
 

 

Lubię sobie tak popytać…. 



 

- Kogo by tu dzisiaj zapytać…? 



 

- Ty! Kowalska! Przygotowałaś się na dziś czy tak jak zwykle? 



 

- A może Nowak chciałby się wreszcie popisać? 



 

- Kogo ja widzę w ostatniej ławce?! Nasza matematyczna gwiazda wreszcie pojawiła się na lekcji. 

Zapraszam do odpowiedzi. Zabierz zeszyt. 



 

- A to na pewno twój?  



 

- Jak widzę te bazgroły, to mi skóra cierpnie! Brzydziej nie można?! 



 

- Ciekawe, czy wiesz, jak jest  wartość liczby Pi i jej zastosowanie? 

 No, mów! Nie będę czekał całą wieczność! 

 



 

- Ty imbecylu! Co ty masz w tej głowie?! 

 Z takim baranem to na pole, a nie do porządnego gimnazjum! 

 



 

 

Fejs ma moc! 
 

 



 

- Jest dostęp do neta? To wbijamy na fejsa!  

- A co to fejs? 

- Głupek!     - Debil! 



 

- Chłopaki, widzieliście, jakie Anka foty wrzuciła ?! Ja nie mogę, ale ciało! 



 

- Coś Ty – Anka?! Daj polukać! Teee… faktycznie! Chyba była na melanżu u Parapeta, cha cha cha… 



 

- Niech no tylko tu przyjdzie i stanie, to ją zaraz podziwiamy w realu! 



 

- Cześć, chłopaki! Nie ma angola? 



 

- Anka, co tam angol. Ważne, że Ty jesteś! Fajne foty! Ale balony! Kiedy masz następny występ? 

- Jakie foty? Nie wiem, o czym mówicie!!! 



 

- Ja… naprawdę nic o tym nie wiem…, to nie ja… Chłopaki, uwierzcie! 

 …. Przecież mnie znacie! Co za świństwo! 

- Dobra, dobra! Cicha woda brzegi rwie… 



 

- Ale jazda! Wyleciała jak z procy! 

- Może iść do „Mam talent”, cha cha cha… 

- Same „ walory” to chyba trochę za mało… 



 

 

 

Siła jest w nas! 



 

- Lekcja czy przerwa – nikt nam nie podskoczy! 



 

- Ty! Z aparatem! Nie pasuje coś? 



 

- O, Tomuś przyszedł.  



 

- Dawaj plecak! Póki proszę! Cha cha! 



 

- Stój spokojnie, bo mi ręka cierpnie!                                    - Pokaż, co dzisiaj przyniósł. Jest to jakaś kasa, komóra, 

jakieś żarło? 



 

- Chłopaki! Mam tylko najpotrzebniejsze rzeczy – książki, zeszyty… 



 

- Na kolana, łajzo! Spadaj z takim byle czym! Jutro bardziej się postaraj! 



 

- Spadamy! 

- Ale cienias! 

 

 


