Pieśń biwakowa

Kącik Klubu Szaradzistów „Labirynt”
(sekcja młodzieżowa)

(na melodię „Autobiografii” zespołu Perfect)
Mam 16 lat
Matka wygnała mnie w świat
Aby spokój w domu mieć.
W internacie jest
Pewien pokój numer sześć
I ja mieszkam właśnie w nim.
Dzwonek budzi mnie
I ja nagle zrywam się,
Aby na śniadanie biec
Zjadam szybko gdyż
Na mym łóżku został syf,
A kontrola zbliża się.
Na autobus gnam,
Bo za chwilę lekcje mam.
Jakże się NIE CHCE ŻYĆ!
Ref.:
Jesteśmy cztery,
Mamy dobre maniery
I zgadzamy ze sobą się.
Nie ma tu nudy, trzeba
chodzić do budyTak mija czas . . .
Weekend zbliża się
Trzeba szybko zwijać się,
Bo do domu wracać czas
Ojciec mówi mi:
„ Ty nie wracaj na dwa dni,
My nie chcemy widzieć Cię”
Więc pakuję się
Do interka wracać chcę,
Bo niedziela zbliża się.
I powracam więc,
Z przyjaciółmi witam się
No i znów- zaczyna się
Ref.:
Jesteśmy cztery,
A w budynku kamery,
Ale to nie przeszkadza nam byPROWADZIĆ SPOKOJNY
TRYB ŻYCIA I NORMALNIE
FUNKCJONOWAĆ.
Joanna Dziarkowska
Paulina Elwertowska
Agata Sekuła
_________________________________________

Dowcip miesiąca:
Rozmowa dwóch blondynek:
- Czarownicująco dziś wyglądasz!!!
- Czy to miał być kompleks???
- Nie, chciałam ci zaimponić ...
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Krzyżówka matematyczna
z hasłem
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Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym
rogu od 1 do 6, utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
2) wielkość matematyczna lub w wydychanym
powietrzu,
4) sin alfa / tg alfa = ?,
7) zaprzeczenie w matematyce.
Pionowo:
1) %,
3) łamana lub prosta,
5) tok zdarzeń lub geometryczny,
6) polityczny lub liczbowy.
Stanisław Szlosek
Prawidłowe rozwiązania (samo hasło) prosimy
nadsyłać na e-mail redakcji Amperka
(amperekgazetkamri@wp.pl), do 26 listopada br.
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi
rozlosujemy nagrodę-niespodziankę.
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