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DRODZY CZYTELNICY!
Dzisiaj Dzień Kobiet. Z tej okazji przygotowaliśmy numer, w którym
przybliżymy Wam nieco zwyczaje związane z tym wyjątkowym świętem. W
naszym numerze znajdziecie także informacje o znakach zodiaków nauczycieli, propozycje ciekawych filmów oraz odpowiedź na pytanie: „Jak zjeść
smaczny i zdrowy deser?”. Nie zabraknie także interesujących książek
i zawsze zabawnych żartów. Życzymy przyjemnej lektury.
Redakcja

Dzień Kobiet – 8 marca
W Polsce w Dzień Kobiet panie otrzymują kwiaty i prezenty,
ale jak ten wyjątkowy czas obchodzą panie w innych krajach?

W Chinach…

kobiety mają pół dnia wolnego od pracy, a wiele sklepów oferuje w tym dniu zniżki na ubrania i kosmetyki.
W Izraelu…

- mężczyźni składają kobietom życzenia, a salony kosmetyczne

oferują paniom w tym dniu darmowe zabiegi upiększające.
W Portugalii i Rumunii…

- kobiety lubią świętować swój dzień w damskim gro-

nie. Oczywiście, przyjmują życzenia od panów, jednak wieczór wolą spędzać z przyjaciółkami.
We Włoszech…
obchody Dnia Kobiet zaczynają się już tydzień wcześniej. Przydrożne słupy i tablice są
obklejone plakatami przypominającymi o nadchodzącym święcie. W samo święto wszystkie kobiety dostają obowiązkowo bukiecik kwiatów i życzenia.
W Wielkiej Brytanii…
nie kładzie się nacisku na prezenty i kwiaty, lecz w Dniu Kobiet organizowane są liczne
wykłady i wystawy opowiadające o wybitnych kobietach i równouprawnieniu. Co ciekawe,
w Wielkiej Brytanii Dzień Kobiet obchodzi się 10 marca, choć oficjalną datą tego święta
jest 8 marca, jak w większości państw.
A jak Dzień Kobiet obchodzą dziewczęta z naszej szkoły?
Przeprowadziliśmy wywiady w różnych klasach. Zapytaliśmy Magdę z 6c:
Redaktor: Czy obchodzisz Dzień Kobiet?
Magda: Tak. Dostaję z tej okazji prezenty. Tego dnia lubię też świętować razem z przyjaciółmi, np. wspólnie wyjść do kina albo na pizzę.
R.: Jakie prezenty dostajesz tego dnia?
M.: Zazwyczaj otrzymuję z tej okazji kwiaty. Czasami dostaję też jakieś słodkości oraz
drobne, zawsze bardzo urocze, upominki od moich rodziców.
R.: Co sądzisz o tym święcie?
M.: Dzień Kobiet to wyjątkowy czas. Każda dziewczyna powinna cieszyć się tego dnia,
zarówno ze wspaniałych upominków, jak i z atmosfery wiążącej się z tym świętem.
R.: Jak wyglądałby Twój wymarzony Dzień Kobiet?

M.: Mój wymarzony Dzień Kobiet spędziłabym w gronie przyjaciółek albo razem z ukochaną osobą, która zrobiłaby mi jakąś wyjątkową, niepowtarzalną niespodziankę.
R.: Dziękuję za wywiad.
Zapytaliśmy Martynę z klasy 7c:
R: Czy obchodzisz Dzień Kobiet?
M: Tak. Dostaję z tej okazji różne prezenty. Świętuję ten dzień razem z moją przyjaciółką. Obie czujemy się wtedy wyjątkowo.
R: Jakie prezenty dostajesz tego dnia?
M: Przeważnie dostaję kwiaty i czekoladki. Serdeczne życzenia dostaję też od mojego
taty. To dobry dzień , by obdarować kogoś bliskiego upominkiem.
R: Co sądzisz o tym święcie?
M: To święto to okazja do obdarowania swojej mamy, siostry a nawet koleżanki. Chyba
wszyscy lubią ten dzień. W końcu Dzień Kobiet świętujemy raz w roku.
R: Jak wyglądałby Twój wymarzony Dzień Kobiet?
M: Mój wymarzony Dzień Kobiet spędziłabym ze swoimi przyjaciółkami, chętnie wyszłabym do galerii handlowej. Miło byłoby spędzić ten dzień w gronie osób bliskich sercu.
Postaram się, aby tegoroczny Dzień Kobiet właśnie taki był: wyjątkowy, spędzony w gronie bliskich osób- oczywiście dziewczyn. Będzie super.

Zazwyczaj na temat Dnia Kobiet rozmawia się z kobietami. Nam udało przełamać
się ten schemat. Zapytaliśmy pana Marka Piotrowskiego co sądzi na temat Dnia Kobiet:
Redaktor: Co sądzi Pan o Dniu Kobiet?
P. Marek: Uważam, że jest to dzień, w którym można szczególnie wyrazić swoją wdzięczność i podziw dla kobiet, i wartości, jakie wnoszą do społeczeństwa.
R.: Czy obchodzi Pan w jakiś sposób ten dzień?
P. M.: Staram się poświęcić jak najwięcej czasu i uwagi najważniejszym kobietom w moim
życiu.
R.: Jak Pana zdaniem powinien być obchodzony Dzień Kobiet?
P. M.: Ten dzień to świetna okazja, aby druga osoba poczuła się ważna. Drobny upominek,
kwiaty, wspólne spędzenie czasu. Jak i gdzie? To już zależy od zainteresowań osoby, dla
której to wszystko robimy.
R.: Dziękuję za wywiad.

~M. J.

Propozycje prezentów na Dzień Kobiet

Napisaliśmy już trochę o zwyczajach z okazji
Dnia Kobiet. Prawie zawsze składa się życzenia i
wręcza prezenty. Pytanie brzmi:
Jaki prezent podarować?
Jednym z najczęstszych prezentów są kwiaty.
Można wybrać róże, tulipany, goździki czy margerytki. Panie na pewno ucieszą się z pojedynczego kwiatka, ale tej jedynej warto kupić cały bukiet.
Często spotykać można także prezent w formie czekoladek. Czekoladki czasami są okrągłe lub
mają kształt serduszek. Nadziewane pralinki i słodkości zawsze poprawiają humor i sprawiają, że dzień od razu staje się lepszy.
Niektórzy wręczają dziewczętom kartki z życzeniami. Mogą być one ozdobione
serduszkami, kwiatami lub brokatem. Wszystko zależy od Waszej inwencji twórczej.
Nietypowym, choć bardzo prostym pomysłem na prezent, może też być zwykła
rozmowa. W trakcie rozmowy można dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie nawzajem. Pomaga też pogłębić relacje. Czasami zwyczajna rozmowa warta jest więcej niż inne podarki.

~M. J.

KUCHENNE REWOLUCJE
Witajcie Czytelnicy Piętnastki!
W tym numerze proponujemy Wam przepisy na smaczne i przede wszystkim zdrowe desery.

Propozycja 1
Przepis na sałatkę owocową
Składniki: 2 banany, 2 kiwi, 2 pomarańcze, 1 dojrzałe mango, puszka brzoskwiń, odrobina
cukru lub miodu, 2 łyżki soku z cytryny, garść suszonej żurawiny.

Sposób wykonania:
Banany, kiwi, pomarań-

cze i mango umyj dokładnie pod bieżącą

wodą. Obierz ze skórki, a

następnie pokrój w dość dużą kostkę

(pamiętaj, że mango ma w

środku sporą pestkę). Wrzuć do szkla-

nej miski, dołóż pokrojone w

kostkę brzoskwinie. Wszystkie składni-

ki starannie wymieszaj, posyp odrobiną cukru pudru lub polej łyżką miodu. Dolej 2 łyżki
soku z cytryny. Na koniec dorzuć garść suszonej żurawiny. Wszystko delikatnie wymieszaj. Przełóż do mniejszych salaterek, udekoruj listkami mięty lub kilkoma owocami granatu. Smacznego!

Propozycja 2
Przepis na cytrynowe kubeczki
Składniki:

 220 g jogurtu greckiego
 110 kremowego/
śmietankowego twarogu
 1 duża cytryna
 1,5 łyżki cukru kokosowego lub innego zdrowego słodzidła
 15 sztuk migdałów lub innych orzechów
 8 dużych daktyli bez pestek
 80 g borówek lub truskawek czy malin, mogą być mrożone
Sposób przygotowania;

1. Ucieramy skórkę z cytryny do miski. Dodajemy jogurt, twaróg, cukier kokosowy i sok z całej cytryny. Następnie namaczamy daktyle w gorącej wodzie (tyle, żeby woda przykryła daktyle).
2. Masę możemy zmiksować- będzie bardziej puszysta lub dokładnie wymieszać- będzie bardziej jogurtowa - zależy od upodobań.
3. Daktyle wlewamy razem z wodą do miksera i miksujemy na syrop.
4. Kroimy migdały.
5. Rozkładamy deser do pojemniczków: najpierw masa jogurtowa, potem syrop
z daktyli, a następnie posiekane orzechy. Dekorujemy borówkami lub innymi owocami.
6. Podajemy od razu lub przechowujemy w lodówce.

WYWIAD NUMERU
Witajcie Czytelnicy Piętnastki!
W tym numerze szkolnej gazetki zapraszamy na wywiad z jednym z pracowników naszej
szkoły- panem Heniem.
Dziennikarz: Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom ,,PIĘTNASTKI'' na czym polega Pana codzienna praca

w szkole?

Pan Heniu: Moja praca polega głównie na sprzątaniu terenu wokół szkoły, pilnowaniu porządku, naprawianiu różnych rzeczy i malowaniu.
Dziennikarz: Jak często w szkole nie trzeba nic naprawiać? Czy wtedy ma Pan czas
na odpoczynek?
Pan Heniu: Praktycznie nie ma takiego dnia, w którym nie trzeba nic naprawiać.
Dziennikarz: Jaką najdziwniejszą rzecz Pan naprawiał w tej szkole, a może wszystkie rzeczy są zwykłe?
Pan Heniu: Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy są zwykłe.
Dziennikarz: Czy praca woźnego jest ciężka?

Pan Heniu: Bardzo ciężka i stresująca.
Dziennikarz: Co Pan najbardziej lubi

w swojej pracy?

Pan Heniu: Wszystkie dzieci w naszej szkole, wszystkich pracowników fizycznych oraz
grono nauczycielskie.
Dziennikarz: Która pora roku sprawia Panu najwięcej kłopotów? Może odśnieżanie
zimą czy grabienie liści jesienią?
Pan Heniu: Obydwie. Zawsze mam sporo pracy i nigdy nie wiem, czy ze wszystkim zdążę.
Najlepiej jest wiosną i latem.
Dziennikarz: Czy czasami uczniowie psują coś złośliwie?
Pan Heniu: Najwięcej kłopotów mam z toaletami. Najgorzej, gdy urwane zostaną syfony
od umywalek i wylewki. Wtedy musimy z Józkiem działać ekspresowo, by nie „zalało”
szkoły. Niektórzy uczniowie przestali już robić takie kawały, bo wiedzą, że będą musieli
ponieść konsekwencje swoich czynów.
Dziennikarz: A czy ze strony uczniów spotyka się Pan także z miłymi reakcjami?
Pan Heniu: Oczywiście, że tak. Sporo uczniów jednak nie słucha tego, co do nich mówię, są
bardzo uparci.
Dziennikarz: Czy z okazji Dnia Kobiet chciałby Pan coś powiedzieć?
Pan Heniu: Wszystkim Paniom w szkole życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy.

CHCESZ WIEDZIEĆ CO
MÓWIĄ GWIAZDY?
Jak obiecaliśmy Wam w poprzednim wydaniu – w tym numerze horoskop dla nauczycieli.
Baran 21 marca – 19 kwietnia
Jeśli tym razem nie spotka Cię pochwała ze strony Dyrektora Twojej szkoły, to
chyba tylko dlatego, że zrobiłeś coś naprawdę niezwykłego. Trochę nerwów za sprawą
Merkurego i Neptuna mogą mieć tylko Barany z drugiej dekady. Jeśli skoncentrujesz się
na pracy, unikniesz kłopotów w dniach 18-20 marca. Dzięki dobrym decyzjom odnotujesz
znaczny wzrost na koncie bankowym. Nie zawiedziesz się na Wodniku. Skorpion wyrówna
z Tobą rachunki. Twoja klasa dostarczy Ci w najbliższym miesiącu trochę niezapowiedzianych wrażeń. Ale poradzisz sobie, bo jesteś doskonałym wychowawcą.
Byk 20 kwietnia – 20 maja
Luty to wymarzony czas na realizowanie dalekosiężnych planów i zaczynanie nowych projektów. Znakomicie dogadasz się ze współpracownikami, a zadowoleni współpracownicy zaczną podejrzewać, że czytasz im w myślach. Urodzeni w drugiej dekadzie mogą liczyć na szczególną przychylność Dyrektora Szkoły. Twoja prośba

o podwyżkę

na pewno zostanie odrzucona. Niestety, w budżecie nie przewidziano już podwyżek. W
towarzystwie Raka odzyskasz humor. Przypilnuj kilku chłopców ze swojej klasy. Zaczynają wymykać Ci się spod kontroli.
Bliźnięta 21 maja - 21 czerwca
Pracy będzie coraz więcej, ale też takiej, jaką najbardziej lubisz. Dużo spotkań,
dyskusji i burzy mózgów. W głowie urodzonych w trzeciej dekadzie zrodzi się wówczas
ciekawy projekt. Będzie wymagać dokładniej analizy i pewnych nakładów finansowych.
Jakieś błędy mogą się wkraść do Twoich notatek i dokumentów w czasie koniunkcji Merkurego z Neptunem W Twoje sprawy wtrącać się będzie Panna. Zaszalejesz z Lwem.
W drugiej połowie marca dziewczyny z Twojej klasy trochę narozrabiają. Ale poradzisz
sobie z tymi kłopotami.
Rak 22 czerwca - 22 lipca
Robota palić będzie Ci się w rękach. Pod warunkiem, że jest ciekawa. Zmuszony
zostaniesz, niestety, do wypełniania

także nudnych obowiązków. Najwięcej zyskasz

w tych dziedzinach, gdzie trzeba współpracować i przekonywać innych do siebie, i swoich
pomysłów. Wenus, Saturn i Pluton sprzyjają podpisywaniu umów, zawieraniu ważnych
transakcji. To, czego teraz dokonasz, będzie trwałe i przyniesie długofalowe zyski. Bliźnięta nie dotrzymają słowa. Na duchu podniosą Cię Ryby. Nie martw się o pieniądze, Minister Edukacji obiecuje solidne podwyżki! Nie będzie gorzej niż dotychczas.

Lew 23 lipca - 22 sierpnia
Wpadniesz w niezły kołowrotek. Na szczęście szybko się w nim odnajdziesz,
a część zadań zrzucisz na współpracowników. Sprawiać będziesz, Lwie, wrażenie zajętego, robiąc niewiele. Jeżeli jednak do czegoś się zabierzesz, wykonasz to perfekcyjnie, co
docenią przełożeni. Choć Jowisz w przyjaznym położeniu namawia Cię do większych, także luksusowych zakupów. Skorpion będzie dla Ciebie zagadką... , którą rozwiązać pomoże
Ci Strzelec. Twoja klasa trochę narozrabia w przyszłym tygodniu. Spróbuj temu zapobiec.
Panna 23 sierpnia - 22 września
Sprawy zawodowe toczyć się będą powoli, ale dzięki cierpliwości, systematyczności i rzetelnej pracy dojdziesz do celu. Gdy w trzeciej dekadzie miesiąca Słońce znajdzie się w znaku Ryb, chętnie pokierujesz ludźmi, stając na czele jakiegoś projektu.
Tam, gdzie trzeba zdobyć czyjeś poparcie, nie będziesz mieć sobie równych. Na posiedzeniach i zebraniach będziesz, Panno, niezwykle aktywna. Zdenerwuje Cię Strzelec.
Równowagę przywróci Ci za to Byk. W Twojej klasie nareszcie zapanuje względny spokój.
Uporasz się z frekwencją w Twojej klasie-jest nieźle.
Waga 23 września - 22 października
Teraz albo nigdy, powiesz sobie, Wago i zapragniesz zrobić to, do czego od dawna
się przymierzałaś. Twoimi atutami są w tym miesiącu szybkość, umiejętność znajdowania
skutecznych rozwiązań oraz kreatywność. Jeśli więc męczysz się bądź nudzisz w pracy,
czas na zmiany! Skorzystaj z szansy, która może się niespodziewanie pojawić w czasie
koniunkcji Wenus z Plutonem. Jeśli jesteś zadowolona ze swojej pracy, nic nie zmieniaj,
bo lepsze może się okazać wrogiem dobrego. Nie martw się o pieniądze, Minister Edukacji obiecuje solidne podwyżki!

Nie będzie gorzej niż dotychczas.

Rak zejdzie Ci

w końcu z drogi..., ale stanie na niej Koziorożec.
Skorpion 23 października – 21 listopada
Zajmiesz się kilkoma sprawami jednocześnie dzięki doskonałej organizacji, ale też
nie bez pomocy kolegów. Jeśli masz urodziny w trzeciej dekadzie, możesz w tych dniach
wziąć udział w konferencjach, szkoleniach, wyjazdach służbowych, imprezach integracyjnych. Na najbliższym zebraniu z rodzicami czeka Cię miłe zaskoczenie. Nawet jeśli
konkurencja będzie mieć akurat swoje pięć minut, nie rób żadnych nerwowych ruchów,
tylko spokojnie czekaj, aż jej czas minie. Warto więc wypełnić kupon totolotka. A nuż
trafi się – niekoniecznie główna – ale zawsze jakaś wygrana? Na podwyżki ministerialne
raczej nie licz. Jeśli, to będą niewielkie. Strzelec nie weźmie Cię na serio. Koziorożec
odwoła spotkanie.
Strzelec 22 listopada - 21 grudnia
Jowisz promuje urodzonych w drugiej dekadzie i tych, którzy nie boją się ryzyka.
Nawet jeśli nie wszystkie z ambitnych planów uda się zrealizować i tak ostatecznie wyjdziesz na plus. Powiodą się szczególnie te przedsięwzięcia, które wymagają niezależności

i samodzielności. Ale właściwie wszystko, co teraz rozpoczniesz, przynieść powinno Ci
zysk, a przynajmniej satysfakcję. Mars w pierwszej połowie marca sprawi, że staniesz
się postrachem dla konkurencji, a Dyrekcja Szkoły będzie pod wrażeniem Twojej skuteczności. Niewiele wskórasz u Lwa. W relacjach pozaszkolnych postaw na Skorpiona.
Koziorożec 22 grudnia - 19 stycznia
Na swej zawodowej drodze spodziewaj się samych ułatwień. Najlepsza passa dopisze Koziorożcom z drugiej i trzeciej dekady. Jeżeli Twoja współpraca z klasą ledwo
zipie, po 10 marca nabierze rozpędu. Pojawią się wreszcie jakieś pozytywne symptomy.
Do końca roku uporasz się z największymi problemami w Twoim zespole i ujarzmisz największych rozrabiaków. Dasz sobie radę, jeśli poszperasz w literaturze albo zrobisz
przyspieszony kurs przez Internet. Zawrzesz znajomość z Panną. Nie opuści Cię Wodnik.
Wodnik 20 stycznia - 18 lutego
Obowiązków może być nieco więcej, ale wyrobisz się, bo nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Dyrekcja Szkoły także spuści Cię z oka, co oznacza więcej swobody, ale musisz
sam się pilnować. Głód wiedzy skłoni Cię do poszukiwania kursów, szkoleń i poznawania
nowych dziedzin nauki, co zaowocuje oryginalnymi pomysłami. Nie martw się o pieniądze,
Minister Edukacji obiecuje solidne podwyżki! Nie będzie gorzej niż dotychczas. Fortuny
nie zarobisz, ale nie odnotujesz większych strat. Baran będzie Ci przeszkadzać. Nie
nadużywaj uprzejmości Bliźniąt.
Ryby 19 lutego - 20 marca
W szkole w końcu poczujesz się jak w rodzinie. Okażesz się najbardziej koleżeński z całego zespołu. A w razie jakichś problemów ze współpracownikami czy konfliktu z
Dyrekcją Szkoły, łatwo znajdziesz sojuszników. W czasie kwadratury Merkurego z Jowiszem wokół Ciebie zrobi się trochę bardziej nerwowo, ale trudne rozmowy z problematycznym uczniem, przeżyjesz nadspodziewanie dobrze. Wyjazd lub impreza integracyjna
w dniach 25-27 marca okażą się bardzo udane, pod warunkiem, że nie będziesz opowiadać zbyt dużo o swoim życiu prywatnym. Ktoś zechce to bowiem wykorzystać przeciwko
Tobie. Koziorożec czeka na znak od Ciebie. Do syta nakarmi Cię Rak.
Oto Znaki Zodiaku Waszych nauczycieli:
Pani Jolanta Walczak – Lew
Pani Dorota Falińska – Koziorożec
Pani Edyta Grzybowska - Bliźnięta
Pani Alicja Lisowska – Panna
Pani Elżbieta Lisowska - Waga
Pani Elżbieta Dobryniewska - Skorpion
Pani Dagmara Gruszecka – Skorpion
Pani Elżbieta Sołek - Byk

Pan Adam Fórmaniak - Wodnik
Pani Anna Jankowska - Wodnik
Pani Malwina Kogut - Strzelec
Pani Edyta Koprowicz - Byk
Pani Wicedyrektor Ilona Kroll - Byk
Pani Izabela Markowicz - Baran
Pani Ania Dąbek – Koziorożec
Pani Magdalena Górska – Baran
Pani Anna Górnicka – Byk
Pan Marek Piotrowski - Koziorożec
Pani Elwira Szatkowska - Wodnik
Pani Aneta Jeżycka - Baran
Pan Hubert Muszyński – Strzelec
Pani Marta Muszyńska- Byk
Pan Mateusz Bielech – Ryby
Pan Michał Garbowski - Waga
Pani Aneta Fiebig - Baran
Pani Marzena Rak - Skorpion
Pan Łukasz Iwaniec - Rak
Pani Joanna Gaździewicz - Lew
Pani Dyrektor Ewa Abrasowicz - Skorpion
Pani Wicedyrektor Beata Melińska – Koziorożec
Pani Agata Kozdrowicz – Skorpion
Pani Monika Szopa – Skorpion
Pani Izabela Motała - Lew
Pani Iwona Jersz – Bliźnięta
Pani Beata Urbańska- Baran
Pani Wiesława Kurian-Byk
Pan Tomasz Skierski - Koziorożec
Pani Agnieszka Kulewska- Baran
Pani Wioleta Koźlak - Byk
Pani Katarzyna Gwara - Wodnik
Pani Alina Walczak - Ryby
Pani Michalina Szymczak - Rak
Pani Małgorzata Chodorowska-Chromiec – Waga

Kącik literacki Marty
Z wielką przyjemnością przedstawiam Wam dzisiaj pierwszą część jednej z moich
ulubionych serii literackich. Mowa tu o książce pt. „Percy Jackson i
Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna” autorstwa Ricka Riordana.
Percy, jak większość ludzi uważał, że bycie bohaterem, który
ratuje cały świat jest naprawdę świetną sprawą. Zmienił jednak opinię na ten temat, gdy sam musiał ocalić świat.
Temu chłopakowi zawsze zdawało się, że jest zwykłym dzieciakiem. Nie podejrzewał nawet, jak bardzo się mylił.
Wiele razy słyszał opowieści o Heraklesie, Jazonie, Tezeuszu
i innych herosach, ale nigdy nie podejrzewał, że może być jednym z nich.
Wszystko zaczęło się na wycieczce do muzeum. Miały tam miejsce dziwne zdarzenia, które przyniosły ze sobą pytania. Bardzo trudne pytania, na które odpowiedź wcale
nie tak łatwo było znaleźć.
Potem wszystko potoczyło się lawinowo. W trakcie wycieczki na plażę urządzonej
przez jego mamę, Percy natrafił na dziwne stworzenie, które zmusiło rodzinę do ucieczki. Jego matka zawiozła go do Obozu Herosów, a zaraz potem zaginęła. Dowiedział się
tam prawdy o swoim ojcu, którego nigdy nie znał.
Później Percy zaczął uczyć się, jak należy walczyć z takimi potworami. Gdy zdobył
potrzebną wiedzę, wyruszył na niebezpieczną misję. Chłopak będzie musiał przemierzyć
całe Stany, aby odnaleźć swoją mamę i schwytać złodzieja, który ukradł przedwieczną
„broń masowego rażenia” – piorun piorunów należący do króla Olimpu, Zeusa. Po drodze
będzie musiał zmierzyć się z całym zastępem mitologicznych potworów i nieprzyjaznych
bóstw. Na szczęście nie zostanie sam z tym trudnym zadaniem. Pomogą mu jego przyjaciele: zabawny satyr i uparta córka Ateny.

Mam nadzieję, że tak książka przypadnie Wam do gustu. Życzę miłej lektury.
M. J.

ŚMIECH TO ZDROWIE
Lekarz radzi pacjentce:
- Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu na świeżym powietrzu i bardzo proszę ubierać
się ciepło.
Po powrocie do domu żona relacjonuje mężowi:
- Lekarz polecił mi pojechać na tydzień na Bermudy, później w Alpy na narty...Ach! I
jeszcze upierał się, żebyś mi kupił futro.

Idzie Adam z Ewą przez Raj. Ewa pyta drżącym głosem:
- Adamie, kochasz mnie?
- A kogo niby mam kochać?

Emerytowana nauczycielka obładowana zakupami
idzie ulicą. Nagle z piskiem opon podjeżdża nowiutki mercedes:
- Proszę pani! Pamięta mnie pani?! To ja, pani uczeń!
Podwiozę panią!
- Och Adasiu, poznałeś mnie po tylu latach?
- Nie, panią nie, ale pani płaszczyk tak!

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie.
~M. J.

