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(احکام)

جمعه 1330/30/33

میدونید که غیبت حرومه اما

قیمت خبرنامه :2هرچی دلت

نمیدونیم چرا . ........شیطون

می خواهد صلوات بفرست

هنوز سواره  .....برو برو برو

مسجد جامع آقانور اصفهان

حرکت کن ،ای انسان نادان...

(جمعه ها منتظرما باشید انشاا)..

(هفته آینده )
 - 1روز بزرگداشت زکریای رازی
 - 2شهادت امام پنجم (ع)
- 3روز عرفه
- 4عید سعید قربان

(دمنوش خانه ی(....ع))

(اردو )
سالم جای اونایی که نیومدند خالی بود
از فوتبال چمن مصنوعی تیم عقاب و اژدها شروع شد ...پاس
میده#میره جلو#یه حرکت چرخشی#وشوت میکنه#توی گل.
نمیدونیم که مسئوال چه هیزم تری فروخته بودند از والیبال گوجه

خبرنگارمون گندیه گرفته تا خیس کردن یکی از مسئوال وای چه خبر بود یکی
بود
قرار
گزارشاتشو بیاره اما هنوز در از بچه ها به حمایت مسئول مربوطه (از جای خود برخواست و
خواب خرگوشی به سر میبره.
(اتاق بازی)

پارچی به دست و آبی درون آن ،پسری را خیس کردو ناگهان پسر
دیگر گریست وای که شُشِ مسئول خنک گشتو و تمام).

این قسمت هم همینطور پس از ماکارونی ها نگو که بچه هاخودشونا خفه کردند یکی با چنگالو
برای خبرنگارامون اسپند دود ودیگری با قاشق و دیگری با پا نمیدونستند چطوری بخورند.عصر
کنید که گوش نشند نه چِشم شدو همه خسته شده بودند که ناگهان باللی ها از جا برخواستند و
نشند.

(هیئت دانش آموزی)

دلشونا زدند به زغال و رفتند توی دماغ بچه ها نه دهن بچه
ها...درکل خوب بود جای اونایی هم که نیومدن خالی نبود چون

خادمان هیئت به صورت مینی بوس دیگه جا نداشت...تکمیل....
چیریکی ناپدید شدند از بچه
هایی که عالقه به کمک در
هیئت دارند زود بیاند......

(طبیب)
اولین مسابقه انجمن طبیب دوشنبه شب توی هیئت توزیع شد.

(خبر داغ)  #میگن محصوالت خارجی که وارد ایران میشه  ،شرکت های تولید کننده خارجی
مخصوص ایران درست میکند(مگه عاشق چشم و ابرومونند نه )..داخل اون محصوالت مواد مضر بیشتری
میریزند،....واقعاٌ ،آره میتونی امتحان کنی .سنگ مفت گنجیشک مفت ....مصرف کن تا......

