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                        ALE DOWCIP!
 
— Dlaczego tak późno wróciłeś z podwórka? — 

groźnie pyta mama Mądralę. — Przecież wiesz, że 
jutro idziesz już do szkoły?!

— Bo bawiliśmy się w pociąg, którym jechały 
dzieci wracające do domu z kolonii i właśnie ten po-
ciąg miał dwie godziny spóźnienia… 

Wszyscy wiemy — mówią o tym w telewizji, radiu, czytamy w 
gazetach, ludzie rozmawiają o tym na ulicy, w sklepach; widzi-
my — sklepowe półki i witryny całkowicie zmieniły swój waka-
cyjny wystrój — pojawiły się na nich książki, zeszyty, plecaki…; 
zwiększyła się liczba kolegów na podwórku, trawy zmieniły swój 
kolor, a na polach, zamiast zbóż, zagościły rżyska i odczuwa-
my — w powietrzu coraz częściej czuć zapach jesieni, ranki i 
wieczory są chłodniejsze, na ramiona zarzucamy sweterek lub 
kurteczkę, a na stopy zakładamy nie klapki czy sandałki, tylko 
adidasy lub trampki — wszystko więc dookoła wskazuje na to, 
że wakacje, niestety, dobiegły (no już prawie) końca.

Gry i zabawa — widzę...
Głowy do góry! Przed 

nami jeszcze cały tydzień i 
możemy go spędzić weso-
ło! Zapraszam do zabawy 
z głową! Wspólne zabawy 
nie tylko mogą rozwijać 
mięśnie, ale również nasze 
umysły. To właśnie umysł 
powinniśmy potrenować 
przed pójściem do szkoły. 
Nie potrzeba do tych za-
baw żadnego specjalnego 
przygotowania. 

Tak naprawdę, każdy 
moment jest dobry. Nawet 
wyjście do sklepu po bułki 
może być dla Was frajdą. 
Zabawy te są bardzo ła-
twe do zrealizowania i 

mogą być wykorzystywane 
na każdym spacerze i spo-
tkaniu.

           Widzę…

Jest to bardzo fajna i 
przyjemna zabawa polegają-
ca na zgadywaniu, co druga 
osoba widzi. Jedno z Was 
wybiera sobie jakiś przed-
miot i próbuje go jak najdo-
kładniej opisać, nie używając 
przy tym jego nazwy. Np.: wi-
dzę coś, co jest zielone, nie-
wielkie, ale kiedy pada dużo 
deszczu, może urosnąć nam 
prawie do pasa; kwitnie bar-

dzo różnie, ale najczę-
ściej nie ma koloro-
wych kwiatków; je-

sienią staje się szare 
i wygląda bez życia; 
zimą w ogóle tego nie 
widać na dworze. Czy 

już wiecie, co widzia-
łam? Oczywiście, mó-
wiłam o trawie. 

Było sobie trzech chłopa-
ków: Jachce, Jachce Drach-
ce, Jachce Drachce Drach-
cedroni.

Były sobie trzy dziewczyny: 
Cepka, Cepka Drepka, Cep-
ka Drepka Rompomponi.

Poznali się: Jachce z Cep-
ką, Jachce Drachce z Cep-
ką Drepką, Jachce Drach-
ce Drachcedroni z Cepką 
Drepką Rompomponi.

Pokochali i pobrali się: 

Jachce z Cepką, Jachce 
Drachce z Cepką Drepką, 
Jachce Drachce Drach-
cedroni z Cepką Drepką 
Rompomponi.

Mieli dzieci: Jachce z Cepką 
mieli Szacha, Jachce Drach-
ce z Cepką Drepką mieli 
Szacha Szarszaracha, Jach-
ce Drachce Drachcedroni z 
Cepką Drepką Rompompo-
ni mieli Szacha Szarszaracha 
Fudżi Fajkę. 

      Kto powtórzy całą bajkę? 

Połamańce językowe 

 Pierwsze koło powstało ok. 
3 500 r. p.n.e. na terenach 
współczesnego Iraku lub 
Iranu. Nie wiemy dokładnie, 
kto je wynalazł, ale praw-
dopodobnie był to garncarz, 
ponieważ początkowo było 
stosowane w pracowniach 
garncarskich. W tym samym 
okresie koło wynaleźli też 
Chińczycy. Koła były wtedy 
montowane u wozów. 

Dalej prawdopodobnie koło 
dotarło do dzisiejszej Rosji 
oraz Kazachstanu, a wzdłuż 
Morza Śródziemnego powę-
drowało do Egiptu. Nato-
miast do Afryki Południowej 

i Meksyku koło dotarło do-
piero w 1 000 r. n.e.
Koło odegrało ważną rolę w 
życiu codziennym człowieka. 
Dzisiaj ma zastosowanie we 
wszystkich dziedzinach życia. 
Wynalazek ten używany jest 
przy produkcji np. zakrętek, 
mebli lub opon, a w średnio-
wieczu nawet stosowano go 
na salach tortur.

Koło — wynalazek dziejów!



Jak wyglądał zegarek 
pradziadka? 

Wasi pradziadkowie no-
sili zegarki na łańcuszkach 
w kieszonce kamizelki. 
Można powiedzieć, że by-
ły podobne do niektórych 
współczesnych telefonów 
komórkowych, gdyż były to 
zegarki z klapką, a właści-
wie miały otwieraną 
kopertę, czyli obu-
dowę. Dziadko-
wie korzystali 
również z me-
c h a n i c z n y c h 
zegarków na rę-
kę. Nie różniły 
się one specjalnie 
wyglądem od zegar-
ków współczesnych — mia-
ły wskazówki: godzinową, 
minutową i sekundową. 
Czasem, z boku w małym 
okienku, pokazywały datę 
lub dzień tygodnia. Trze-
ba było je codziennie na-
kręcać, czyli, za pomocą 
pokrętła znajdującego się 
z boku zegarka, naciągać 
sprężynę, która sprawiała, 
że zegar nie zatrzymywał 
się. We współczesnych ze-
garkach sprężynę zastąpiła 
bateria. 

Jak działa zegar sło-
neczny, czyli gnomon?

 
Wskazówka w takim ze-

garze musi być skierowana 
na północ i wystawać po-

nad tarczę zegara. Rzuca 
ona cień na tarczę zega-
rową. To właśnie ten cień 
pokazuje, która jest godzi-
na. Oczywiście, w dni po-
chmurne, wieczorem czy 
nocą, gdy wskazówka nie 
rzuca cienia, odczytanie 
godziny na takim zegarze 
jest niemożliwe. 

Czy zegar atomowy jest 
dokładny?

 
To superdokładny zegar, 

który nie późni się nawet o 
sekundę przez kilka milio-
nów lat. Sercem takiego ze-
gara są atomy — najmniej-
sze cząsteczki substancji.

 
Co jest „ser-
cem” zegara?
 
Zegar, by 

działał, musi 
mieć źródło na-

pędu, czyli me-
chanizm, baterię 

(jak to najczęściej 
jest obecnie), sprężynę 

lub ciężarki (jak to w sta-
rych wielkich zegarach). 
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Z na j d ź  6  r ó ż n i c  p o m i ę d z y  o b r a z k a m iKilka ciekawostek o zegarach

Lato powoli się kończy i 
niebawem nastanie jesień, a 
więc i z pogodą będzie nie 
tak pięknie i kolorowo, jak 
dotychczas. Musimy coraz 
częściej być przygotowani na 
to, że z nieba może zacząć 
padać deszcz lub zacznie wiać 
silny wiatr. Oby nas nic nie 
zaskoczyło. Nie widzicie jesz-
cze jesieni? Rozejrzyjcie się!

W ostatnich latach daje 
się zauważyć zacieranie róż-
nic między latem a jesienią, 
a przejście z jednej pory w 
drugą nie jest już takie wyra-
ziste jak dawniej — wrzesień 
może być przyjemniejszy niż 
lipiec lub sierpień, a listopad 
bardziej słoneczny niż paź-
dziernik. 

A jednak, pierwsze ozna-

ki jesieni już czuć i widać: 
• chłodniejsze noce i poran-
ki;
• poranne mgły i obfita rosa; 
• dzień jest krótszy o przeszło 
2 godziny; 
• żegnają się z nami bociany; 
• jawor zaczyna złocić swoje 
liście; 
• jarzębina ubrała się w czer-
wone korale; 
• pojawiły się granatowe 
kwiaty tojadu, które są bo-
haterami góralskiej legendy. 
Głosi ona, że roślina poda-
rowała jako trzewiki swoje 
szare, podłużne kwiaty Mat-
ce Bożej, która chodziła boso 
po świecie. Maryja zrewan-
żowała się, obdarowując to-
jad pięknymi, granatowymi 
kwiatami.

Pierwsze oznaki jesieni

 Największe ciastko na świecie

Firma Immaculate Baking w 2003 roku upiekła naj-
większe, jak dotychczas, ciastko na świecie. Owo ciasto 
miało średnicę 30 i pół metra oraz ważyło 18 143 kilogra-
mów i 69 dekagramów. To zdjęcie zostało zrobione z wy-
sokości ponad 30 metrów, a ten czerwony punkt, to koleś 
stojący na środku ciastka!


