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Cześć! Wakacje są właśnie tym czasem 
najbardziej ciekawym, pełnym niespodzianek, 
ciekawostek, nieznanych nam działań, bo wła-
śnie w wakacje nigdy nie wiadomo co lub kto 
stanie na Twojej drodze. Najczęściej są to rze-
czy śmieszne, wesołe, fajne, ale niekiedy nas 
straszą i powodują gęsią skórkę na naszym 
ciele. Pytacie, co mogłoby Was wystraszyć? 
A powiem Wam, że może to być jakaś strasz-
na historia, a może skrzat lub troll, który 
przypadkowo zawędrował do naszych lasów 
– również wybrał się na wakacyjną wycieczkę, 
ale zwyczajnie zabłądził. Zatem – poznajcie 
trolla! 

Oto TROLL! 
Kim są trolle ? Trolle są to niezwykle brzydkie, tępe na 
rozumie, flegmatyczne i pokraczne istoty. Mają duże 
głowy, długie i krzywe nosy, duże 4-palcowe stopy 
i dłonie. Stosunkowo słabo widzą, ale dzięki wielkim 
uszom mają doskonały słuch, a długim nosom wybitny 
węch. Skóra ich jest twarda i owłosiona. Ponoć u bardzo 
starych wiekowo trollów broda i inne części ciała nie są 
porośnięte włosami, lecz... lasem. Poza tym trolle mają 
ogony. Są różne „odmiany” trolli. Jedne są wysokie, na-
wet większe od człowieka, inne małe, jak skrzaty. 

Co do ich charakteru, dobrze poin-
formowane źródła podają, że z za-
sady są osobnikami barbarzyńskimi. 
Napadają bowiem na zwierzęta gos-
podarskie, a nawet na ludzi, których 
czasem pożerają. Niezwykle nie-
bezpieczne i agresywne, wręcz dzi-
kie są „skrzaty”. Zdarzały się przypa-
dki „kradzieży” dzieci, które później 
„wychowują” na trollów. Badacze ich 
życia zauważyli, że od początku XX 
wieku stały się przyjazne dla dzie-
ci! Poza tym są niezwykle chciwe 
na kosztowności, uwielbiają złoto 
i wszelką biżuterię. Ponoć znane są 
fakty, że jeżeli trollowi wyświadczy 
się przysługę, to w nagrodę potra-
fią obdarować człowieka jednym ze 
swych zrabowanych skarbów. Ja jed-
nak bym im aż tak mocno nie ufała. 

Kto jest wrogiem trolla? 

Wrogiem nr 1 dla ich istnie-
nia jest słońce. W przypadku 
„napromieniowania” zwięk-
szoną dawką światła dzien-
nego zmieniają się w kamie-
nie. Dlatego trolle zawsze są 
aktywne nocą. Ich głównym 
atrybutem jest maczuga. 

Gdzie żyją trolle? 

Przede wszystkim to miejsce musi być odludne, przecież troll, spacerując 
po lesie, nie może ot, tak sobie spotkać człowieka. Takie miejsce musi 
mieć również dostęp do wody — i to zarówno do morza, jak i słodkowod-
nych jezior. Musi być dostatecznie zimne, bo czy ktokolwiek widział trolla 
w  tropikach? Podobno lubią też lasy, muszą przecież gdzieś straszyć. I 
kamienie też lubią, bo są takie surowe. W takim miejscu mgła powinna 
od czasu do czasu osnuwać wszystko. 

Czy troll jest ważnym stworem? 

Trolle żyją w harmonii z przyrodą i w du-
żych rodzinach. „Pracują” i bawią się wspól-
nie. Wywodzą się z mitologii nordyckiej. 
Występują w wierzeniach krajów skandy-
nawskich. Istnieje wiele opowieści, a nawet 
pieśni o trollach, które są przekazywane z 
pokolenia na pokolenie. Stanowię podsta-
wową część folkloru skandynawskiego. 
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ALE DOWCIP!

Jedzie sobie moto-
cyklista. W pewnym 
momencie, zupełnie 
niechcący potrącił 
wróbelka. Zabrał go 
do domu, wsadził do 
klatki, dał mu wodę i 
chleb. Po jakimś cza-
sie wróbelek się bu-
dzi. Rozgląda się. 
Patrzy — kraty, chleb, 
woda… i myśli:
— Ojej! Zabiłem mo-
tocyklistę!

Wakacyjna biżuteria — „AFRYKAŃSKA KSIĘŻNICZKA”
Potrzebne materiały:
modelina
farby akwarelowe,
lakier bezbarwny (może być do paznokci),
gruba igła, spinacz biurowy, sznurek i cienka gumka.

1.Ulepcie z masy plastycznej ciekawe kształty, np.: 
kuleczki, ślimaki, stożki, itp. Użyjcie do tego masy w ko-
lorach: złotym, brązowym, pomarańczowym i białym.
2.W każdym koraliku zróbcie dziurkę rozgiętym spina-
czem biurowym lub igłą.
3.Ułóżcie gotowe koraliki na blasze i wsuńcie je ostroż-
nie na 20 minut do piekarnika, rozgrzanego do 120 C 
(najlepiej będzie, jak poprosicie o pomoc rodziców).
4.Gdy koraliki wystygną, niektóre z nich pomalujcie w 
paseczki, kropki, wężyki, itp.
5.Następnie, aby utrwalić kolory, każdy koralik poma-
lujcie bezbarwnym lakierem.
6.Z gotowanych koralików ułóżcie wzór według własne-
go uznania, po czym nawleczcie koraliki na nitkę lub w 
przypadku bransoletki, na gumkę.

Ależ piękne będziecie, dziewczynki! A jaki to wspaniały prezent dla mamy lub koleżanki od kolegi!

OPERACJA — ZĄB
W Nowojorskim Ogrodzie Zoologicznym przeprowadzono operację usunięcia chorego zęba u misia 
polarnego. Ważący ponad 400 kilogramów niedźwiedź Jukon został poddany zabiegowi z powodu 
nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z jego pyska. Po udanej operacji, do której użyto, 
między innymi, młotka i dłuta, 16-letni Jukon powoli wraca do zdrowia.

Czym się różnią? 
Znajdźcie różnice między tymi obrazkami. 
Powinno ich być osiem. 


