Humor szkolny

Ależ ja żyję pod presją. Coraz to więcej osób upomina się o nowe odcinki. Otóż i następna partia
prześmiesznych rzeczy, jakie wypisujecie na sprawdzianach.

Opowiadanie miało zawierać pewne słowa. No, jest to utrudnione zadanie, ale oczywiście niektórzy
poradzili sobie super…………śmiesznie. Everybody lifted hands to air and shouted. Już widzę
oczami wyobraźni, o którą niektórzy nas nauczycieli NIE posądzają, jak te ręce unoszą się ku niebu
na windzie jakowej albo wędce i fruną ku Stwórcy. Ze śpiewem na ustach….krzykiem w głębi
serca…..

Later started big parade and after 4 hours (Rany Julek!! Ile można!!!) he (David Beckham) left his
car. Znaczy, parada trwała 4 godziny a on siedział w tym samochodzie? No, nie dziwię się, że się
wreszcie znudził i wysiadł………….. po 4 godzinach!!!! No chyba, że mu brykę chłopaki
z Westcoast Customs zrobili………..z kosmetyczką, dżakózi i sałnom.

Jack ran out of the door. Czyli we drzwiach pewnikiem była jakaś szczelinka. Albo z drzwi zostały
wióry, w najgorszym razie sylwetka szarżującego Jacka.

Then I saw a priest who always was looking at me. Skontaktowałam autora z właściwymi
władzami. Ksiądz ma nowe okulary i już nie musi się wpatrywać, żeby rozpoznać autora. :)

In extended family children don’t know who their real father is. Imponujący rozmiar rodziny
uwikłanej w wenezuelsko-kolumbijskie intrygi.

Cudownie jest NIE wiedzieć co oznacza jakieś słowo. Ciekawe czy Angole mają świadomość,
że ownership is somebody who owns a ship. Lub też inna definicja, jakże pełna i nie pozostawiająca
wątpliwości. Porcelain – made from this material. Czyż można pomylić to z czymkolwiek innym?

Jeden z naszych ulubionych ‘nawiedzonych fanatyków wszelkiej komunikacji’ wyprodukował
następujące zdanie: when you are a night-owl, you have plums under your eyes. Te śliwki pod
oczami to chyba z powodu innej okazji………

Niektóre takie moje zdolne dzieci z bardzo zdolnej (głównie do wszystkiego) klasy miały napisać
o powodach powstawania najczęstszych ludzkich dolegliwości. Co myślicie o przyszłym lekarzu,
który w HAYFEVER widzi efekt of swimming in cold water a powodem INSOMNIA jest you sleep
in school , no tak, nie ma czasu na spanie w nocy, tak więc apel do nauczycieli: NIE USYPIAJCIE
UCZNIÓW NA LEKCJACH, TO SIĘ BARDZO ODBIJA NA ICH ZDROWIU!!!!!! ;) , albo you
don’t wear warm clothes and you drink cold water. Noooo, wygląda na to, że cała ludzkość lata nie
przesypia……!!!!!! A co wy na to: powodem owej bezsenności jest VIRUS!!! Dalej, symptomy
HAYFEVER: sneezing (dobrze!) and you have water in your nose and it’s going down ………
znaczy co spada: nos czy woda, bo się pogubiłam……Alergicy!!!!! A jak ta woda dostaje się
do waszego nosa!!!!????!!!! Gdybyście biedaki nie wiedzieli to objawy waszej alergii to locked
nose. Ależ wy musicie pamiętać o tylu rzeczach….no i żeby się ten kluczyk nie zgubił……

Zejdźmy z lekarzy i przetarzajmy się po śniegu: They were sledged through the snow. Moja
wyobraźnia pracuje: przytraczam gościa do sani i sruuuuuu dawaj go! Stop! Spokój,
to niehumanitarne……… ale nie ja zaczęłam……!!!!! :)

Chciałam, żeby ‘Misie’ napisały pewną transformację a tu tyle fajnego się dowiedziałam w zamian:
I have gut feelings that our group will have a short test in English. I feel pleased. No, słuchajcie,
na naszej antenie były już nietuzinkowe perwersje (odsyłam do wcześniejszych odcinków) ale
to już trzeba leczyć!!!!!!!!

Ale tego agenta to chyba trza zamknąć!: She loves sweets. She has sweet clothes.

Teraz czołowa trójka TRÓJKI: należało napisać angielski esej o dobrych i złych stronach używania
kart kredytowych. Another point is that using credit cards is more comfortable and safer than using
cath. Po pierwsze, znam kilka Kaś i żadna nie zmieści się w szczelinkę czytnika (skąd ta pewność
pani Profesor :P? jak wiadomo na kuli ziemskiej znajdują się dziwy o których się nawet filozofom
nie śniło ;) - dop. dobry Duszek Kamikadze :]), a po drugie, to potrafię sobie wyobrazić

niebezpieczeństwo dla osoby, która mimo wszystko będzie chciała wepchać Kasię do szczelinki
czytnika. Argument zaliczony!!!!!!

Następne zdanie jest kolejną kwintesencją kobiecości. Tylko kobieta zrozumie i z szacunkiem
odniesie się do zdania: you cannot order someone to use credit cards or not.

A teraz hicior –na-maxa: definicja słowa skeleton- a bony and cartilaginous framework which
supports the soft part of animals. Znaczy tak, no dobra, my też jesteśmy zwierzętami, zgadzam
się……ale ja już chyba czegoś z tej biologii nie pamiętam. Muszę zapytać autora, to facet więc wie,
nie? Nie? To kogo mam zapytać???? :(

Oj, było tego. Zakończę ostatnim ‘kfiatószkiem’ YOU’VE MADE ME IMPRESSED!!!! W końcu
to mój zawód.

Do następnego!!!
Agata Adamska

