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ALE DOWCIP 
 

Troje przyjaciół po 
południu siedzi sobie na 
podwórku. Nagle zjawia 
się czwarty ich kolega i 
oznajmia:
— Dostałem od mamy 
10 cukierków, po 7 dla 
każdego z nas. Jeden z ko-
legów z niedowierzaniem 
i zdziwieniem pokręcił 
głową:
— Stasiu, coś tu się 
zgadza. Mama dała ci 
10 cukierków, więc jak to 
możliwe, żeby każdy z nas 
miał dostać 7?
— Nie wiem, ale ja 
swoje 7 cukierków już 
zjadłem — odpowiedział 
pośpiesznie Staś.

Witam Was serdecznie! Pomyślałam sobie, że 
napiszę Wam kilka zdań o czasie, który jest 
czymś, czego nie da się zatrzymać, cofnąć ani 
też przyśpieszyć. Chodzi tak, jak trzeba, za-
wsze równo, miarowo, bez przeszkód — zawsze 
tak samo. Chociaż z pewnością słyszeliście od 
rodziców lub dziadków, że kiedyś czas chodził 
wolniej, a obecnie jakoś za szybko leci. Nie-
prawda, on zawsze — z wielką powagą i do-
stojeństwem — idzie, leci, biegnie tak samo 
równo. Nie jest to jedyny temat dzisiejszego 
spotkania. Czeka na Was wiele innych cieka-
wych informacji. 

Tajemniczy czas: co musimy wiedzieć
Nasz świat podzielony jest na 24 strefy czasowe. W każdej z nich obowiązuje inny 

czas. Zmierzając na zachód „tracimy” jedną godzinę w każdej mijanej strefie. Dlatego, 
kiedy na Litwie jest godzina 12.00, to w Nowym Jorku dopiero 7.00 rano. Kraje Unii 
Europejskiej położone są w kilku strefach czasowych. Dlatego nie ma wspólnej godzi-
ny unijnej. Praktycznie cała Europa posługuje się „podwójnym czasem” — zmienia 
czas na wiosenny i zimowy. Poza Europą stosuje się go między innymi w USA, Kana-
dzie, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii.

• W starożytnym Egip- cie i Grecji czczono czas jako 
bóstwo. W średniowieczu wyobrażano go sobie jako 
starca niosącego klepsydrę i kosę. W prawie wszystkich 
językach istnieją określe- nia służące do opisu prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości. Jednak samo 
pojęcie czasu jest w róż- nych częściach świata 
rozmaicie rozumiane. Najczęściej porównuje 
się czas do „odwiecz- nie płynącej rzeki”.

• W dawnych epokach lu- dzie nie mierzyli czasu zbyt 
dokładnie. Wystarczyło im, że byli w stanie zaobserwować, kiedy mija 
dzień i noc, oraz zmienia się pora roku. Słońce, Księżyc i gwiazdy były dla nich jedy-
nymi zegarami. Wraz z rozwojem cywilizacji, ludziom zaczęło brakować dokładniej-
szych jednostek pomiaru czasu. Ponumerowano więc dni, miesiące i lata.

• Najstarszymi czasomierzami były zegary naturalne, czyli Słońce, Księżyc i gwiaz-
dy. Później ludzie zaczęli używać wykonanych przez siebie urządzeń mierzących czas.

O zegarach słów kilka
 
W VIII wieku p.n.e. znano już dokładniejsze zegary. Najdawniejszy zachowany 

egipski zegar słoneczny z tego okresu składa się z podstawy i tabliczki z podziałką z 
sześciu kresek oraz słupka, którego cień na podziałce wskazuje czas.Bardzo ciekawym 
zegarem jest zegar wodny. 

Wynaleźli go w 1400 roku p.n.e. Egipcjanie. Zegar ten był alabastrową wazą z 
otworem w niej, z którego kropla po kropli wydostawała się woda. 

Skala godzinowa oznaczona została we wnętrzu wazy. Dzisiaj zegary spotykamy 
dosłownie wszędzie. Są wszelakich wielkości, kształtów, kolorów, a przy tym różnią 
się od tych zaprzeszłych — całkowicie. 

wesOłe pyTanka 

1. Gdy lew patrzy na ry-
cerza, to co widzi?
2. Co się stanie, kie-
dy wrzuci się czarne 
spodnie do Morza Czer-
wonego?
3. Kiedy samochód skrę-
ca w prawo, które koło 
się nie kręci? 
Odpowiedzi szukajcie na 
następnej stronie
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Przyszła wiosna, świat się 
zmienia dookoła nas i my 
się zmieniamy — zawsze na 
lepsze. Może jednak nie do 
końca wiemy, którą drogą 
pójść… Nie szkodzi. Jest czas 
na to, żeby przeanalizować 
niektóre z naszych zachowań, 
a ten test może Wam podpo-
wiedzieć, co możecie robić 
w przyszłości. Każdy czło-
wiek ma jakiś talent, posiada 
umiejętności lub niezwykłą 
cechę, która sprawia, że jest 
niepowtarzalny! A Wy? Co 
powoduje, że jesteście na-
prawdę wyjątkową osobą, ta-
ką, jak wiosna, która właśnie 
rozkwita?!

1. Zbliżają się urodziny naj-
lepszego kumpla/kumpelki i 
chcecie je jakoś uczcić 
a) organizujecie przyjęcie-
-niespodziankę, o którym 
potem będą dłuuugo wspo-
minać 
b) organizujecie weekendo-
wy wypad za miasto 
c) załatwiacie stolik w McDo-
nald’s 
d) zapraszacie przyjaciela do 
siebie i będzie rozmawiać do 

woli przez cały weekend
2. Wasz wymarzony strój na 
bal to: 
a) długa, błyszcząca s u -
kienka/smoking
b) elegancka su-
kienka/garnitur 
c) coś z dżinsu 
d) modne, ale wy-
godne 
ubranie 
3. Wycho-
w a w c a 
w e z w a ł 
Was do 
siebie na 
dywanik. 
Prawdopodobnie po to że: 
a) ostatnio na lekcjach opo-
wiadaliście dowcipy 
b) pokłóciliście się z nauczy-
cielką o niesprawiedliwą oce-
nę 
c) zamiast notatek macie pe-
łen zeszyt rysunków 
d) podczas lekcji nieustan-
nie plotkowaliście z kolegą/
koleżanką 
4. Co mogłoby być przyczy-
ną zerwania przyjaźni lub 
koleżeństwa? 
a) łatwe wpadanie w szał, za-
zdrość, gniew 

b) upartość i nie przyznawa-
nie się do błędów 
c) brak inteligencji: ani dzień 
dobry, ani przepraszam, ani 

pocałuj mnie w 
nos…
d) narzucanie 
swojego zdania 
i ograniczanie 
wolności in-

nych.
5. Kiedy 

jesteście 
bardzo 
zdener-

wowani, 
uspokaja-

cie się: 
a) biorąc kąpiel w wannie lub 
jeziorze
b) uprawiając jogę
c) pisząc pamiętnik
d) gadając z kumplem/kum-
pelką przez telefon. 

Najwięcej odpowiedzi „A” 
— BŁYSKOTLIWOŚĆ — 
można powiedzieć, że je-
steście urodzeni po to, żeby 
błyszczeć. Jesteście przebo-
jowi i nie ośmiela Was tłum. 
Uwielbiacie być w centrum 
zainteresowania. Powinni-

ście zostać piosenkarzem/
piosenkarką lub aktorem/
aktorką.
 Najwięcej odpowiedzi „B” 
— ODPOWIEDZIAL-
NOŚĆ — jesteście rozsądni 
i doskonale zorganizowani. 
W szkole radzicie świetnie. 
Wytrwale dążycie do celu. W 
przyszłości moglibyście pia-
stować ważne stanowisko, np. 
stać ba czele banku.
 Najwięcej odpowiedzi „C” 
— KREATYWNOŚĆ — 
niezwykła z Was osoba. Ma-
cie bujną wyobraźnię i często 
zwariowane pomysły. 
Wasi przyjaciele nigdy z Wa-
mi się nie nudzą. 
Macie artystyczne uzdolnie-
nia. Kto wie, może zostanie-
cie artystą malarzem lub pi-
sarzem? 
Najwięcej odpowiedzi „D” 
— DOBRE SERCE — gdy 
Wasi przyjaciele potrzebują 
pomocy, natychmiast biegną 
do Was. Nie ma w tym nic 
dziwnego, jesteście bowiem 
osobą ciepłą, mądrą i wyro-
zumiałą. Bylibyście w przy-
szłości dobrym nauczycielem 
lub psychoterapeutą

co czeka was w przyszłości?

pOcOpOTek radzi
 

Nie otwierajcie drzwi nikomu, jeśli 
jesteście w domu sami

Jesteście sami w domu, ktoś puka 
i mówi, że jest znajomym Waszych 
rodziców – NIE OTWIERAJ-
CIE! Najlepiej w ogóle nie zbliżaj-
cie się do drzwi. 
Zachowujcie się tak, jakby nie by-
ło Was w domu. nie zaczynajcie 
z tym kimś zza drzwi rozmawiać. 
Jeśli jest to babcia, ciocia, osoba, 
którą dobrze znacie, a Wy nie wie-
cie, że właśnie dziś i teraz miała 
przyjść — też jej nie otwierajcie! 
Oczywiście, wcześniej trzeba 
Wasz sposób postępowania usta-
lić z rodzicami — co konkretnie 
macie robić w takiej sytuacji, gdy 
ktoś puka do drzwi, a Wy jesteście 
sami. Odwagi! I oby nikt nieznajo-
my do Was nie pukał.

OdpOwiedzi na
 wesOłe pyTanka 

1. Pokarm w puszce. 
2. Będą mokre. 
3. Zapasowe.

labirynt

labirynt


