeŜa lasów, tereny parkowe i ogrody. Kopie nory, wykorzystuje takŜe jako kryjówki
nory królików, a takŜe róŜnego rodzaju zagłębienia i rozpadliny, w których buduje
gniazdo z mchu, trawy i liści. PoŜywienie stanowią owady, dŜdŜownice, ślimaki, drobne kręgowce, a takŜe padlina i pokarm roślinny. JeŜe zapadają w sen zimowy.
CiąŜa jeŜa trwa 5 – 6 tygodni, samica rodzi 2 – 10 młodych. JeŜ wykazuje znaczną
odporność na działanie róŜnego rodzaju jadów zwierzęcych. Polskę zamieszkują
2 podgatunki: jeŜ zachodni oraz jeŜ wschodni, znajdujące się pod całkowitą ochroną.
Agnieszka P.

☺ ☺ ☺
-Skąd macie państwo tak wyborną kawę?
- MąŜ przywiózł z Brazylii.
- I nie wystygła?- dziwi się
obecny na przyjęciu policjant.
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Znajdź swój magiczny kamień!

BR ITNEY NA ZWOLNIENIU

Dopasuj swoją datę urodzin do właściwej grupy, i ... naciągnij rodziców na „drobny”
prezencik.
Od 2 lutego do 21 lutego - turkus
Od 22 lutego do 13 marca - onyks
Od 14 marca do 2 kwietnia - diament
Od 3 kwietnia do 22 kwietnia - rubin
Od 23 kwietnia do 12 maja - szafir
Od 13 maja do 1 czerwca - agat
Od 2 czerwca do 21 czerwca - chalcedon
Od 22 czerwca do11 lipca - selenit
Od 12 lipca do 31 lipca - szmaragd
Od 1 si1erpnia do 20 sierpnia - topaz
Od 21 sierpnia do 9 września - jadeit
Od 10 września do 29 września - karneol
Od 30 września do19 października - lazuryt
Od 20 października do 8 listopada - opal
Od 9 listopada do 28 listopada - akwamaryn
Od 29 listopada do18 grudnia - koral
Od 19 grudnia do 7 stycznia - ametyst
Od 8 stycznia do 27 stycznia - malachit
Agnieszka P

Do tej pory o zagubieniu nie mogło być mowy: wszystko
było zaaranŜowane, ustalone i zaprojektowane.
Doskonałe. Nad doskonałością córeczki czuwała
wszechpotęŜna mamusia, czyli Lynne Spears, która
z matematyczną precyzją pociągała za wszystkie
sznurki. Teraz, kiedy prasa na całym świecie
huczy o załamaniu nerwowym Britney, Lynne
natychmiast dementuje: „Moja córka świetnie
sobie radzi. Nigdy – ani teraz, ani wcześniej –
nie była bliska załamania nerwowego.” A
jednak... Ostatnio królowa nastolatek ogłosiła, Ŝe „robi sobie przerwę” – od nagrywania, śpiewania i koncertów. Czyli od wszystkiego, co przez ostatnie lata wypełniało jej
Ŝycie. Przerwę od samej siebie?

GRY
SIMS ZW IERZAKI
To nowy dodatek do wspaniałej, interesującej
i chyba wszystkim znanej gry komputerowej.
Tym razem miejscem spotkań sympatycznych
Simów jest … sklep zoologiczny! Nasi

bohaterowie mogą zajmować się
psami,
kotami
i
innymi
zwierzętami.
Simowie wegetarianie teŜ znajdą
coś dla siebie.

Sp r ó b uj cie s wo i c h si ł. O to te k s t d yk t a nd a

Młodziutki król królików
nie nosi róŜowych szalików.
Nie wkłada teŜ czapki na uszy,
nawet zimą, gdy śnieg prószy.
Chcąc wokół zadawać szyku,
biega w cieniutkim bereciku.
Na nogach ma adidasy
kupione od kumpla z klasy.
Dał za nie pół berła i ćwiartkę korony
- mówią, Ŝe był to rachunek zbyt słony.
Za resztę koronnych klejnotów,
kupi kilka niezbędnych przedmiotów.
Poddani myślą ze smutkiem
nad mód owym skutkiem.

POLECAMY! TO ŚWIETNA
GRA!
EWA MARCHEWA
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