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KRZYŻÓWKA
Jeśli w danym haśle występują dwa wyrazy, wpisz je bez przerwy obok siebie.
Sposób zapisania hasła musisz odgadnąć sam.
1. Tytuł naszej gazetki.
2. Gatunek jednego z najstarszych drzew
w Polsce, nazywa się Bartek.
3. ... Krasicki, autor wielu bajek dla dzieci.
4. Tradycyjna choinka
to zwykle drzewo z gatunku...
5. Na stole wigilijnym powinno znajdować się ...
potraw.
6. Odbywają się tam koncerty muzyki poważnej.
7. Jedna z potraw wigilijnych o czerwonej barwie.
8. Jedzą z niego świnie.
9. W drzwiach lub w lodach.
10. Ryba słodkowodna z rodziny okoniowatych.
11.Mieszkają w igloo.
12. Specjalista w danej dziedzinie.
13. Stolica Litwy w XX-leciu międzywojennym.

Uwaga! Pierwsze 5 osób, które rozwiążą tę krzyżówkę
i rebus oraz wyślą ich rozwiązania na adres
e-mail: gazetka.bez.tytulu@onet.pl, otrzymają talon
na jednorazowe niepytanie na dowolnej lekcji do wykorzystania do końca semestru. :-)
Rozwiązania:
KRZYŻÓWKA
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REBUS

---- --- --- ------------ ---------!
Humor na święta
Policjant przesłuchuje
świętego Mikołaja:
- Co pan robił w nocy
z piątego na szóstego
grudnia?
***
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować
pod choinkę.
Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi
sprawić przyjemność, to popraw swoją
jedynkę z matematyki.

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już
perfumy.
***
Rodzina przygotowuje się do wieczerzy
wigilijnej. W pewnej chwili żona mówi
do męża:
- Czy zabiłeś już karpia?
- Tak, utopiłem go.
***
Po świętach Bożego Narodzenia
do psychiatry przychodzi mały Jasio
i mówi:

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś
nie w porządku. Przed kilkoma dniami
przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!
***
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę
na zakończenie ferii świątecznych".
***
- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?

- Merry Christmas!

„BEZ TYTUŁU”
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