Uśmiechnij się

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...

- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je
znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga
dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach

***

Trzech studentów opowiada sobie o wrażeniach z Sylwestra.
- Ja chłopaki byłem na Majorce - mówi pierwszy - jaki wypas!!! Plaża, drinki, dziewczyny w bikini...
- A ja byłem w Alpach - mówi drugi - śnieg po pas, narty, a jakie panienki...mmmm
- No stary a ty gdzie byłeś? pyta milczącego dotąd trzeciego żaka
- Chłopaki ja byłem w tym samym pokoju co wy, ale ja nie paliłem tego świństwa...

Żona górnika poleca
ŚWIĄTECZNY PIERNIK
Składniki:
50 dag mąki,
20 dag cukru,
25 dag miodu,
20 dag margaryny,
1 przyprawa do pierników,

4 jajka,
1 płaska łyżeczka sody,
¾ szklanki wody,
po 5 dag: orzechów, rodzynek, migdałów, skórki pomarańczowej.

Wykonanie:
Łyżkę cukru skropić i ogrzewać aż cukier się zarumieni. Dolać około ¾ szklanki wody.
Zagotować, aby rozpuścił się karmel. Dodać do niego miód, cukier, margarynę i przyprawę
do pierników. Wszystko razem zagotować. Po lekkim przestudzeniu dodać do mąki.
Zacząć miksować, dodać jajka oraz sodę rozmieszaną z łyżeczką wody. Bakalie oprószyć
mąką, dodać do masy i wymieszać.
Piec ok. 1 godz. W 175°C.

SMACZNEGO!!!!!

SUDOKU

***

Jasio wraca do domu i szlocha rozpaczliwie.
- Co się stało?! - pyta mama.
- Łowiliśmy z tatą ryby i trafiła mu się naprawdę wielka sztuka, ale kiedy zaczął ją wyciągać, to się zerwała i uciekła.
- Daj spokój, Jasiu. To nie jest powód do płaczu! Powinieneś się raczej śmiać z tego.
- I tak właśnie zrobiłem, mamusiu...

***

Kowalski postanowił zrobić żonie niespodziankę. Poszedł do fryzjera, zgolił wąsy,
brodę, przystrzygł krótko włosy. Kiedy wrócił, żona rzuciła mu się na szyję i zaczęła
namiętnie całować.
- Wiedziałem kochanie, że zrobię ci niespodziankę!
- Och, to ty?! - krzyknęła speszona żona.

Uzupełnij puste pola cyframi od 1 do 9. Każdy wiersz, kolumna oraz kwadrat planszy
musi zostać uzupełniony wszystkimi cyframi od 1 do 9. Każda cyfra może być wstawiona
tylko raz wdanym wierszu, kolumnie i kwadracie planszy. Miłej zabawy.
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Przychodzi zajączek do drogerii:
- Dzień dobry, czy jest szampon?
- Tak. Ale tylko jajeczny.
- A to nie dziękuje, ja się chciałem cały umyć
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Pewna francuska gazeta ogłosiła konkurs z następującym pytaniem dla panów:
- „Siedzisz w eleganckiej restauracji z bardzo piękną kobietą. Masz pilną potrzebę
wyjścia do toalety”. W jaki sposób powiesz o tym towarzyszce w kulturalny sposób?
Wygrała odpowiedź:
- Bardzo panią przepraszam, ale muszę wyjść na chwilę, by pomóc przyjacielowi,
z którym zapoznam Panią nieco później.
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Kolejne liczby umieszczone w prawym dolnym rogu utworzą hasło. Wśród Czytelników, którzy prawidłowo je rozwiążą rozlosujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Rozwiązania należy przesłać pocztą lub e-mailem do redakcji: „Górnika”, 40-950
Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10. Rozwiązania krzyżówki z Górnika nr 23 przyjmujemy do końca grudnia.
Zapraszamy do zabawy!
POZIOMO
3. podpisuje się pod swoim dziełem; 8. generalna przed premierą; 9. dawny ziemianin na Rusi; 10. narzędzie rzeźbiarza; 11. palec przeciwstawny; 12. brzeg kapelusza; 13.
ogłoszenie w prasie; 20. Grek w Iliadzie; 23. styl jazzowy z początków lat 40. XX wieku;
24. gatunek żółtego sera; 25. urządzenie do prac pod wodą; 26. Ringo, jeden z Beatlesów; 27. dramat Witkacego; 35. udziela pożyczek; 36. gatunek indyjskiej herbaty; 37.
system norm i wartości; 38. ... za wet; 39. wyższy od tenoru; 40. wiceprezydent USA;
41. ostrzega przed niebezpieczeństwem; 42. niszczy go freon; 43. rysunek wykonany
rylcem; 44. japońska moneta;
PIONOWO
1. bez niej nie ma kołaczy; 2. haftowany na stole; 4. szarmanckie powitanie; 5. niemiecki
cesarz; 6. najważniejszy dla rycerza; 7. marka japońskich aut, np. RX-8; 14. atrybut marszałka sejmu; 15. stolica Tybetu; 16. dzierżawi sklep; 17. Krzysztof z Polsatu; 18. wizerunek na płótnie; 19. uprawiany dla zdrowia; 21. model Poloneza; 22. prowincja i miasto
w Piemoncie; 28. japońska marka samochodów, np. Skyline; 29. stolica Wietnamu; 30.
mniejszy od parku; 31. słodki ziemniak; 32. halucynacje, przywidzenia; 33. mieszanina
cementu, kruszywa i wody; 34. dostarcza czerwonego kawioru;
Nagrody za poprawne rozwiązanie krzyżówki z „Górnika” nr 21 - „Kopalnia odkrywkowa”, wylosowali: Mirosław Lewandowski z Zabrza i Marek Borowy z Jaworzna. Gratulujemy!
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