WYDANIE SPECJALNE

Żartami oczywiście!
W tym roku 1 kwietnia wypada w poniedziałek. Dobrze się składa!
Po leniwym weekendzie wszyscy mogą być
mniej czujni i łatwiej wpaść w sidła żartów
! A jak można zrobić zabawnego psikusa
najbliższym? Przeczytajcie poniżej!

1) WSTAWAJ!
Przestaw zegarki w całym domu, łącznie z budzikami. Najlepiej do przodu. Wstań o zwykłej porze i
obudź wszystkich krzykiem: „Wstawajcie! Już wszyscy jesteśmy spóźnieni! Ale zaspaliśmy!”
2) UMYJ RĘCE!
Wszyscy spanikowani ruszą do łazienki, ale niełatwo będzie im umyć ręce mydłem. Pomaluj suche
mydło bezbarwnym lakierem do paznokci. Osoba, która będzie próbowała namydlić nim ręce, nie da
rady tego zrobić!
3) UMYJ ZĘBY!
Wyciśnij z tubki pastę do zębów (najlepiej białą) i na jej miejsce (za pomocą strzykawki) wciśnij śmietanę lub słodki (jadalny) krem. Mycie zębów na pewno nigdy wcześniej nie było takie słodkie!
4) ZRÓB KAWĘ!
Zrób poranną niespodziankę. Przygotuj rodzicom to, co lubią pić rano - kawę lub herbatę. Na stole
postaw cukiernicę – tak, to żart dla tych, którzy słodzą te napoje. Zamiast cukru wsyp sól, pewnie
rano będą tacy zaspani, że nie zauważą różnicy, a potem będzie się działo! Możesz też przygotować
„robaka” do cukiernicy. Przetnij na pół rodzynkę. Zroluj połówkę palcami, aby wyglądała jak długi
cienki robaczek. Włóż do cukiernicy i czekaj na reakcję!
5) ZRELAKSUJ SIĘ PO PRACY!
Jeśli domownicy lubią wieczorem zrelaksować się przed telewizorem, możesz ich zaskoczyć! Wyciągnij wtyczkę telewizora lub radia z gniazdka, ale.. trzeba to zrobić delikatnie, żeby wyglądało jakby

wtyczka była cały czas umieszczona w gniazdku. Podobne - wyciągnij jedną z baterii w pilocie do telewizora. Na pewno będą zachodzić w głowę, co się stało!
6) NAPRAW TO!
Istnieje bardzo prosty żart komputerowy - potrzebujemy jedynie kawałka taśmy klejącej, którą zakleimy czujnik ruchu myszki i „zepsuta" myszka gotowa! Wystarczy zawołać mamę lub tatę na pomoc i
niech główkują, co się stało!
7) ZRÓB KOLACJĘ!
Ugotuj jajka na twardo, włóż je na miejsce do lodówki. Wieczorem powiedz mamie lub tacie, że masz
ogromną ochotę na jajecznicę. Nie będą się gniewać. Zamiast jajecznicy będzie pasta jajeczna!
8) ZNAJDŹ WSPÓŁPRACOWNIKA
Jeśli masz starszego brata lub siostrę, możesz zachęcić ich do współpracy lub podobnie, znaleźć sprzymierzeńca w jednym z rodziców. Żart polega na przestawieniu samochodu w inne miejsce na parkingu. Żart przygotowujemy 31 marca wieczorem i tym żartem zaczynamy Prima Aprilis.
9) ŚMIESZNE KARTECZKI
Miłym akcentem dla każdego domownika może być znalezienie karteczki ze śmiesznym napisem/żartem/obrazkiem w swoim pokoju. Może być przyjemnie chodzić po domu i wspólnie czytać kolejne
dowcipy.
10) ŻARTY SPERSONALIZOWANE
Podobno żarty spersonalizowane są najzabawniejsze. Co to znaczy spersonalizowane? Przygotowane specjalnie dla jednej
osoby. Przykładowo, wiadomo, że ciocia
wybiera się w podróż. Można zażartować i
zadzwonić do niej, mówiąc, że lot został odwołany.
Najważniejsze jest to, że śmiech to zdrowie! Nie róbcie nigdy żartów niemiłych, bo
nie chodzi o to, żeby śmiać się z kogoś,
tylko razem z nim!
Opracowała dla Was: Gabriela Raczyńska

Popatrz na to zdjęcie – czy to ŻART???

Nie! To nie jest fotomontaż! Naprawdę istnieje taki ogromny pomnik!
Jest to najwyższy pomnik na świecie. Znajduje się w Indiach i jest PONAD DWA RAZY
wyższy od Statuy Wolności w Nowym Yorku (93m). Ma dokładnie 182 metry wysokości i
jest pokryty brązem. Nazywany jest Pomnikiem Jedności.
Kogo przedstawia ten pomnik? Upamiętnia on Sardara Patela, polityka z okresu indyjskiej
walki o niepodległość nazywanego Żelaznym Człowiekiem Indii. Budowa pomnika trwała
cztery lata, a koszt jego budowy wyniósł 420 milionów dolarów.
„Sardar” w języku hindi, urdu i perskim oznacza szefa, naczelnika. Sardar Patel pierwszy wicepremier i pierwszy minister spraw wewnętrznych Indii w latach 1947-1950, który
perswazją i siłą przekonał księstwa indyjskie
(było ich ponad 560!) do przystąpienia do odzyskujących niepodległość, federalnych Indii.
Sam Mahatma Gandhi uważał, że zadanie
to może udać się jedynie Patelowi. 31 października mieszkańcy Indii upamiętniają działania Patela w dniu narodowej jedności.
Ciekawostkę znalazła dla Was: Gabriela Raczyńska

https://www.orientrailjourneys.com/blog/sardar-patel-statue-unity-everythingyou-should-know/

ZABAWNE ZWIERZAKI
Nie można się NIE uśmiechnąć 

