
SZARADA

Pierwsza – (dwie sylaby)
choć nad ogniem słabym,
gdy się w kotle zgromadzi,
może ściany rozsadzić.
Druga w gamie jest ukryta
(lubi wyższy głos),
a gdy ją na wspak przeczytać,
to oznacza los.
Całość chroni od spiekoty
I od słoty.

Włoski naukowiec Galileusz był w 1592 roku o krok od wynalezienia 
termometru. Skonstruował on przyrząd nazwany „termoskopem”. We-
wnątrz tego urządzenia nad pojemnikiem z wodą znajdowała się otwarta 
u dołu rurka, w której poziom wody zmieniał się wraz z wahaniami tem-
peratury. Niestety, przyrząd ten reagował również na zmiany ciśnienia 
powietrza. Aparat Galileusza zafascynował toskańskiego księcia Fer-
dynanda II, który eksperymentował z nim na początku XVII wieku. W 
1644 roku odizolował rurkę od otaczającego powietrza, uniezależniając 
ją w ten sposób od wahań ciśnienia. 

Pierwszym przyrządem przypominającym z wyglądu współczesne 
termometry był jednak termometr rtęciowy. Został on udoskonalony na 
początku XVIII wieku przez pochodzącego z Gdańska, a osiadłego w 
Holandii fizyka – Gabriela Daniela Fahrenheita. Działanie tego rodzaju 
termometru oparte jest na zasadzie rozszerzania się substancji podczas 
podgrzewania. Przyrząd pomiarowy składa się z wąskiej, szklanej rurki 
z kulką u dołu. Zbiorniczek wypełniony jest cieczą, np. rtęcią. W miarę 
wzrostu temperatury ciecz się rozszerza i wypychana jest w górę rurki. 
Temperaturę można odczytać na skali, znajdującej się na rurce lub obok 
niej. Fahrenheit wprowadził skalę pomiaru temperatury, nazwaną póź-
niej jego nazwiskiem. Skala Fahrenheita była powszechnie używana w 
przeszłości, dzisiaj jednak preferuje się skalę Celsjusza – stustopniową 
skalę termometryczną, zaproponowaną w 1742 roku przez szwedzkiego 
astronoma, Andersa Celsiusa. 

Czy wiecie, że… 

termometr rtęciowy po raz pierwszy użyty został do mierzenia tem-
peratury ludzkiego ciała w 1867 roku przez lekarza Thomasa Alibutta.
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Jesienne słoty i wiatry nie wszystkim są przyjazne. Niektórym z nas za-
czyna boleć gardło, męczy kaszel, innym leci z nosa i trzeba nosić ze 
sobą chusteczki, a jeszcze innych boli głowa… Co wówczas? A no, 
trzeba wziąć termometr i sprawdzić: czy to jest tylko jesienne 
przeziębienie, czy choroba, którą należy leczyć. Żeby nie za-
chorować, musimy odpowiednio ubierać się do temperatury, 
która jest na podwórku, czyli za ścianą ciepłego i przytulne-
go domu lub mieszkania. Skąd mamy termometry?  

Co trzeba wiedzieć o termometrach

Czy w waszym domu są niepotrzebne 
pudła lub kartony? Co za pytanie?! W 
każdym domu zawsze się znajdą jakieś 
wykorzystane i nieprzydatne już pudełka. 
Otóż, nie wyrzucajcie ich! Bo mogą one 
zamienić się we wspaniałą zabawę. Wszel-
kie możliwe pudełka, po butach, zabaw-
kach, lodówce czy telewizorze – to świetny 
materiał do zabawy dla „początkujących” 
budowniczych, który może zamienić się w 
zamek, dom, samochód, garaż, sklep, łódź, 
pociąg, statek kosmiczny i wiele innych 
wspaniałości. Ja proponuję:

Kartonowy zamek 

Największe pudła wykorzysta się do 
budowy zamku, w którym musi znaleźć się 
brama wjazdowa i, oczywiście, wieże. Za-
mek może składać się z kilku elementów, 
ale jeśli dysponujecie większą ilością karto-
nów i macie więcej miejsca w mieszkaniu, 
budowla może mieć całkiem spore rozmia-
ry. Zabawa w takim zamku to ogromna 
frajda! Jeżeli zbliżają się Wasze urodziny, 
to pomyślcie o tym jak najszybciej! Po-
szczególne fragmenty zamku należy skleić 
ze sobą i dowolnie ozdobić, np. malując 
okna, herby itd.

Gry i zabawy — bawmy się wesoło
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O czym myślą spadające jesienne liście

Oto nadeszła jesień. Z drzew zaczynają spadać kolorowe 
liście. Chociaż jesień nie jest moją ulubioną porą roku, to 
jednak lubię ją. Właśnie w październiku są moje urodziny. 
Codziennie chodzę do szkoły i pewnego razu podsłucha-
łam taką oto rozmowę: 
— Cześć! 
— Cześć! 
— Co robisz? – zapytał liść dębu. 
— A nic, leżę sobie pod drzewem i nudzę się – odpowie-
dział liść klonu. 
— Zimno mi – narzeka liść dębu. 
— Oj! Oj! O, nie! Lecimy! – wykrzyknęły chórem liście. 
Wylądowały na podwórku szkolnym, na którym było dużo 
dzieci z 5 klasy. 
— Patrz, jaki ładny listek – powiedział chłopak z 5 b. 
— Naprawdę ładny – potwierdził kolega. 
— Może położymy je do książki i będą nam służyły jako 
zakładki? – zaproponował uczeń. 
— Dobrze! – ucieszył się kolega. 
— Tak jest! – ucieszyły się 
listki. Listki bardzo się przy-
służyły i były w podręczni-
kach 5b przez cały rok.

  Bruno Jasvina,
Klasa 5b, gimnazjum 

J.I. Kraszewskiego 

Czy potraficie odnaleźć nazwę jesiennego przysmaku 
w labiryncie liter? Pamiętajcie, że przez każde pole z 
literką możecie przejść tylko raz!

ALE DOWCIP! 

W klasie Mądrali wychowawczyni pyta:
— Jaka, waszym zdaniem, powinna być idealna 
szkoła?
A klasa zgodnym chórem:
— Zamknięta!

Jest ich osiem. Ziemia 
zajmuje wśród nich trzecie 
miejsce od Słońca.

Merkury – najmniejsza 
planeta Układu Słonecz-
nego. Znajduje się najbli-
żej Słońca. Powierzchnia 
Merkurego przypomina 
Księżyc – jest na nim wiele 
kolistych zagłębień (krate-
rów uderzeniowych).

Wenus – licząc od Słoń-
ca – druga planeta Układu 
Słonecznego. Bardzo po-
dobna do Ziemi. I bar-
dzo jasna. Na nocnym 
niebie widoczna jest tyl-
ko przez około 3 godziny 
przed wschodem Słońca 
lub po zachodzie Słońca. 
Dlatego też nazywa się ją 
także Gwiazdą Poranną 
(Jutrzenką) lub Gwiazdą 
Wieczorną.

Ziemia – wszystko 
wskazuje na to, że tylko na 
naszej planecie jest życie. 
W każdym razie to jedyne 
miejsce we wszechświecie, 
które potrafimy dokładnie 
zbadać. Ziemia obraca się 
wokół siebie (wokół wła-
snej osi) i obiega Słońce. 
Większość powierzchni 
Ziemi – aż 70 proc. – zaj-
muje woda.

Mars – czwarta planeta 
od Słońca. Nazwa planety 
pochodzi od Marsa – imie-
nia rzymskiego boga woj-
ny. Dlaczego ludziom, któ-
rzy nadali planecie nazwę, 
kojarzyła się ona z wojną? 
Mars, widziany z Ziemi, 
ma rdzawo-czerwony ko-
lor. Przypomina wojenny 
krajobraz.

Jowisz – piąta plane-
ta od Słońca. Prawdziwy 
olbrzym! To największa i 
bardzo, bardzo jasna pla-
neta Układu Słonecznego. 
Kiedy patrzymy na tę pla-
netę z Ziemi, możemy do-
strzec na niej dziwne pasy. 
Co to takiego? To zbierają-
ce się na powierzchni Jowi-
sza chmury, które układają 
się w charakterystyczne 
pasy.

Saturn – szósta planeta 
od Słońca. Ogromna pla-
neta! Druga pod względem 
wielkości (zaraz po Jowi-
szu). Posiada widoczny sys-
tem pierścieni. Te pierście-
nie zbudowane są z lodu i 
skalnych odłamków.

Uran – siódma, przed-
ostatnia planeta od Słoń-
ca. Trzecia pod względem 
wielkości. Uran to pierw-
sza planeta odkryta przy 

p o - mocy tele-
skopu. To 
najzimniej-
sza planeta 

w Układzie 
Słonecznym. Jest tu 

co najmniej -224°C! 
Wnętrze Uranu skła-
da się głównie z lo-
dów i skał.

Neptun – ostatnia, 
ósma planeta od 
Słońca. Neptun jest 
ponad 17 razy ma-

sywniejszy od Zie-
mi. Wnętrze tej 

planety, podobnie 
jak Uranu, składa się 

głównie z lodów i skał.

Ile planet krąży wokół Słońca?

Z twórczości uczniowskiej 


