
Jak w wakacje nie stracić 
telefonu lub aparatu?
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Nadchodzi burza! 

Burze najczęściej występują latem. Często towarzyszą im bły-
ski i grzmoty, ulewy, a nawet grad. Czy wiecie, co najlepiej 
wtedy zrobić? 

Przed nadejściem burzy (wichury): 
• O nadejściu burzy 

dowiecie się z prognozy 
pogody, np. w telewizji 
czy radiu.

• Zabierzcie z podwó-
rza (balkonu) przedmio-
ty, które mógłby porwać 
wiatr.

• Pozamykajcie zwie-
rzęta w bezpiecznych po-
mieszczeniach, bo przed 
burzą są niespokojne.

• Przygotujcie na 

wszelki wypadek latarki 
i świece.

W CZASIE BU-
RZY (SILNYCH WIA-
TRÓW):

• Najlepiej nie wy-
chodźcie na zewnątrz.

• Schowajcie się w 
środkowych i najniższych 
częściach budynku, z dala 
od okien i drzwi.

• Będąc poza domem, 

pozostańcie tam, 
gdzie jesteście, 
dopóki burza i 
wiatr nie przej- dą.

•Nie zatrzymujcie się 
pod słupami elektryczny-
mi, planszami reklamo-
wymi i drzewami.

• Nie przechodźcie 
pod balkonami — spada-
jące doniczki, kwietniki, 
szyby okienne mogą Was 
poranić.

• Jeśli na wyjazd waka-
cyjny nie musicie zabierać 
ze sobą cennych przedmio-
tów — komórki, aparatu, 
gierki – najlepiej tego nie 
róbcie. A jeśli już zabra-
liście taki sprzęt ze sobą 
na wycieczkę, podwórko, 
spotkanie z kolegami, pa-
miętajcie o kilku podsta-
wowych zasadach!

• Nie noście tych rzeczy 
na widoku, np. zwieszo-
nych na szyi czy na ręce jak 
ozdoba.

• Smyczki do telefonu 
są OK, ale pod warunkiem, 
że dodatkowo ukryjecie 
sprzęt pod koszulką. 
Najlepszym miej-
scem do przenosze-
nia telefonu, apa-
ratu czy gierki jest 
zapinana kieszeń.

• Nie zostawiajcie 

tych cennych rzeczy w tor-
bie, szatni, kurtce, którą 
zdejmujecie! Zabraliście je 
z domu – to noście zawsze 
przy sobie. 

• Pamiętajcie, że to nie 
kamienie poupychane po 
kieszeniach – to wrażliwe 
przedmioty, obchodźcie się 
z nimi delikatnie.

• Elektroniczne gadże-
ty to gratka dla złodzieja. 
Starajcie się nie korzystać 
z nich na ulicy, nie telefo-
nujcie, idąc.

ALE DOWCIP! 
Mądrala płynie ekskluzywnym statkiem poprzez 
ocean. Pogoda fantastyczna, słonko świeci, przy-
jemny wiaterek... Żyć nie umierać. Tymczasem 
Mądrala w kajucie siedzi trzeci dzień z rzędu i 
nawet na chwilę z niej nie wychodzi. Znajomy z 
sąsiedniej kajuty puka do niego i pyta:
— Czemu pan tak trzeci dzień siedzi tu zamknię-
ty? Wyjdźmy obaj na pokład, pochodzimy so-
bie...
— Nie ma mowy, boję się.
— Czego?
— Bo ja mam strasznego pecha. Jechałem kiedyś 
do babci pociągiem, ale się wykoleił. Jakimś cu-
dem tylko ja jeden przy życiu zostałem. Niedługo 
potem leciałem samolotem. Poszedłem się odlać, 
otworzyłem drzwi i... wypadłem z samolotu! Nie 
wiem, jakim cudem przy życiu zostałem. A teraz 
płynę sobie tym statkiem... Może i dopłynę...
Nagle z megafonu słychać komunikat kapitana:
— Uwaga podróżni, nasz statek tonie! Proszę 
wyjść na pokład. Każdy dostanie nadmuchiwaną 
łódkę i gwizdek do odstraszania rekinów.
— Znowu się zaczęło! Albo mój gwizdek będzie 
połamany, albo rekin głuchy! — rozpacza Mą-
drala. 



Pokoloruj
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Zęby to zęby — pomyśli 
sobie nie jeden z was. Ale, 
tak nie jest. Ząbki, które 
mamy w swojej buzi, speł-
niają odpowiednie funkcje 
i mają swoje nazwy. 

Jak nazywają się zęby 
człowieka?

To siekacze — tak zwa-
ne jedynki i dwójki, kły, 
zęby przedtrzonowe i trzo-
nowe.

Ile zębów ma człowiek?
Dorosły człowiek ma 32 

zęby — 16 na górze i 16 na 
dole.

U młodych ludzi, czyli u 
was, tych zębów jest mniej. 
Macie 20 zębów: siekacze, 
2 kły, 4 trzonowce na dole 
i tyle samo na górze. No, 
chyba że właśnie dogadali-
ście się z Wróżką Zębusz-
ką. Ale to znaczy, że na 
miejsce zębów mlecznych 
wyrosną wam stałe.

Czy tylko śnieżnobiałe 
zęby są zdrowe?

Zęby zdrowe, czyste, 
często myte nie muszą 
mieć tylko i wyłącznie 
śnieżnobiały kolor. U każ-
dego człowieka jest on tro-
chę inny. Zęby mogą mieć 
też niebieskawobiały, żół-
tobiały, a nawet wpadający 
w brązowobiały kolor.

Zazwyczaj zęby dolne 
są jaśniejsze niż zęby na 
górze, a kły mają barwę 
nieco ciemniejszą niż zę-
by obok nich. Z wiekiem 
powierzchnia zębów ciem-
nieje.

Co zęby mleczne mają 
wspólnego z mlekiem?

Określenie „zęby 
mleczne” pochodzi od 
Hipokratesa. To żyjący 
dawno, dawno temu 
grecki uczony, 
lekarz, nazy-
wany ojcem 
m e d y c y n y . 
H i p o k r a -
tes sądził, że 
pierwsze zęby 
dziecka tworzą się z 

mleka.
Uśmiech pirata
Czy wiecie, że piraci, a 

zwłaszcza ich kobiety no-
siły w zębach drogocen-
ne, błyszczące kamienie? 
Diament w zębie — to był 
powód do dumy!

Sport niebezpieczny 
dla zębów

Najn iebezpieczn iej -
szym sportem dla zębów 
jest hokej. Obliczono, że 
ponad połowa zawodo-
wych hokeistów straciła na 
lodzie przynajmniej jeden 
ząb.

Czy można zostawić 
ząb na pamiątkę?

Oczywiście! Jeśli macie 
ochotę zostawić sobie na 
pamiątkę kilka mleczaków 
— możecie to zrobić. Zęby 
mogą być przechowywane 
bardzo długo. Najlepiej ta-
ką pamiątkę (by pozbyć 
się bakterii, resztek krwi) 
najpierw porządnie umyć, 
a potem dobrze wysuszyć i 
nie zamykać jej od razu w 
szczelnym pudełku.

Kim jest Zębuszka?
To tak zwana zębowa, 

baśniowa postać, która w 
zamian za schowane po po-
duszkę mleczne zęby daje 
dzieciom drobne prezenty 
lub pieniądze. Dorośli czę-
sto korzystają z tej legendy, 
a dzieci nie mają nic prze-
ciwko temu, prawda?

Ile mamy zębów?

Przygotujcie kilka kartek, ołówek i lustro. Każdy z graczy 
najpierw rysuje dość krętą „ulicę”. Następnie musi przeje-
chać ołówkiem z jednego końca do drugiego, ale może przy 
tym cały czas patrzeć tylko w lustro! Pozostali uczestnicy 
zabawy pilnują, żeby nie oszukiwał. Możecie też rysować 
labirynty, a nawet pisać w ten sposób swoje imiona.

Rada Pocopotka: Możecie grać na czas albo na punkty. 
Kto zjedzie z drogi, otrzymuje 
punkt karny lub mandat. A 
może spróbujecie narysować 
kawałek „miasta” — nie tylko 
ulice, ale i bloki, przejścia dla 
pieszych, światła. Wtedy zaba-
wa będzie jeszcze ciekawsza!

Wakacyjne gry i zabawy: 
Ale jazda!

• Przy karczmie sterczy warsztat szlifierczy. 
• Cienkie talie dalii jak kielichy konwalii. 
• Taka kolasa dla golasa to jak melasa dla grubasa. 
• Drgawki kawki wśród trawki — sprawką czkawki te drgaw-
ki
• Pojedziemy na Pomorze, może ono nam pomoże, jak Po-
morze nie pomoże, to pomoże może morze Krym.

Połamańce językowe


