
Czas Wielkiego Postu to czas modlitwy i do-
brych czynów, czyli to czas szczególnego na-
wrócenia, pojednania i czynienia dobra. W tym 
okresie uświadamiamy sobie, że wszyscy po-
trzebujemy nawrócenia, gdyż jesteśmy grzeszni. 
Między Wami też na pewno nie każde zacho-
wanie było dobre. Dlatego teraz podajcie sobie 
dłonie i wypowiedzcie słowo „przepraszam”. 
Będzie to pierwszy krok do nawrócenia. Przebaczenie bliźniemu (koleżance, koledze) jest wa-
runkiem przebaczenia nam ze strony Ojca Niebieskiego.
Każdy z nas, chcąc dobrze przygotować się do Świąt Wielkiej Nocy, powinien od Środy Popiel-
cowej postanowić poprawę. W tym czasie częściej mówmy słowo „przepraszam” i uczmy się 
przebaczać. Zastanawiajmy się każdego dnia, co dobrego możemy zrobić.
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ALE DOWCIP! 

Nauczycielka zadaje pracę domową:
— Proszę zanotować: ćwiczenie 4 na stro-

nie 1, ćwiczenie 8 na stronie 5, ćwiczenie 3 
na… 

Lista nie ma końca. 
Mała Sabinka myśli ze smutkiem:
— Biedny tato… 

Niektórzy z Was nieraz sły-
szeli od swoich rodziców, że w 
dzieciństwie byliście „żywym 
srebrem”. Co to znaczy? Ano, 
nic innego jak to, że mama i 
tato musieli mieć oczy dooko-
ła głowy, żeby Was upilnować, 
ponieważ byliście bardzo ru-
chliwi, wszędzie Was było peł-
no i wszystko Was ciekawiło. 
Tak również mówi się o osobie, 
która ma żywy temperament 
— jest błyskotliwa, szybko re-
agująca, silna i pobudliwa. 

Czym jest to „żywe sre-
bro”? 

Właśnie tak często mówi się 
o rtęci — bardzo nietypowym 
metalu, który w temperaturze 
pokojowej jest płynny! 

Rtęć jest bardzo niebez-
pieczna, nawet jej opary są 
trujące. Rtęć nieustannie pa-
ruje. Kiedyś zawierały 
ją wszystkie termo-
metry. Dlatego 
rodzice tak 
bali się 
o to, by n i e 
z b i ł się ter-

m o m e t r , 
gdy dziecko mierzyło 

temperaturę. Termometr rtę-
ciowy w przypadku rozbicia 
powoduje bowiem skażenie po-
wietrza. Obecnie alternatywą 
dla termometru rtęciowego jest 
elektroniczny. 

Rtęć zawierają także nie-
które bateryjki — a z pewno-
ścią wszyscy mamy w domu 
jakąś latarkę (na wypadek, 
gdyby wystąpiły akurat jakieś 
problemy z prądem) lub zabaw-
kę. Wiemy, oczywiście, że zu-
żyte baterie należy wyjmować 
ze wszelkich urządzeń, ale… 
czy zawsze tak robimy? Zużyte 
baterie są więc dla nas trucizną 
i o tym należy pamiętać! A 
najlepiej kupować latarki, na 
których można znaleźć napis: 
0 proc. Hg — są one bezrtęcio-
we, ale, niestety, więcej kosztu-
ją od tych rtęciowych. 

Co robić, gdy nam się 
rtęć rozleje? 

Trzeba ją natych-
miast zebrać i zamknąć 

w szklanym naczyniu, na 
przykład słoiku. Absolutnie 
nie można z nią eksperymento-
wać! Zatrucie rtęcią może bo-
wiem doprowadzić do uszko-
dzenia nerek, układu nerwowe-
go i mózgu. 

Tajemnicze żywe srebro 
Przed sklepem w lesie stoi 

długa kolejka: niedźwiedzie, li-
sy, wilki, dziki, jeże… Nagle 
zjawia się zając i zaczyna 
rozpychając innych 
przeciskać się do przo-
du. Gdy wreszcie jest 
na początku kolejki, 
dopada go niedźwiedź: 

— Ty, zającu! Gdzie 
się wpychasz? Przyszedłeś 
ostatni, a więc wara na 
koniec kolejki! 

Zając jak niepyszny ląduje na końcu kolejki, 
ale po chwili znowu próbuje się przedostać się 
pod drzwi sklepu. Ale niedźwiedź znowu go 
łapie i ponownie odrzuca na koniec. Sytuacja 
powtarza się kilka razy. Wreszcie zając otrzepuje 
się z kurzu i mówi do siebie zrezygnowanym, ale 
spokojnym tonem: 

— Nie to nie. Nie otwieram dzisiaj sklepu! 

Poczytajcie, posłuchajcie...
 A było to tak: 



Tym razem chciałabym Wam zaprezentować zwierzęta 
z książek spółki autorskiej: opowieści napisane są wier-
szem przez Kornela Makuszyńskiego i bogato ilustrowa-
ne przez Mariana Walentynowicza. Aby dowiedzieć się, 
jakie zwierzęta są bohaterami książek, trzeba rozwiązać 
łamigłówki: 
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1. Tu jest mowa o wesołej mapce —

Książka to najlepszy przyjaciel

2. To sympatyczny rogaty ssak. Kiedy wykreślicie 
nazwę zwierzęcia — pozostanie jego imię.

3. Po rozwiązaniu rebusu poznacie bohatera 
legendy krakowskiej:

Uczeni na wesoło: John von Neumann 
— wiecznie roztargniony

Pewnego razu jeden ze 
studentów zaczepił w kory-
tarzu idącego szybkim kro-
kiem von Neumanna.

— Przepraszam, profe-
sorze von Neumann. Czy 
mógłby mi pan pomóc w 
pewnym problemie ra-
chunkowym?

— Dobrze kolego, by-
le szybko. Jestem bardzo 
zajęty.

— Mam kłopot z tym 
zadaniem.

— Spójrzmy...
Po krótkiej chwili słyn-

ny matematyk stwierdza: 
— Odpowiedź brzmi 

dwa pi do potęgi piątej.
— Wiem, panie profe-

sorze, bo rozwiązanie jest 
na odwrocie. Mam pro-
blem jedynie z dojściem do 
takiego wyniku – tłumaczy 
student.

— Dobra, pokaż mi to 
jeszcze raz. Po krótkiej pau-
zie von Neumann stwierdza: 

— Prawidłowa odpo-
wiedź to dwa pi do potęgi 
piątej. Sfrustrowany już nieco 
student wyjaśnia: 

— Ale ja znam odpo-
wiedź. Chciałbym po prostu 
wiedzieć, w jaki sposób roz-
wiązać to zadanie....

Zniecierpliwiony von 
Neumann zawołał: 

— Nie rozumiem, o co ci 
już chodzi kolego, przecież 
przy tobie rozwiązałem to 
zadanie na dwa różne spo-
soby!

Najkrótszy sen wśród 
zwierząt mają żyrafy. Na 
cała dobę śpią niecałe dwie 
godziny i to nie od razu 
tylko jednorazowo po kilka 
minut. 

Jeżeli chodzi o zwierzę-
ta z naszych lasów i dobrze 
nam znanych, to najkrócej 
śpi sarna — na dobę prze-
sypia tylko około 3 godzin. 

Czy wiecie, że...

Pokoloruj


