
Jakiś czas temu rozpoczęliśmy „Alfabet dobrych 
manier” i zakończyliśmy go na literce „N”. Warto 
sobie przypomnieć i uświadomić kolejne ważne 
zachowania w naszym życiu, które pomogą nam 
być prawdziwymi przyjaciółmi, dobrymi kolegami i 
uczniami, a także lubianymi wśród innych. 

Alfabet dobrych manier 

• Obgryzanie paznokci – unikajmy, zwłaszcza w 
towarzystwie. 
• Obrażanie się – dąsanie o 
byle co, „muchy w nosie” – to 
mało elegancki (a przy tym 
nudny!) sposób załatwiania 
swoich porachunków. 
• Odpowiedzialność za swoje 
czyny – gotowość do przy-
znania się do swoich błędów. 
• Odprowadzanie do domu – 
chłopiec odprowadza swoją 
dziewczynę, koleżankę do domu, 
jest to zarazem obowiązek, jak i 
przyjemność.

Przyszła jesień. Liście za-
częły opadać z drzew. Pew-
nego razu dmuchnął mocny 
wiatr i – hop – okazałem się 
na ziemi. Jestem listek dębo-
wy. Wtem podszedł do mnie 
chłopak. Podniósł mnie z zie-
mi i zaniósł do swego domu i 
położył na biurku. 

Najpierw na krótki czas 
znalazłem się pośród 

stronic jakiejś książ-
ki. Było tam 

wielu moich 
p r z y j a -
ciół – 

i n n y c h 
l i stków. 
B y ł y 

tam listki 
brzozowe, 
k lonowe, 

jarzębinowe i dużo innych, 
ale nie było dębowego. Listki 
zaciekawiły się mną i klono-
wy listek zapytał: 

— Z jakiego drzewa jesteś, 
listku? 

— Z dębowego – odpowie-
działem. 

— Bardzo ładny jesteś, 
choć taki mały – rzekł jarzę-
binowy listek. 

Razem listkom było bar-
dzo wygodnie i ciepło. Tak 
przetrwały całą zimę, wszy-
scy razem w książce, między 
różny mi kartkami. Wiosną 
chłopak wyniósł je na dwór i 
wypuścił na wiatr, który po-
niósł je daleko, daleko… 

Augustyna Aidamowicz, 
klasa 5b, gimnazjum 

J. I. Kraszewskiego 
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Witam serdecznie moich Przyjaciół! Nie wiem, jak tam u 
Was, ale u mnie pojawił się pierwszy śnieg! Może nie do 
końca taki, jaki lubię – bo jest mokry i szybko topnieje, ale 
jednak jest! Czy to znaczy, że zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia? Ależ TAK, TAK, TAK! Buzie nam się śmieją 
na sam widok bombek i światełek, które już pojawiły się na 
witrynach sklepowych. Ale o Świętach – za kilka dni. Dzi-
siaj jeszcze powrócimy do naszej jesieni, która jest cudownie 
przepiękna i wesoła, ale też szara i smutna. Zaznaczam, że 
szara i smutna tylko dla niektórych. Wierzę, że nawet taką 
nijaką też ją lubicie! A świadczą o tym wasze piękne opo-
wiadania o jesiennych listkach. 

Historia dębowego listka 

Alfabet dobrych manier

10 zasad zdrowego żywienia
Co robić, by fajnie wyglądać, być zdrowym i do-

brze się czuć? Ma na to wpływ to, co jecie!

Zasada 9 – ograniczajcie spożycie 
słonych produktów, odstawcie sol-
niczkę – sól w potrawach można i 
należy zastępować ziołami, takimi 
jak: majeranek, bazylia, oregano, 
czosnek, tymianek itp. Wszyst-
kie warzywa mają już w sobie 
sól i nie warto ją powielać.

Rzeka, która nie wpada 
do morza

Małe rzeczki wpadają do 
większych, te większe łączą 
się z ogromnymi, a tamte 
szukają ujścia w morzach lub 
oceanach. Tak na tym naszym 
świecie jest. Ale, zdarzają się 
wyjątki. I jednym z nich jest 
rzeka Okawango. 

Okawango ma źródła na 
wyżynie w Angoli, po czym 
płynie przez ok. 1 800 km. 

Rzeka ta nie wpada jednak 
ani do morza, ani oceanu, 
tylko rozlewa się w północnej 
części kotliny Kalahari, two-
rząc charakterystyczną deltę. 
Delta Okawango to nietypo-
we i jedyne w swoim rodzaju 
ujście rzeki. 

Na obszarze, na którym 
Okawango rozwidla się na 
wiele ramion, występują roz-
ległe bagna, które są miej-
scem życia wielu gatunków 
zwierząt.

Ciekawostki ze świata 
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ALE DOWCIP! 
Wbiega zdyszany Mądrala do klasy, a lekcja już trwa. 
— Przepraszam najmocniej. Zaspałem! 
— To ty nie masz budzika? – pyta zaskoczona nauczycielka. 
— Ależ mam! Tylko on dzwoni wówczas, kiedy ja śpię! 

Poprzednio „byliśmy” w filharmonii, a dzisiaj wy-
bierzemy się do teatru. Jak się tam zachować? 

• Jeśli się spóźnicie? Do teatru nie należy się 
spóźniać. Trzeba przyjść odpowiednio wcześniej, by 
spokojnie zostawić wierzchnie ubranie w szatni i 
znaleźć swoje miejsce na widowni. Jeśli się jednak 
zdarzy wam spóźnić, nie przepychajcie się do swojego 
miejsca. Zajmijcie najbliższe wolne miejsce lub miej-
sce wskazane przez panią z obsługi teatru. Dopiero w 
przerwie będziecie mogli odnaleźć i usiąść na swoim 
miejscu. 

• Gdzie usiąść? Pamiętajcie, że miejsca w teatrze 
są numerowane. Na swoim bilecie macie napisane, w 
którym rzędzie i na którym krzesełku powinniście 
siedzieć. Jeśli Wasze miejsce znajduje się gdzieś w 
środku rzędu, nie przepychajcie się na siłę. Przepro-
ście siedzących i przemieszczaj się przodem do nich.

• Co do picia i jedzenia? Nie możesz podczas 
spektaklu jeść ani pić. Na to będzie czas podczas 
teatralnej przerwy. Jeśli nie zabraliście ze sobą żadnej 
przekąski, możecie kupić ją w bufecie.

• Kiedy wyjść? Kiedy na widowni zostaną zapa-
lone wszystkie światła, a kurtyna zasłoni scenę, to 
znak, że spektakl się skończył. Możecie wyjść, kiedy 
aktorzy skończą się kłaniać i ustaną brawa.

Wizyta w TEATRZE P O K O L O R U J ! ! !

Labirynt z kolorowanką motylka, aby „udekorować”
 i „rozweselić” ciemne, listopadowe wieczory

OdkRyWAmy ZdumiEWAjąCy śWiAT

Czy jesteście gotowi spojrzeć na rzeczywi-
stość w zupełnie nowy sposób?

Nasza planeta kryje w sobie zaskakują-
ce tajemnice, których odkrywanie wprawi w 
osłupienie naprawdę każdego. Będziecie ze 
zdumienia oczy przecierać, gdy przeczytacie 
o zjawiskach, fak-
tach i wydarze-
niach opisanych 
w tej książce! 

Sześć poraża-
jących działów – 
cuda ziemi, dziwy 
przyrody, nauka 
o człowieku, naj-
szybsze maszyny, 
łowcy adrenaliny, 
historia – wypeł-
nionych po brze-
gi niebywałymi 
informacjami.

To książka 
dla ludzi o moc-
nych nerwach.

O d k r y j c i e 
z du m iewając y 
świat!

dobra książka to prawdziwy skarb! 
Taki skarb proponuję mieć każdemu! 


