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Nie ma to jak wakacje! Ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy — i wakacje 
również. Czas pomyśleć o szkole. Nie to, że już tuż, ale zastanowić się trzeba. 
• Po pierwsze — wspomnijmy o tym, że szkoła w ogóle istnieje. 
• Po drugie — przyjmijmy do świadomości swojej, że na-
prawdę istnieje. 
• Po trzecie — zaakceptujmy to, że szkoła istnieje 
i będziemy musieli do niej wrócić. Ażeby powrót 
do szkoły był udany, trzeba zrobić zakupy.

O szkolnych zakupach
Szkolne zakupy zróbcie 

razem z mamą, rodzicami. 
Nawet jeśli uważacie, że to 
najnudniejsza czynność na 
świecie — tym razem nie 
odpuszczajcie. 

Będziecie mieć wpływ 
na to, co znajdzie się w 
Waszym szkolnym pleca-
ku. Nie kupujcie wszyst-
kiego, co zobaczycie na 
półkach. Wbrew pozorom, 
w szkole nie trzeba mieć 
wypasionego sprzętu do 
pisania i rysowania. W zu-
pełności wystarczy zaopa-
trzyć się w:

• tornister — miejsce, 
którym styka się z plecami, 
powinno być usztywnione, 
a szelki nie mogą być wą-
skie;

• piórnik — najlepiej nie 
za duży, bo to zawsze rzecz 
do dźwigania, jeśli będzie 
miał przegródki , łatwiej 
będzie w nim utrzymać po-
rządek;

• rzeczy do pisania: trzy 
ołówki, dwa długopisy, pió-
ro — piórem pisze się naj-
piękniej;

• przybory do malowa-
nia i rysowania: kredki, far-
by plakatowe, kilka pędzli 
różnej grubości, blok ry-
sunkowy, kubeczek na wo-
dę;

• pozostałe niezbędne 
przybory: temperówka, li-
nijka, gumka do ścierania, 
klej, nożyczki, wycinanki, 
cienkie zeszyty w kratkę i 
linie.

Potrzebne będą jeszcze 
rzeczy niezwiązane z pisa-
niem, np.: buty na zmianę, 
strój gimnastyczny i na ba-
sen, pudełko na kanapki. 
Na pierwszych zajęciach 
nauczyciele powiedzą Wam 
dokładnie, co musicie przy-
nosić do szkoły, co możecie 
zostawiać w szafkach, a co 
zupełnie się Wam nie przy-
da. Jeśli czegoś z potrzeb-
nych rzeczy nie macie — 
nie denerwujcie się, zawsze 
możecie je dokupić.

Wakacyjne zabawy: kolorowa piłka
Wszyscy uczestnicy zabawy ustawiają się w kole. 

Rzucając do siebie piłkę każdy mówi jakiś kolor. Przed 
rozpoczęciem gry należy się umówić, że gdy ktoś powie 
kolor, np. czarny, nie wolno złapać piłki. Jeśli jednak 
gracz pomyli się i złapie wtedy piłkę, osoba, która piłkę 
rzuciła, zadaje jej zadanie. Oczywiście, powinno ono być 
odpowiednio trudne do wieku gracza. Np.: stój na 1 nodze 
aż doliczę do 5, podrzucić 4 razy piłkę wysoko w górę i ją 
złap, przeturlaj piłkę do bramki, tato może zrobić pomp-
ki, a mama zatańczyć walczyka itp.

Okropny Maciuś ratuje wszystkich
Autorstwa Małgorzaty Strę-
kowskiej-Zaremba

Pirat Okropny Maciuś 
został ostrzyżony na krótko. 
Ale przecież prawdziwi pi-
raci nie noszą krótkich wło-
sów! Maciuś postanowił więc 
zostać strażakiem. Gasi po-
żary i ratuje ludzi z takim 
zapałem, że… wszyscy przed 
nim uciekają. W pewnym 
momencie staje przed trud-
nym zadaniem: musi poca-
łować Zołzowatą Rysię. Czy 
strażakowi wystarczy na to 
odwagi? Przeczytajcie! 



„Ну, погоди!” — „Nu, 
pogodi!” — od tych wła-
śnie słów Wilka, tłumaczo-
nych jako „Ja ci pokażę”, 
a dosłownie znaczących 
„No, poczekaj!” — wzię-
ła nazwę radziecka, po-
tem rosyjska, bez wąt-
pienia, najpopularniejsza 
kreskówka. Opowiada o 
przygodach Wilka, który 
próbuje dopaść sympa-
tycznego Zająca. Ganiając 
się, przeżywają mnóstwo 
zabawnych przygód, z któ-
rych Zając zawsze wycho-
dzi cało.

Wilk/Волк — postać 
zła, nałogowy palacz pa-
pierosów, papieros to jego 

znak rozpoznawczy. Niena-
widzi Zająca od momentu, 
jak ten, podlewając kwiaty 
na swoim balkonie, przez 
przypadek zgasił mu pa-

pierosa. W każdym z od-
cinków bajki próbuje zła-
pać Zająca z zamiarem 
zjedzenia go, jednakże w 
ogóle mu się to nie udaje. 
Stąd zawołanie Wilka na 
końcu każdego odcinka: 
„Nu, Zajec! Nu pagadi!”, 
tłumaczone jako: „No, Za-
jąc! Ja ci jeszcze pokażę!'. 

Zając/Заяц — postać 
dobra, zawsze udaje mu się 
bardzo dobrze uciec przed 
Wilkiem. Zając to charak-
terystyczny laluś: jeździ na 
łyżwach, śpiewa piosenki i 
występuje na scenie. Nie-
nawidzi Wilka, ale czasami 
zdarza mu się ratować go z 
problemów.

     Inne postacie

Z wyjątkiem Wilka i 
Zająca w bajce pojawiają 
się również inne postacie, 
między innymi bardzo du-
ży i silny Hipopotam, który 
pełni uniwersalne funkcje 
sytuacyjne, na przykład rolę 
budowniczego na placu bu-
dowy, dyrektora muzeum, 
sprzedawcy w sklepie itp. W 
odcinkach bajki pojawił się 
również, między innymi, cza-
rodziej Kot i śpiewaczka Lisi-
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Wilki lubią tereny nie-
odwiedzane przez ludzi. 
Najbezpieczniej czują się w 
górskich lasach — mają tam 
wiele kryjówek i sporo poży-
wienia. 

Zwierzęta te żyją w wil-
czych rodzinach, czyli wata-
hach. Najważniejszy jest tu 
samiec, przywódca stada, 
zwany basiorem. Jest jeszcze 
wadera, czyli samica i wilcze 
dzieciaki z dwóch kolejnych 
miotów.

Czy wilki są pod ochro-
ną? Tak. Wilk to ściśle chro-
niony gatunek. Oznacza to, 
że absolutnie nie wolno na 
niego polować.

Czym żywią się wilki? 
Wilk to myśliwy, żywi się 
przede wszystkim mięsem. 
Najchętniej zjada sarny, łosie, 
jelenie i dziki. Nie pogardzi 
zdechłymi zwierzętami, a 
także rybami. Wilk potrafi 
również nic nie jeść przez 
kilka dni lub przeżyć dzięki 
jagodom i grzybom. Zdarza 
się, że bardzo głodne wilki 
napadają na zwierzęta hodo-
wane przez człowieka. 

Robią to tylko wtedy, gdy 
w pobliżu nie ma ludzi lub 

psa, a zwierzęta znajdują się 
blisko naturalnego środowi-
ska wilków, czyli lasu.

Jak duży jest wilk? Do-
rosły wilk (mierzony z ogo-
nem) może mieć około 160 
centymetrów długości. Waży 
około 50 kilogramów.

Co wilk ma wspólnego 
z lwem? Nie tylko lwy mają 
grzywy, wilki także. To dłu-
gie i gęste włosy, układają-
ce się w charakterystyczne 
pasmo od karku do barków. 
Wilcza grzywa staje dęba, 
gdy zwierzę jest np. zdener-
wowane.

Jaki kolor mają wilki? 
Zwierzęta te mogą mieć wie-
le kolorów: od czarnego, po-
przez brąz i różne odcienie 
szarości, aż do białego.

Jaki apetyt ma wilk? Wil-
ki naprawdę dużo jedzą — 
nawet 10 kilogramów mięsa 
dziennie. I wcale nie przeżu-
wają starannie swych posił-
ków, połykają duże porcje. 
Powiedzenie „mieć wilczy 
apetyt” jest więc prawdziwe.

Jak porozumiewają 
się wilki? Wilki szczekają, 
skomlą, radośnie piszczą — 
kiedy się bawią, gdy są złe — 
warczą. I, oczywiście, wyją.

Wilczy apetyt wilków?
Kangurek, który poszukuje mamy, potrzebuje 
Waszej pomocy. Zadanie jest proste, ale, nieste-
ty, sam kangurek nie da sobie rady.

Labirynt

Nu pogodi!: przygody wilka i zająca

ca lub Czarownica.


