
Nie lubicie pouczania 
— to wiemy, ale żeby nie 
wiadomo co się działo, tych 
kilku rzeczy nie wolno Wam 
robić… Unikniecie bycia 
okropnym, nielubianym, 
unikniecie też obgadywania 
i wyrzutów sumienia.

Nie można…
• krytykować innych 

przy świadkach — macie 
coś do kolegi, rodziców, bra-
ta? Powiedzcie im to, ale 
bez świadków. Rozliczanie 
się z kimś przy innych oso-
bach jest dziecinne i niekul-
turalne.

• nadużywać czyjegoś 
zaufania — dać osobie trze-
ciej czyjś numer telefonu, 
powiedzieć, gdzie mieszka, 
zdradzić login do Facebo-
oka — bez zapytania właści-
ciela o zgodę.

• nie oddawać pożyczo-
nych rzeczy w idealnym sta-
nie — to niby oczywiste… 
Wzięliście, pożyczyliście? 
To pilnujcie jak oka w gło-
wie! Jeśli się zniszczy, zaci-

śnijcie zęby i bez słowa od-
kupcie takie samo lub lep-
sze! Wzięliście od koleżanki 
śliczny zeszyt, ale Wasz brat 
go pomazał? Odkupujecie 
bez słowa.

• dawać ściągać — to 
przestępstwo! Myślicie, że 
dając ściągać pracę domową 
koledze robicie dla niego 
dobrze? Nie! Prawda po-
lega na tym, że nikogo nie 
wolno oszukiwać, a w tym 
wypadku ów kolega nie tyl-
ko oszukuje nauczyciela, 
ale oszukuje Was, bo bazuje 
na Waszej pracy i oszukuje 
przede wszystkim siebie! 

• spóźniać się — na 
pewno powiecie: „Akurat! 
Wszyscy się spóźniają, a ja 
mam stać i czekać jak głu-
pi?”. Tak, macie czekać, ale 
tylko kwadrans. Potem z 
czystym sumieniem może-
cie iść. Jesteście w porząd-
ku. Jeśli macie się spóźnić, 
zadzwońcie, wyślij SMS-a. 
Szanujcie czyjś czas! Co z 
tego, że wszyscy tak robią? 
Chcecie być podobni do 

tych najgor-
szych czy do 
tych najlep-
szych?

• dawać 
na prezent 
rzeczy uży-
wanych — 
p r z y s ł ow i e 
m ó w i : „ N i e 
czyń drugie-
mu, co tobie 
nie miłe”. 

Warto zapamiętać i zasta-
nowić się, czy Wy chcieliby-
ście otrzymać w prezencie 
podniszczoną książkę lub 
coś, co wiecie, że kolega 
otrzymał od innego kolegi, 
ale mu się to nie podoba. 

• mówić na ucho w to-
warzystwie! Macie ważną 
sprawę? Poproście tę oso-
bę, żeby wyszła z Wami na 
chwilę, ale żadnego szepta-
nia czy wybuchania śmie-
chem na czyjś widok.

• wybrzydzać przy je-
dzeniu lub rzucać się i wy-
bierać dla siebie najlepsze 
(albo największe) porcje 
— to wstyd do kwadratu! 
Myślicie, że ludzie nie wi-
dzą, że jesteście pazerni, 
zachłanni, że sobie nale-
liście resztkę wspólnego 
soku, że szybko zjedliście 
ostatniego pączka? Widzą, 
widzą. Lepiej, żeby dla 
Was nie zostało, niż gdyby-
ście mieli zostać posądzeni 
o zachłanność.

• pozwalać, by ktoś ro-
bił Wam krzywdę — nie 
wolno Wam nigdy dla czy-
jegoś dobra pozwolić so-
bą pomiatać, dać się wy-
korzystywać, być od kogoś 
zależnym. Miejcie swoją 
godność. Czy czasem ro-
bicie coś tylko po to, że-
by koledzy Was lubili? To 
błąd! Lepiej być samemu, 

ale z godnością, niż mieć 
znajomych, którzy Was z 
godności odzierają. 

Macie na pewno wie-
lu kolegów, którzy łamią 
te zasady. Czy należy ich 
wychowywać, robić im „ka-
zania”, tłumaczyć? Nie. Ty 
tylko bądźcie przykładem 
poprawnego zachowania. 
Nawet nie komentujcie, jak 
ktoś niewłaściwie się zacho-
wał. Jest to dość długa dro-
ga, ale skuteczna. Po jakimś 
czasie koledzy zauważą Wa-
sze właściwe zachowanie i 
zrozumieją swoje błędne. 
Bez pouczania! 
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  ALE DOWCIP! 

Na lekcji biologii pa-
ni pyta Mądralę:
— Co to jest?
— Szkielet.
— Czego?
— Zwierzęcia.
— Ale jakiego?!
— Nieżywego! 
            ***
Nauczycielka kazała 
napisać dzieciom, jak 
wygląda koń. Jedno z 
dzieci napisało:
— Koń wygląda 
oczami.

Dzień dobry! Dobry humor i samopoczucie w wielu przypadkach za-
leżą od ludzi nas otaczających. Mama, tato, brat, siostra, 
koleżanki i koledzy — ich zachowanie jest ważne dla nas. 
A Wy? Macie takie zasady, których nigdy nie łamiecie? A 
może jest coś w zachowaniu rówieśników, co bardzo Was 
denerwuje — co to takiego?

Tego się po prostu nie robi
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Kuchenka mikrofalowa została skonstruowana dzię-
ki... czekoladzie

To urządzenie zawdzięczamy amerykańskiemu inży-
nierowi, Percy’emu Spencerowi. Prowadził on badania 
nad systemami radarowymi. Kiedy testował magnetron 
(urządzenie wytwarzające ultrakrótkie fale elektroma-
gnetyczne), zauważył, że czekoladowy baton, który miał w 
kieszeni, roztopił się. Baton po prostu był wystawiony na 
promieniowanie. Zaciekawiony Spencer wziął ziarna ku-
kurydzy i ułożył je tak, by były wystawione na działanie 
promieniowania magnetronu. 

Ziarna zaczęły podskakiwać. Zrobił taki sam ekspe-
ryment z jajkiem. Jajko eksplodowało. To był początek 
kuchenki mikrofalowej. Było to niedługo po II wojnie 
światowej, bo w roku 1947. Nie wszystko od początku wy-
glądało tak różowo, bo pierwsze kuchenki mikrofalowe 
ważyły 400 kg i były dużo większe od Was, bo miały 2 m 
wysokości.

Naukowe ciekawostki Piesek nie może trafić do śniadania. Pomożecie mu?

Sprawdźcie swoje umiejętności! 

Odgadnięte wyrazy wpiszcie w kratki. Obok każdego wyrazu dopiszcie wyraz pokrewny, 
w którym głoska z wyróżnionych kratek wymieni się na „r”.

Co robić, by fajnie wy-
glądać, być zdrowym i do-
brze się czuć? Ma na to 
wpływ to, co jecie!

Zasada 4 — jedzcie co-
dziennie przynajmniej 
3-4 porcje mleka lub 
produktów mlecz-
nych, takich jak 
jogurty, kefiry, 
maślanka, sery. 
Mleko i pro-
dukty mlecz-
ne, które 
choć nie 
z a w s z e 
są przez 
Was lu-
biane, 

są najważniejszym źródłem 
dobrze przyswajalnego 
wapnia w diecie. Wapń to 
podstawowy budulec zdro-
wych kości, zębów i tkanki 
łącznej. Mleko i jego pro-
dukty zawierają również 
duże ilości najwyższej ja-
kości białka oraz witaminy 
A, D i B2. Uczniowie w 

waszym wieku powinni 
wypijać 3-4 szklanki 

mleka dziennie albo 
część mleka zastę-

pować produkta-
mi mlecznymi, 

takimi jak jo-
gurty, kefiry, 

m a ś l a n k a , 
lub sery.
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Jak zostać kimś 
autorstwa Agnieszki 
Trojan-Jaskot

 
Może już wiecie, kim 

chcielibyście zostać, gdy doro-
śniecie. A jeśli nie, to mimo że 
jesteście jeszcze bardzo mło-
dzi, czas najwyższy pomyśleć 
o tym, kim chcielibyście być w 
przyszłości. Już teraz poznaj-
cie 25 atrakcyjnych zawodów, 
między innymi: dziennikarza, 
fotografa, modelki, tancerza, 

piosenkarza, muzyka, twórcy 
gier komputerowych, grafika, 
policjanta… i zacznijcie speł-
niać swoje marzenia.

Najpierw sprawdźcie jed-
nak, co musi robić i umieć, 
na przykład, grafik kompute-
rowy i czy na pewno może-
cie nim zostać. W tym celu 
rozwiążcie test zamieszczony 
w prezentacji każdej profesji 
i sprawdźcie, czy macie od-
powiednie predyspozycje do 
wykonywania danego za-
wodu. Jeśli tak, to zacznijcie 
rozwijać swoje zdolności i 
zdobywać potrzebną wiedzę 
poprzez odpowiednie ćwi-
czenia, kursy, kółka zaintere-
sowań, szkoły, warsztaty itp. 
Przy okazji możecie poznać 
znanych ludzi wykonujących 
Wasz wymarzony zawód. A 
wszystko to w lekkiej formie 
„pigułek”, z anegdotami, cy-
tatami i żartami.

Książka, którą warto mieć


