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ALE DOWCIP!

Ile zębów ma pies?...
— Pełny pysk!

Hej! Wydaje się, iż dosłownie chwilę temu żegnaliśmy się ze szkołą, marzyliśmy o waka-
cyjnych wyjazdach, a tu… proszę  — rozpoczyna się już ostatni miesiąc wakacji, ostatnie 
30 dni – plus 3 dni lipca – w sumie 33 dni błogiego leniuchowania i cieszenia się swobodą. 
Skorzystajcie z tego. Realizujcie swoje zwariowane pomysły, bawcie się, skaczcie, tańczcie 
i śpiewajcie, dopóki szkolne obowiązki nie zaprzątnęły Waszym drogocennym czasem. 

Ciekawostki ze świata

•Pierwsze fotografie za-
częto robić przed 150 laty. 
Czas naświetlenia: 15 minut! 
Żeby model przez ten czas 
się nie poruszał, unierucho-
miono go przy pomocy spe-
cjalnego narzędzia!

•W Kalifornii ludziom bez 
uprawnień myśliwskich za-
bronione jest stawianie puła-
pek na myszy.

•W Oklahomie obowiązu-
je zakaz rzucania czarów na 
nauczycieli przez uczniów.

Przysmak na letni upał 
DESER LIMONKOWY 

Składniki: 1 gałka lodzików cytrynowych, 
1 limonka, kilka listków mięty. 
Wykonanie: włóżcie do salaterki gałkę lo-
dzika, najlepiej będzie pasowała o smaku 
waniliowym lub cytrynowym. Następnie 
dodajcie niezbędną polewę, czyli sok wyciśnięty z jednej limon-
ki. Uwaga, dla tych, którzy nie znoszą kwaśności, powinni dodać 
jedynie połowę tego soku. Udekorujcie to wszystko listkami 
mięty. 

Gdzie pieprz rośnie! 
„Zmykaj, gdzie pieprz rośnie” – cza-
sami słyszymy takie powiedzenie kie-
rowane bezpośrednio do nas lub do 
kogoś innego. 
Co oznacza? A tylko tyle, żeby ten 
ktoś oddalił się szybko i daleko, da-
leko. A ja proponuję, żeby to pieprz 
właśnie uciekał szybko i daleko. Jak 
go zaczarować? Sprawa nie wymaga 
ani za dużo czasu, ani akcesoria, ani 
wysiłku. 
Potrzeba: 
- miseczka z ciepłą wodą
- bardzo drobno zmielony pieprz
- mydło

I to właściwie wszystko. Teraz wy-
starczy wykonać dwie małe czynno-
ści: 
1. Posypcie obficie powierzchnię wo-
dy pieprzem.
2. Grubo posmarujcie palec (chyba 
najwygodniej wskazujący) mydłem 
i włóżcie go do miseczki z wodą i 
pieprzem. 
To wszystko. Teraz wystarczy obser-
wować, jak pieprz będzie uciekał! 

LABIRYNT!
DOPROWADŹ KOTKA DO MYSZKI!
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A tymczasem – wakacje – to czas wielkich przygód i tajemnic, 
które przenoszą nas czasami do świata zupełnie innego niż ten, 
w którym żyjemy podczas trwania roku szkolnego. Czasami czu-
jemy się jak w bajce… 
Ludzie wymyślili bajki, żeby pokazać otaczający świat, zachowa-
nia swoje i innych nie wprost, tylko poprzez zwierzęta, ptaki, ro-
śliny i inne zmyślone stworki i stwory. Chociaż, kto wie, może był 
kiedyś świat, gdzie zwierzęta mówiły ludzkim głosem, mieszkali 
jak ludzie i dobro zawsze zwyciężało zło. 
Znacie te historie? Wiecie, co przytrafiło się Królewnie Śnieżce i 
jaką tajemnicę skrywa Pinokio? Sprawdźcie swoją wiedzę w tym 
zakręconym teście! Wyniki pokażą Wam, czy dalibyście sobie ra-
dę, gdybyście kiedyś trafili do krainy bajek i baśni. 

1. Kiedy Pinokio kłamał… 
a)rósł mu język,
b)rósł mu nos,
c)stawał się metalowy.

2. Śpiąca Królewna zraniła pa-
lec o…
a)igłę wrzeciona, 
b)kolec róży,
c)błyszczący wisiorek.
3. Śnieżka dostała zatrute:
a)jabłko,
b)ciastko,
c)kolczyki. 
4. Piękna karoca Kopciuszka 
po północy stała się: 
a)wozem z sianem,
b)starą miską ciągniętą przez 
osła,
c)wielką dynią.
5. Kot w butach był… 
a)zmutowanym tygrysem,
b)kotem czarnoksiężnika,
c)kotem, odziedziczonym przez 
syna młynarza.
6. Najmądrzejsza z trzech świ-
nek zbudowała swój domek z: 
a)cegieł,
b)surowców z recyklingu,

c)plastikowych klocków. 
7. Lustereczko mówiło księż-
niczce, kto jest… 
a)najpiękniejszy, 
b)najmądrzejszy, 
c)źle umalowany. 
8. W bajce o Shreku Ciastek 
pokonał rzekę: 
a)starą puszką,
b)na grzbiecie lisa,
c)surfingując.
9. Co zwabiło Jasia i Małgosię 
do domu wiedźmy?
a)ogłoszenie gazecie,
b)smakołyki, z których zrobiona 
była cała chatka,
c)przepiękny śpiew ukrytego 
wewnątrz domu słowika.  
10. Książę został zaklęty w ża-
bę, ponieważ… 
a)nie płacił podatków,
b)był pyszałkiem, 
c)był bardzo brzydki.

11. Kto pokonał wilka udające-
go babcię?
a)Czerwony Kapturek, 
b)dzielny leśniczy, 
c)przejeżdżający obok domku 
babci królewicz. 
12. Brzydkie kaczątko zamie-
niło się w: 
a)łabędzia, 
b)kurczaka, 
c)smukłego flaminga.
13. Księżniczka z wieży miała: 
a)długie paznokcie, 

b)długie palce, 
c)długie włosy.
14. Świnki traciły domki, bo… 
a)zdmuchiwał je wilk, 
b)wysadzał je wilk, 
c)pożerał je lis.
15. Piotruś Pan:
a)umiał latać,
b)potrafił znikać,
c)nic nie umiał. 
16. Na czym spała pewna księż-
niczka? 
a)na futrze z norek. 
b)na ziarnku grochu. 
c)na główce kapusty. 
17. Szewczyk Dratewka nakar-
mił smoka: 
a)starymi kotletami, 
b)ukrytą w przyniesionej 
owieczce siarką,
c)wilczymi, bardzo trującymi 
jagodami.
18. Mała Syrenka chciała: 
a)chodzić jak ludzie,
b)latać jak ptaki, 
c)spać jak Shrek.
19. Co przytrafiło się trzem mi-
siom? 
a)zjedzono im posiłek, 
b)ukradziono rowerki,
c)pomalowano futerka. 
20. Kto przechytrzył zająca? 
a)Smok, 
b)Osioł, 
c)Żółw.

BAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY

Jak Wam poszło? Za każdą dobrą odpowiedź przyznajcie sobie jeden punkt. 
Poprawne odpowiedzi to: 1. b, 2. a, 3. a, 4. c, 5. c, 6. a, 7. a, 8. b, 9. b, 10. b, 11. b, 12. a, 13. c, 14. a, 15. a, 16. b, 17. b, 18. a, 19. a, 20. c. 
Wyniki: 
1-8 — Uuu, kiepsko. W świecie bajek jesteście bezdomni jak pierwsza a trzech świnek. Czas odświeżyć 
stare opowieści. Dowiecie się z nich wielu zaskakujących rzeczy. Może pomogą Wam w tym rodzice? 
9-14 – Nieźle, nieźle, choć mylicie jeszcze kilka znanych księżniczek i postaci. Ale i tak wiecie sporo. 
15-20 – Brawo! Kiedy się już znajdziecie w świecie bajek, to z całą pewnością będziecie na tronie, ponie-
waż nacie losy swoich bajkowych poddanych! 


