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— Niedługo do szkoły. Powtórzmy tabliczkę mnożenia, żebyś czuł 
się pewniej, kiedy zasiądziesz w szkolnej ławce — mówi tato do 
syna. — Na pewno wiesz, że dwa razy dwa to cztery. A ile będzie 
sześć razy siedem?
— Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiejsze przy-
kłady?! 
Dowcipna odpowiedź syna, nieprawdaż?! Ale, ale — naprawdę warto przed rozpo-
częciem roku szkolnego przypomnieć sobie nie tylko tabliczkę mnożenia, ale również 
zasady pisowni, a w tym najlepiej pomoże czytanie! Proponuję... 

Lato Stiny: autorstwa Leny Anderson
Jak to jest spędzać wakacje tylko z 

dziadkiem na małej wyspie, którą ze-
wsząd oblewa morze? Przekonajcie się, 
biorąc do rąk książkę o małej Stinie, któ-
ra codziennie wypływa z dziadkiem na 
połów, wyszukuje skarby, które morze 
wyrzuciło na brzeg, podgląda sztormy 
oraz słucha morskich opowieści dziad-
kowego przyjaciela, niejakiego Bujdy. 
Opowieść pokazuje, że do udanych wa-
kacji nie są potrzebne wielkie baseny czy 
luksusowe plaże, ale dobre towarzystwo 
i — przede wszystkim — dużo fantazji. 
A wtedy nawet skromne wakacje w ci-
chym, dziadkowym domku, zamienią się 
w niezapomnianą przygodę.

Zabawa:  Co Was czeka w najbliższych dniach? 

Kłótnia z przyja-
cielem. Co najgor-
sze, nie będziecie 
mieli racji. Szybko 
więc zapomnij o 
dumie i biegnij go 
przeprosić. 

Czekają was 
kłopoty finansowe. 
Pewnie wakacyjne 
wydatki sprawiły, 
że rodzice obni-
żyli Wam kieszon-
kowe. Pomyślcie 

więc o tym, jak zaoszczędzić lub 
podreperować swój budżet. Może 
pomożecie sąsiadowi poukładać 
drewno, albo posprzątać klatkę 
schodową? 

P r z y g o d a ! 
Może wydarzyć 
się coś niesamo-
witego — musicie 
być tylko bardzo 
uważni, a nie 
ominie Was coś 

niezwykłego i szczególnego! 

Niespodzian-
ka! Wasz przy-
jaciel, albo ktoś 
z rodziny spra-
wi Wam miłą 
n ie s p o d z i a n kę 
— dostaniecie 
prezent lub miłe 

słowo, które pomoże Wam jeszcze 
bardziej uwierzyć w siebie i swoje 
możliwości. 

Każdy chociaż raz w życiu miał tak 
zwaną gęsią skórkę. Odczucia, jakie jej 
towarzyszą, to między innymi: dreszcze, 
ciarki, a nawet strach. Skąd się bierze gę-
sia skórka i co ją wywołuje? 

Zacznijmy od tego, że owe nieświado-
me zachowanie naszego ciała to zachowa-
nie pochodzące od naszych bardzo dale-
kich przodków. Tych, którzy mieli bujne 
owłosienie na całej powierzchni ciała. 
Istnieją dwa powody, dlaczego pojawia się 
gęsia skórka:

Zimno — w momencie odczucia zim-
na organizm zwierząt reaguje ochronnie 
w postaci nastroszenia sierści. Ma to na 
celu zatrzymanie między włosami części 
powietrza, które ma być wykorzystywane 
jako dodatkowa bariera przed przenikli-
wie zimnym powietrzem.

Strach — ma na celu optyczne zwięk-
szenie powierzchni ciała. Tak, by poten-
cjalny napastnik ocenił nas jako zbyt du-
żych i zrezygnował z zamierzonego ataku. 
Taka reakcja może również charaktery-
zować się ułożeniem ciała wskazującą na 
wielkość.

                             ***

Podsumowując, gęsia skórka to nie-
kontrolowana reakcja organizmu na zim-
no lub strach.

Gęsia skórka — co to takiego? 

Wybierzcie symbol, który podoba się Wam najbardziej i sprawdźcie. 



Pokoloruj
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Średniowiecze skończyło się ponad 500 lat 
temu, ale nie odeszło w zapomnienie! Jest 

spora grupa ludzi, którzy interesują się za-
mierzchłymi czasami i je odtwarza-
ją. Dzięki nim średniowiecze żyje! 

Blaszane garnitury. Średniowie-
cze kojarzy nam się, przede wszystkim, 

z rycerzami i piękną, lśniącą zbroją, w której 
walczyli. Kto wykonywał te zbroje? Zbroje w 
średniowieczu robił płatnerz. Dlaczego płat-

nerz, a nie zbrojarz? Bo nazwa pochodzi… nie, nie od tego, 
że trzeba płatnerzowi płacić (choć trzeba), tylko od słowa 
„płat” (metalu), z którego robiło się metalowe garnitury. 

Jak wykonać zbroję? Dzisiaj nie ma szkół płatnerskich. 
A więc, jeśli chcielibyście obecnie lub w przyszłości robić 
zbroje, musielibyście nauczyć się tego sami. A nie jest to ta-
kie proste… Aby wykonać replikę średniowiecznego orygi-
nału, najpierw trzeba dokładnie przyjrzeć się rysunkowi lub 
fotografii zbroi z epoki. Kolejnym krokiem jest zrobienie 
projektu, w naturalnych rozmiarach. Następnie przystępuje 
się do pracy z płatami blachy. Współczesny płatnerz-samo-
uk potrafi taką zbroję — od stóp po zęby — wykonać w 2 
tygodnie! 

Ile waży zbroja? Wcale nie tak 
dużo — jakieś 25 kilogramów. Ciężar 
poszczególnych elementów jest tak 
rozłożony, że można w blaszanym 
ubranku się poruszać. Dla porówna-
nia — wyposażenie współczesnego 
żołnierza, z którym musi skakać i 

biegać po poligonie, waży około 32 kilo-
gramów! 

Rodzaje zbroi. Były zbroje bojowe i 
turniejowe. Te drugie były cięższe, a poza 
tym niekiedy miały hełm przymocowany 

do kirysu, czyli marynarki z blachy. W takim ubranku ludzka 
konserwa rzeczywiście miała problem z wstawaniem z ziemi, 
gdy zrzucono ją kopią z grzbietu rumaka. 

Droższa zbroja gwarancją życia. Bogatsi rycerze ozda-
biali swoje zbroje — im cenniejsze zbroja, tym lepiej. Chodzi-
ło głównie o to, żeby dłużej żyć. Jak to? A tak to: krajobraz 
po bitwie wygląda tak, że rycerze w swoich pięknych zbro-
jach leżą na pobojowisku. Zwycięska ekipa zaczyna radośnie 
rabować, co się da. Gdy taki jeden zobaczy zapuszkowanego 
w kosztowną zbroję rycerza, wolał go rozebrać i wziąć do 
niewoli, niż dobijać. Dobicie wiązałoby się bowiem ze znisz-
czeniem zbroi, a dobicie po rozebraniu byłoby równoznaczne 
z utratą okupu za nieszczęśnika. 

Ile kosztuje blaszany garnitur? Współcze-
śnie wykonane zbroje mają same zalety: są 
o niebo tańsze od oryginal-
nych, nikt ich nie nosił, można 
je kupić spawane na rozmiar. 
Wdzianko — od stóp do głowy 
— kosztuje od 2 do 10 tysięcy litów. 
Można też ubrać się jeszcze taniej — w kol-
czugę. Można ją zrobić samemu z kółeczek, 
które są do nabycia w sklepach z artykułami 
metalowymi. 

O rycerzach w pigułce

Nie sposób napisać o wszystkich, ale: 

• na świecie żyje dwa razy więcej kurczaków — około 12 
miliardów — niż ludzi; 

• w Chinach więcej niż ludzi jest krów — 1,3 miliarda;

• na świecie jedna owca przypada średnio na 5,62 osoby, 
ale na przykład na Falklandach na jednego człowieka 
przypada aż 338 owiec; 

• w Somalii zaś jest dwukrotnie więcej kóz niż miesz-
kańców; 

• liczba świń w Danii sięga 9,5 miliona — na 5,2 miliona 
mieszkańców; 

• żaden kraj nie ma natomiast więcej wielbłądów niż 
ludzi, choć Somalia ze swoimi prawie 7 milionami tych 
zwierząt zajmuje I miejsce. 

• To dziwne, ale Egipt — w którym, jak się wydaje, cała 
turystyka opiera się na wyprawach na wielbłądach do pi-
ramid — ze swoimi 200 tysiącami znajduje się zaledwie 
na 16. miejscu pod względem liczebności tych zwierząt.

Jakich zwierząt jest więcej niż ludzi? 

Czy wiecie, że... 
nie można złożyć kartki 

papieru A4 więcej niż 7 
razy. Nie do wiary? Ależ 
spróbujcie!


