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1. Bałwan ma go z
marchewki
2. Poszła do przedszkola
3. Ptaki na plaży
4. Można ją zrobić na
samochodzie, gdy się o coś
otrze
5. Ma dwa koła lub cztery
albo trzy – ulubiony pojazd
dzieci
6. Z bajki - …… kłamczucha
– zwierzę
7. Ludzkie lub od ,,śledzia”
8. Wada wzroku
9. Ciasto z mnóstwem bakalii
10. Inaczej fartuch
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Baran: 21.03-20.4,
Byk: 21.04-20.05,
Bliźnięta: 22.05-21.06
Pierwsza połowa roku będzie udana,
zwłaszcza w szkole. Musisz jednak
popracować
nad
kontaktami
z
kolegami,
których
trochę
zaniedbasz. Uważaj, aby nie było za
późno na odbudowanie niektórych
przyjaźni. Druga połowa roku, to
nieustanna walka z samym sobą.
Będziesz zmęczony i musisz uważać
na oceny!!!
Rak: 22.06-22.07
Lew: 23.07-23.08
Panna: 23.08-22.09
2014 rok będzie należał do Ciebie.
Wszystkie Twoje plany zostaną
zrealizowane. W szkole masz szansę
zabłysnąć. Możesz zadziwić nawet
rodziców swoimi ocenami. Poznasz
wielu wspaniałych ludzi – jednak nie
ufaj każdemu. Najlepsi są starzy
przyjaciele.

Waga: 23.09-23.10.
Skorpion: 23.10,21.11.
Strzelec: 22.11-21.12
Pierwsza połowa roku nie będzie
się układała po Twojej myśli.
Nawet będzie Ci się wydawać, że
wszystko, czego się dotkniesz
rozleci się na kawałki. Przetrwaj to,
bo od czerwca wróci Twoje
szczęście. Wtedy nawet najbardziej
szalone plany, niezwykłe pomysły
uda się zrealizować. Nie załamuj
się więc i czekaj cierpliwie na
dobrą passę.
Koziorożec: 22.12-20.01
Wodnik: 21.01-19.02,
Ryby: 20.02-20.03
2014 rok będzie dla Ciebie w
kratkę – raz pod wozem, raz na
wozie.
W
ogólnym
jednak
rozrachunku
będziesz
mógł
stwierdzić, że najważniejsze rzeczy
udały się – a o to przecież chodzi –
żeby wygrywać wojny, a nie tylko
bitwy!!! Bądź sobą a na pewno
wyjdziesz na tym dobrze.

Humor – żarty
Jedna blondynka do drugiej:
- Jak spędziłaś Sylwestra?
- Sam zszedł.
W milenijnego Sylwestra reporter
zaczepia gentlemana na ulicy
Londynu:
- Jaki pan ma plany na nowe
tysiąclecie?
- Dość skromne, przez jego
większość będę nieżywy.
Spotykają się dwie blondynki i
jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku
Sylwester wypada w piątek?
A na to druga:
- Kurcze, żeby tylko nie
trzynastego!
Idzie zajączek przez las i szepce
wszystkim zwierzętom na ucho
"Nowy Rok nadchodzi"... Trwa to
już długo, więc zwierzęta się
zebrały i pytają mądrego sowę co zrobić? Mądry sowa uznał, że
zajączek zawsze zachowywał się
dziwnie i kazał zrobić z niego
pasztet!

To
międzynarodowe
(obchodzone
na
całym
świecie!)
święto
przypadające
zawsze
1 stycznia każdego roku, w
Polsce
jest
to
(dla
większości ludzi ;-) ) dzień
wolny
od
pracy.
Powszechnie przyjął się
zwyczaj
rozpoczęcia
obchodzenia
święta
Nowego
Roku
od
otworzenia
butelki
szampana o północy z dnia
31 grudnia na 1 stycznia
następnego (nowego) roku.
Dzień poprzedzający Nowy
Rok (wigilia nowego roku) w
Polskiej tradycji określany
jest mianem Sylwestra.
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Nowy Rok jest świętowany na całym
świecie. Ludzie wtedy spotykają się na
balach i innych imprezach, aby bawić
się przez całą noc. Dokładnie o
północy wyskakują korki z butelek z
szampanem. W niektórych miastach
ludzie wychodzą o północy na
zewnątrz,
aby
obejrzeć
pokazy
sztucznych ogni. W polskich miastach
są także organizowane takie pokazy.
Nowy Rok to nie tylko zabawa
sylwestrowa, ale także pierwszy dzień
nowego roku. Bardzo ważne jest to, co
się dzieje tego dnia. Od dawnych
czasów aż do teraz znany jest zwyczaj
dbania o to, aby dzień nowego roku był
jak najbardziej udany. Wywodzi się to z
tego, ze istniało przekonanie o tym, że
jaki jest pierwszy dzień nowego roku,
taki będzie cały nowy rok. Dlatego tego
dnia każdy starał się wstać wcześnie
rano, dobrze zjeść i spędzić dzień miło,
nie kłócąc się z innymi.

styczeń 2014

Spełnienia marzeń,
Szczęścia,
Samych pięknych dni,
Wiele radości i uśmiechu
W Nowym Roku
Życzy
Redakcja

