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Tym razem tylko dla dziewczyn !!!!
WODNIK

Jeśli nie wierzysz w miłość od pierwszego
wejrzenia, to już niedługo będziesz musiała
zrewidować swoje zdanie. W Twoim życiu pojawi
się chłopak, który najwyraźniej coś do Ciebie
czuje.
RYBY

Czekają Cię drobne kłopoty w szkole. Jeśli
poświęcisz przynajmniej kilka dni na naukę,
pozbędziesz się ich. A wówczas... karta się
odwróci. Nauczyciele wreszcie Cię docenią i
zaczną
stawiać
wysokie
oceny.
BARAN

Zawiedziesz się na koleżance. Dziewczyna sprawi
Ci przykrość i nawet nie przeprosi. Nie daj się
jednak wciągnąć w dyskusję, bo ta prowadzi
donikąd. Po prostu daj jej do zrozumienia, że źle
się zachowała. Prędzej czy później dotrze to do
niej.
BYK

Spodoba Ci się chłopak, przystojny blondyn o
nieco rozrywkowym podejściu do życia.
Zastanów się, w jaki sposób dać mu o tym znać.
Jeśli nie masz odwagi, by podejść do kolesia i mu
o tym powiedzieć, wyślij mu liścik. Albo po
prostu
uśmiechaj
się
do
niego.
BLIŹNIĘTA

Pewna roztrzepana koleżanka sprawi Ci
przykrość. Co prawda zrobi to niechcący, przez
swoje gapiostwo, ale i tak będziesz
niezadowolona. Wybacz jej jednak, bo niedobrze
jest sobie robić wrogów.
RAK

Czeka Cię naprawdę udany miesiąc. Szczęście
uśmiechnie się do Ciebie i w domu, i w szkole.
Pamiętaj jednak, żeby nie ufać mu zbyt mocno.
To, że los jest dla ciebie życzliwy, nie oznacza
jeszcze, że możesz przestać się uczyć. Ba, warto
się nawet pomęczyć i pomóc szczęściu!

Czasami miłość pojawia się w momencie, w
którym nikt by się jej nie spodziewał...
Wpadłaś w oko chłopakowi, i to chłopakowi,
który podoba się jednej z twoich koleżanek.
Gdy już odkryjesz tajemnicę jego tożsamości,
będziesz musiała wybierać: on albo kumpela.
PANNA

Ktoś cię obgaduje. Opowiada o tobie
niestworzone historie, w których nie ma ani
ziarenka prawdy. Postaraj się dowiedzieć, kto
to taki, i poważnie z nim porozmawiać. Samo
dementowanie plotek nie ma sensu, bo i tak
uwierzą ci tylko ludzie, którzy cię dobrze
znają...
WAGA

Czeka cię mnóstwo dobrej zabawy. Imprezy,
spotkania z przyjaciółmi poprawią ci humor i
sprawią, że nie będziesz się nudzić. Pamiętaj
jednak, że to jeszcze nie wakacje! Trzeba się
uczyć do końca !!!!
SKORPION.

Twoje serce już niedługo zabije mocniej. W
oko wpadnie ci chłopak nieco starszy o tak
szalonym poczuciu humoru, że w jego
towarzystwie bez przerwy będziesz się śmiać.
STRZELEC

Narazisz się pewnej koleżance, która do tej
pory uważała cię za świetną kumpelę, a nawet
się na tobie wzorowała. Dziewczyna zacznie
szukać sposobu, by się na tobie odegrać.
Uważaj więc na to, co ludzie mówią za twoimi
plecami.
KOZIOROŻEC

Wpadniesz w towarzystwo starszych od ciebie
ludzi, którzy uważają, że są już dorośli. Przez
chwilę będą ci imponować, ale z czasem
dojdziesz do wniosku, że ich zachowanie jest
najzwyczajniej w świecie głupie. Zastanów się
więc, czy naprawdę chcesz być taka jak oni..

Student spóźnił się na wykład historii
starożytnej. Po chwili zaczął się w
ławce nieznośnie wiercić, zaczepiać
innych studentów, i ogólnie robił
wielkie zamieszanie. Profesor w
końcu nie wytrzymał. Podszedł do
studenta i wściekły wycedził przez
zęby:
- Młody człowieku! Jak ty się
zachowujesz?! Uwłaczasz godności
studenta. Co z ciebie wyrośnie? Co ty
zamierzasz robić w życiu? Czy ty
wiesz, że w twoim wieku Aleksander
Wielki był władcą całego znanego
ówczesnego
świata?
Na to student z niezmąconym
spokojem:
- Tak panie profesorze, ale jego
nauczycielem był Arystoteles.

Szkielet utrzymuje nas na nogach.
Gdyby nie było szkieletu, to mięso
ciągle spadałoby na ziemię.

Spotykają się Naukowiec i
Informatyk.
Naukowiec pyta Informatyka.
- Ty informatyk, co było pierwsze jajko czy kura?
- Google - odpowiada informatyk.
Co to jest 10000 kalorii?
- 5000 tiktaków.
Poszedł ślimak do łazienki i zabrał
muszlę.
Lekcja w szkole w czasach
paleozoiku. Nauczycielka wykuwa
na kamiennej tablicy pytanie: Ile to
jest 2+2? Wzywa do odpowiedzi
Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i
zastanawia się. Nagle słychać
straszny huk i unoszą się tumany
kurzu. Nauczycielka pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!
Profesor pyta studenta:
- Co to jest egzamin?
- Egzamin, to wymiana poglądów
między dwoma inteligentnymi
osobami.
- Dobrze. A jeśli jedna z tych osób
jest nieinteligentna?
- Trudno, to druga bierze indeks i
wychodzi.
Dzwoni student do profesora o 3-iej
nad ranem i pyta:
- Panie profesorze, co pan robi?
- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada
profesor.
- No, a ja przez Pana się uczę!!!

WYDANIE
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Jak wyznaczana jest data
Wielkanocy?
Wielkanoc to święto ruchome. Jego data
przypada (w zależności od roku)
najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25
kwietnia. Datę Wielkanocy ustalono na
pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni Księżyca, co miało odpowiadać dacie
14 nisan z kalendarza hebrajskiego, która
oznaczała początek żydowskiego święta
Paschy.
Od daty Wielkanocy zależą daty większości
ruchomych świąt chrześcijańskich i
katolickich, m.in.:








Środa Popielcowa - dokładnie 46 dni
przed Wielkanocą, rozpoczyna okres
Wielkiego Postu, który kończy się w
momencie rozpoczęcia Mszy
Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek,
Triduum Paschalne - kulminacyjne
dni świąt obejmujące Wielki
Czwartek, Wielki Piątek, Wielką
Sobotę i Niedzielę Wielkanocną,
Wniebowstąpienie Pańskie,
Zesłanie Ducha Świętego - inaczej
Zielone Świątki,
Boże Ciało - inaczej Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

kwiecień

2014

Pisanych jajeczek,
Wierzbowych bazieczek,
Kiełbasy święconej,
Dużo chrzanu do niej,
Baby polukrzonej,
Kukiełki pleconej,
Zmartwychwstania w duszy
I Wiosny... po uszy!
Wesołych Świąt
życzy
Redakcja

