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Śmiech to zdrowie!

Jaś wchodzi do domu i kładzie na stół plecak pełen 
jabłek.
- Skąd masz te jabłka? pyta mama.
- Od sąsiada.
A sąsiad o tym wie???
- No pewnie! Przecież mnie gonił!!!!!! 

  Zdyszany Jasiu wbiega do klasy. Pani pyta go:
  - Co się stało, dziecko?!
  - Gonili mnie dwaj mężczyźni!
  - Jesteś cały?
  - Tak, ale zabrali mi wypracowanie z polskiego... 

Pani pyta się Jasia:
- Jasiu, jakie jest najśmieszniejsze zwierzę na 
świecie?
A Jasiu odpowiada:
- Kura
- A dlaczego?- Pyta zaciekawiona nauczycielka
A Jasiu na to:

- Bo ciągle robi sobie jaja!! 

Jasio pyta tatę:
- Czy potrafisz podpisać się z zamkniętymi oczami?
- Potrafię.
- To świetnie. Trzeba podpisać się kilka razy w  
moim dzienniczku. 

Tomek
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Z naszego ogródka ...

Chyba  wszyscy  z  utęsknieniem  czekamy  na  pierwsze
promienie słońca, szczególnie po tak długiej zimie.

Nadal zdarzają się liczne opady śniegu.  Jesteśmy pełni
nadziei, że wiosna do nas zawita i ta zimowa aura nas opuści.
Pomimo  tego  zakwitły  nam  kwiaty  w  ogródku  –  forsycje,
szafirki i hiacynty. 

Gdy  przyroda  budzi  się  do  życia  krzewy  i  drzewa
rozkwitają  oferując  nam  piękny  i  urokliwy  krajobraz.
Przyroda  maluje  się  pięknymi  barwami,  od  bieli  przez
żółcienie po intensywny i blady róż. 

Ptaki  wracają  do  nas  z  ciepłych  krajów  i  zakładają
swoje gniazda.  Możemy podziwiać ich piękny śpiew. 

W  naszych  sercach  również  budzi  się  wiosna  a
pierwsze promienie słońca dodają nam energii  ,  optymizmu
radości  i  pogody  ducha.  Z  takim  nastawieniem  możemy
zmieniać świat, bo  wszystko dookoła pozytywnie nas nastraja
i daje nadzieję na lepsze jutro. 

 

Joanna i Jacek

„Niektórzy lubią poezję...”
wiersze Janka Borcza – stała kolumna

Przed spowiedź

Wiosną 

przychodzi czas na nowe

Wiosną

myśli nabierają odwagi

wiosną 

zaczyna buzować krew

i

chce się żyć

nawet sumienie 

staje się przychylne

na fantazje myśli

gdyby tylko marzenia

można było zrywać

tak

jak uczyniła Ewa

w mitycznym gaju

z kuszącym jabłkiem.

Kocham Cię Życie

Pomimo wszystkich

twoich humorów

Kocham Cię Życie

wczorajsze pretensje

kolejny raz 

opuszcza nadzieja

i ponownie

mamy cały dzień

by udowodnić

że marzenia

chociaż już dorosłe

jednak 

się spełniają.

Dobre słowo

Smakuje niczym chleb

zapada w pamięć

i sprawia

że później

wystarcza

sama świadomość

że Ktoś

też wypatruje

wsparcia

choćby słowem.



Nasze prace...
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