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Hejka! Jak tam samopoczucie? Mam nadzieję, że 
jesteście całkowicie gotowi fizycznie i psychicznie do 
wakacyjnych podróży, przygód i niespodzianek, któ-
re z pewnością na Was czekają. Aby sprostać tym 
wszystkim sytuacjom, musicie być przygotowani: dużo 
dobrego humoru i uśmiechu, radosne usposobienie, 
optymistyczne nastawienie i sprawne ciało, gotowe do 
marszu, pływania, skakania, biegania, ale też leniu-
chowania. 

ALE DOWCIP!

Przychodzi mała stono-
ga do kolegi ślimaka i 
żali się:
— Wiesz, braciszek na-
depnął mi na tylną nogę!
— Na którą nogę?
— Nie wiem dokładnie, 
bo w szkole uczyliśmy 
się liczyć tylko do dzie-
sięciu.

Wiedza w pigułce: Jak „działa” nasze ciało?
Dzięki czemu możliwe są zginania rąk i 
nóg, mruganie okiem, drapanie się i inne 
ruchy? 
Co mamy w środku?
Dlaczego nasze ciało nie przypomina 
gumy do żucia?
• Nasze ciało ma wspaniałe rusztowanie 
(i to ruchome!), na którym wspierają się 
wszystkie części ciała. To szkielet, czyli 
kości połączone stawami.
Wyobrażacie sobie nasze ciało bez 
szkieletu? 
• Byłoby wiotkie jak guma do 
żucia czy plastelina. Nie mogli-
byśmy się zginać, poruszać, sia-
dać, stać, machać ręką ani nogą.
Czy wiecie, że dziecko ma więcej 
kości niż dorosły?
• Kiedy noworodek przycho-
dzi na świat, ma 270 kości. 
Później niektóre kości zra-
stają się ze sobą. Doro-
sły człowiek ma więc w 
efekcie kilkadziesiąt kości 
mniej.
Dlaczego kości nie są 
ciężkie?
• Nasz szkielet nie 
jest lekki jak piór-
ko, ale też nie waży 
dużo. Gdyby był bardzo ciężki, trudno by 
było się nam ruszać. Niektórzy uważają, 
że nasze kości w środku są puste. Ale 
tak nie jest. Są przecież częścią żywego 
organizmu, więc, między innymi, musi do 
nich dochodzić krew. Każda kość składa 
się z trzech warstw. Najbardziej twarda 
i wytrzymała jest warstwa zewnętrzna 
kości. Osłania ona kolejną warstwę, po-
dobną do gąbki. Dzięki takiej budowie 

nasz szkielet jest bardzo silny i przy tym 
nie waży wiele.
Jak to się dzieje, że się poruszmy?
• Łączące kości mięśnie potrafią się kur-
czyć i wydłużać. Kiedy się kurczą, pocią-
gają z sobą kości. I tak właśnie nasze ciało 
się porusza. Wyobraźcie sobie, że aż 200 
mięśni musi pracować, byście zrobili jeden 

krok!
Kiedy mięśnie odpoczywają?
• Mięśnie mają sporo pracy. I 

nie myślcie sobie, że 
wszystkie odpoczywa-

ją, kiedy i Wy odpoczy-
wacie. Niektóre mięśnie 
nigdy nie odpoczywają! 
Na przykład mięśnie 
serca muszą powodować 
ciągłe jego bicie. Albo 
mięśnie klatki piersio-
wej, które uczestniczą w 
oddychaniu. Co więcej 
— te mięśnie są bardzo 
samodzielne. Wcale nie 
musimy myśleć o oddy-
chaniu czy pracy serca. 
Mięśnie biorące udział 

w tych ruchach pracują 
same.
Jak zrobić przysiad lub 

zgiąć palec?
• Potraficie to robić doskonale bez specjal-
nych wysiłków, prawda? Sami decydujecie, 
kiedy poruszyć głową, ręką, nogą, palcem. 
Ale jak to się dzieje, jak porozumiewacie 
się ze swoimi częściami ciała? Jak wyda-
jecie im polecenia? 
• Najpierw, przez ułamek sekundy, myśli-
cie o danym ruchu, a mięśnie natychmiast 
przystępują do pracy! I przysiad gotowy! 

Dlaczego obcinanie 
paznokci nie boli?

Po co nam właściwie 
paznokcie? To bardzo 
potrzebne zakończenie, 
ochrona wrażliwych ko-
niuszków palców u rąk i 
nóg. Dodatkowo paznokcie 
u rąk pomagają w chwyta-
niu małych przedmiotów. 
Przydają się także, gdy coś 
nas swędzi. Tak jak wło-
sy — obcinane paznokcie 
odrastają. Pod warunkiem, 
że skóra pod nimi nie jest 
uszkodzona. Dlaczego ob-
cinanie paznokci nie boli? 
To przez ich rogowacenie, 
które następuje w miarę, 
gdy paznokieć rośnie. Ro-
gowacenie, czyli obumiera-
nie drobnych części, z któ-
rych składa się paznokieć 
(komórek). Część paznok-
cia, którą obcinamy, jest po 
prostu martwa. 
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Sławni Polacy: Zbigniew Preisner

Gumienniki, to małe 
demony domowe, zamiesz-
kujące w gumnach, czyli 
miejscach przechowywania 
snopów zboża przed młó-
ceniem. Mają postać ma-
łych, metrowych dziadków 
z wąsami, brodą i długimi 
włosami. Mogą się jedna-

kowoż zmieniać w kota. Po-
trafią szczekać jak psy, zaś 
ich oczy świecą w ciemno-
ściach.

Tak samo, jak inne de-
mony, Gumienniki nie są 
ani dobre, ani złe. Z jed-
nej strony pilnują zbiorów 
przed ogniem i szkodnika-
mi, z drugiej mogą to samo 
zboże podpalić lub zanie-
czyścić, jeśli ludzie wezmą 
się za młóckę podczas sil-
nego wiatru albo w dzień 
świąteczny.

Są też Gumienniki wyjąt-
kowo wrażliwe na brak sza-
cunku. Najłatwiej ze wszyst-
kich demonów się obrażają 
i najtrudniej jest je potem 
przebłagać (zanim narobią 
strasznej szkody). Należy 
pamiętać, że Gumiennikowi 
należy się tradycyjnie pierw-
szy talerz owsianki z ziaren 
nowego zbioru.

Słowiańskie duchy

Najwierniejsi przyjaciele. Niezwykłe psie historie
Autorstwa Renaty Piątkowskiej 

Niekiedy słyszymy historie 
o psach, które dokonały cze-
goś niezwykłego — uratowały 
człowieka, pomogły mu wy-
zdrowieć lub nie mogły się z 
nim rozstać. Takie przykłady 
psiej wierności, przywiązania 
i mądrości stały się inspiracją 
dla wzruszających i dających 
do myślenia opowiadań. Po-
znajcie górskiego ratownika 
Barry’ego i kundelka Czaru-
sia, Reksa, który łowił ryby, 
terapeutę Bratka, wiernego 
Hachiko, przewodnika Kar-
mela, sprytną Sabę, dzielnego 
Basko, Reksa i Dunaja, a tak-
że Imkę, najlepszą mamę pod 
słońcem. Lektura obowiązko-
wa dla wszystkich, którzy ko-
chają psy!

Książka to najlepszy przyjaciel

Pomóżcie małemu dinozaurowi dotrzeć do 
przyjaciela, który zagubił się w labiryncie 
leśnych dróg.

Rozum i Myślinki
Pod czapeczką i włoskami
mieszka Rozum z Myślin-
kami.
Bardzo ciężkie mają życie,
zresztą sami zobaczycie.
Wstają co dzień wcześnie 
rano,w dni świąteczne jest 
tak samo.
Muszą wstawać przed wszyst-
kimi, żeby się zaopiekować 
nimi.
Dbają o Serce, Płuca i Nerki
oraz o Żołądek wielki.
Rozum wszystkich ich pilnu-

je i do pracy przekonuje.
A Myślinki są od tego,
przy przesyłać rady jego.
Razem chronią Twoje ciało
i dbają, żeby nic mu się nie 
stało.

Najsłynniejszy polski kompozytor muzyki filmowej. Współ-
pracował m. in. z Krzysztofem Kieślowskim i Agnieszką Hol-
land. Zdobywca wielu prestiżowych nagród muzycznych, m. 
in. Srebrnego Niedźwiedzia na Festiwalu Filmowym w Ber-
linie oraz nagrody Stowarzyszenia Krytyków z Los Angeles.

Alfabet dobrych manier
„M” — jak:
Miłość — to wspaniałe uczucie, którym darzymy osoby 
nam bardzo bliskie. Bez miłości życie nie ma znaczenia.
Milczenie — wiecie, że mowa jest srebrem, a milczenie 
— złotem. Warto czasami pomilczeć, przemilczeć i zanim 
coś powiemy — zastanowić się. Mówienie non stop, jeżeli 
nawet jest całkiem na temat, nie świadczy o nas dobrze. 
Warto to zapamiętać.


