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Tydzień z siedmiu dni się składa.
Kiedy ważny dzień wypada?
Każdy chce być najwspanialszy,
więc o miejsce swoje walczy.
Poniedziałek zaczął pierwszy:
— Napisałem taki wierszyk.
„Ze mną wstajesz wypoczęty,
dzień zaczynasz uśmiechnięty”.
Zaskoczony wtorek milczy,
na wiersz ma apetyt wilczy,
lecz wierszyka nie miał w głowie,
myśli, myśli co tu powie...
Środa wtenczas mu wskoczyła,
bo skromnością nie grzeszyła,
– Ze mną każdy rozkręcony,
więc pracuje jak szalony.

Na to czwartek: 
– Czy widzicie?
U mnie wszyscy 
pracowicie
wymyślają,by 
przed piątkiem,
zaplanować coś 
z rozsądkiem.
Piątek 
słuchać już nie 
może,
– Ze mną jedzie się nad morze!
Po tygodniu ciężkiej pracy
trzeba spędzić czas inaczej!
Tu sobota się nie zgadza,
ona raczej ZOO doradza.
Tam zobaczyć można ptaki,
gady, ryby, wielkie ssaki.

Wreszcie rzekła coś niedziela:
– To ja wszystkich rozweselam!
Waszych zasług nie umniejszam,
ale jestem najważniejsza!
Każdy dzień się chwalić może,
jeden pracą, drugi morzem.
Z jednym siły nabieramy,
którą w drugim zużywamy.

Najważniejszy dzień

Jak to było z tą ewolucją gatunków? 
W procesie zwanym 

ewolucją zwierzęta zmie-
niają się i w ten sposób po-
wstają nowe gatunki. 400 
milionów lat temu wszyst-
kie zwierzęta na Ziemi 
żyły w wodzie. Nie mogły 
wyjść na ląd, gdyż, tak jak 
dzisiejsze ryby, mogły od-
dychać i poruszać się tyl-
ko w wodzie. Aż do czasu, 
kiedy pojawiły się bardzo 
dziwne ryby, nazwane póź-
niej trzonopłetwymi, któ-
re nauczyły się oddychać 
powietrzem, a ich płetwy 
zamieniły się w kikutowate 
„nóżki”. 

W historii odkryć zda-
rzają się niespodzianki, 
które zadziwiają uczonych i 
każą zmieniać informacje, 
które od lat były zapi-
sywane w podręczni-
kach. 

Rybka starsza 
od dinozaurów! 

W grudniu 1938 ro-
ku niesamowita historia 
spotkała rybaków z połu-
dniowej Afryki. W wycią-
gniętych z głębiny sieciach 
znajdowała się ciemnosza-
ra, półtorametrowa ryba, 
która wściekle rzucała się 
po pokładzie, a przy pró-
bach dotknięcia dotkliwie 
gryzła. 

Załogę stanowili sta-
rzy, doświadczeni rybacy, 
ale nikt z nich nigdy nie 
widział podobnego stwo-
rzenia. Ryba miała bardzo 
dziwny kształt, a jej płetwy 

przypominały… łapy. Ka-
pitan podjął bardzo mądrą 
decyzję i wysłał rybkę do 
muzeum przyrodniczego.  
Tam ryba trafiła do rąk pa-
ni Latimer, która od razu 
zorientowała się, że ma do 
czynienia z rewolucyjnym 
odkryciem i zaprosiła do 
obejrzenia znaleziska sław-
nego na całym świecie ba-
dacza ryb, profesora Smi-
tha.  Tak odkryto zwierzę, 
o którym sądzono, że wy-
marło co najmniej 70 mi-
lionów lat temu i na cześć 
pani Latimet nazwano la-
timerią. Okazało się, że ta 
ryba jest prapraprababcią 
wszystkich zwierząt lądo-
wych, również dinozaurów. 

Większość naukow-
ców nie wie-
rzyła w od-
krycie żywej 

ryby sprzed 
miliony lat. 

Aż w 1952 roku 
następna żywa 

latimeria została złowiona 
na wędkę na wyspach ar-
chipelagu Komorów. Wte-
dy już nie było wątpliwo-
ści i sensacyjna wiadomość 
okazała się faktem. W głę-
binach oceanu latimeria 
przeczekała ponad 200 mi-
lionów lat i wynurzyła się 
jak duch w XX wieku. 



ALE DOWCIP!
— Jak tam wnusiu twój grejpfrut? – pyta babcia wnuczka 
po powrocie ze szkoły. 
— Babciu, nie grejpfrut tylko boyfriend! 
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P O K O L O R U J

Na betonie, rysuje-
my kredą duży prostokąt, 
który dzielimy jedną linią 
wzdłuż i trzema w poprzek 
prostokąta. Następnie w 
pola wpisujemy różne ka-
tegorie, np. miasta, tytuły 
bajek, itp. Dzieci ustawia-
ją się w kolejce jedno za 
drugim i po kolei muszą 
przejść przez całą tabelkę, 
skacząc po kolei na każde 
pole i wymieniając, np. w 
pierwszej rundzie różne ga-
tunki kwiatów, na każdym 
polu inny kwiat, w drugiej 
miasta, potem owoce, wa-
rzywa, zwierzęta, imiona 
męskie, żeńskie i ptaki. Je-
śli ktoś będzie się długo 
zastanawiał, to dzieci liczą 
powoli do pięciu, jeśli do 
tego czasu nie wymyśli na-
zwy do danej kategorii, w 
następnej rundzie powta-

rza tę kolejkę. Wygrywa 
ten, komu najszybciej uda 
się przejść całą tabelkę.

Przykład:

• Kwiaty
• Ptaki
• Miasta
• Imiona żeńskie
• Owoce
• Imiona męskie
• Warzywa
• Zwierzęta

Gry i zabawy na świeżym powietrzu

Najsłynniejszy polski 
kompozytor muzyki filmo-
wej. Współpracował m. in. z 
Krzysztofem Kieślowskim i 
Agnieszką Holland. Zdo-
bywca wielu prestiżowych 
nagród muzycznych, m. in. 
Srebrnego Niedźwiedzia 
na Festiwalu Filmowym w 
Berlinie oraz nagrody Sto-
warzyszenia Krytyków z 
Los Angeles.

Sławni Polacy: Zbigniew Preisner

W baśniowych opowieściach często pojawiały się naj-
różniejsze nieziemskie istoty. 

Służyły one do wytłumaczenia przeróżnych tajem-
niczych zjawisk, które dużo, dużo później wyjaśniła 
nauka. W baśniach prawda mieszała się z nieprawdą, 
dobrzy czarodzieje ze złymi czarnoksiężnikami...

Czy wiecie, co chroniło ludzi przed nieznanym i 
złym? Otóż – 

Amulety i talizmany

Kiedyś, nasze prababcie zawsze przed wyjściem z do-
mu robiły znak krzyża na czole dziecka, żeby mu żadna 
krzywda się nie stała. Dzisiaj niewielu tak robi, ale za to 
wierzymy w inne rzeczy. Uważa się, że nic tak nie chroni 
przed złem i nieszczęściem jak amulet, czyli magiczny 
przedmiot. Znanym amuletem jest końska podkowa za-
wieszona nad wejściem. 

Taki talizman przynosi posiadaczowi powodzenie i 
szczęście. Czy poszukiwaliście czterolistnej koniczny dla 
spełnienia marzenia albo pięciopłatkowego kwiatu bzu? 
Niektórzy zabierają na ważne egzaminy lub spotkania 
ulubione maskotki, lub zakładają jakąś czerwoną część 
garderoby. 

             Wystarczy tylko uwierzyć… 

Baśniowe istoty

Alfabet dobrych manier 
„K” – jak:
Kultura – jej poziom 

świadczy o nas, o naszym 
wychowaniu, zachowaniu, 
wiedzy i umiejętnościach. 
Wiedza bez kultury jest 
drogocennym zegarkiem, 
który, niestety albo późni, 
albo spieszy, czyli – jest ze-
psuty. 

Koleżeńskość – każdy 
marzy o tym, żeby mieć 
przyjaciela, ale żeby go 
mieć, samemu trzeba być 
koleżeńskim! Warto zawsze 
i wszędzie o tym pamiętać, 
bo bycie koleżeńskim po-
płaca i owocuje w piękne 
przyjaźnie. 

Kaprys – to coś, co cza-
sami przychodzi do nas nie 
wiadomo skąd i po co. Tak 

czy inaczej, warto pozbyć 
się tego nieproszonego go-
ścia jak najszybciej i niko-
mu go nie okazywać, gdyż 
kaprys wystawia nas jedy-
nie na pośmiewisko. 


