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Quiz ekologiczny : Wybierzcie 
prawidłową odpowiedź

1. Puszki po napojach:
a) wrzucamy do śmieci
b) wrzucamy do pojemnika na metale
2. Papier po cukierkach:
a) rzucamy na chodnik
b) wrzucamy do kosza
3. Przeczytane gazety:
a) wrzucamy do śmieci
b) wrzucamy do pojemnika na maku-
laturę
4. Szklane butelki:
a) tłuczemy na ziemi
b) wrzucamy do pojemnika na szkło
5. Puszki i makulaturę:
a) wrzucamy razem do kubła
b) wrzucamy do odpowiednich pojem-
ników
6. Puszki aluminiowe przed wrzuce-
niem:
a) wyrzucamy całe 
b) zgniatamy
7. Co jest lepsze dla przyrody:
a) sok w butelce plastikowej 

b) sok w kartonie
8. W co lepiej zapakować kupiony w 
sklepie towar:
a) w plastikową reklamówkę
b) w torbę z materiału
9. Czy kompostownik to:
a) rodzaj kompotu 
b) miejsce, gdzie wyrzucamy resztki 
owoców, warzyw, liście
10. Na kompost wyrzucamy:
a) szkło i plastik
b) resztki z warzyw, owoców, liście
11. Zużyte baterie:
a) wyrzucamy do kosza
b) wrzucamy do odpowiedniego po-
jemnika
12. Co to jest recykling:
a) rodzaj samochodu
b) wtórny odzysk surowców
13. Czy należy segregować odpady:
a) nie 
b) tak. 

Siemanko! Oto dobiega końca kwiecień-plecień. A był właśnie 
taki, jak mówi stare przysłowie ludowe: trochę słońca, trochę, 
śniegu, trochę ciepła, trochę mrozu, a do tego zieleń, ptaki, kwia-
ty — wszystko. Zimę pożegnaliśmy na dobre. Teraz ze spokojem 
możemy już schować rękawiczki, czapki i szaliki. Kwiecień to 
miesiąc przeznaczony dla naszej Ziemi, kochanej planety, 
na której jest tak cudownie! Jedni z większą świadomością 
sprzątali, grabili, robili inne porządki, inni z mniejszą, ale 
efekt jest ten sam — o naszą Ziemię warto dbać! Czy du-
żo wiecie o tym, w jaki sposób to robić? Spróbujcie roz-
wiązać poniższy quiz. jeżeli co najmniej 10 razy zaznaczy-
liście odpowiedź „b”, to znaczy, że Ziemia jest bezpieczna !

  ALE DOWCIP! 
— Karolinko, czemu pła-
czesz?
— Bo wujek spadł z drabiny 
i połamał szafkę i stłukł wa-
zon....
— I co, żal ci wujka? Stało się 
coś wujkowi?
— Niee, ale mój brat to wi-
dział, a ja nieee...

Co to znaCzy: 
AnI bE, AnI mE, AnI kukuryku

Nic innego, jak to, że ta osoba nie może 
nic powiedzieć na dany temat lub zada-
ne pytanie. Dlaczego? Mogą być różne 
tego przyczyny: 
może zwyczajnie nic nie chce 
powiedzieć na dany temat, 
może nic nie wie, 
może nie rozumie tematu, 
może nie zna języka i nie rozumie 
o czym mowa.

Wiosenne zagadki 

Są żółte jak kaczuszki. 
Myślicie, że mają nóżki? 
Nie. Wcześnie, chłodną wiosną 
na mokrej łące rosną.

Tam, w lesie cienistym, 
zakwita na niebiesko. 
Na łące z pewnością 
czułaby się kiepsko. 
Gdy zakwita, już wiecie, 
że nieodwołanie 
wiosna jest na świecie.

Jakie pytanie — taka odpoWiedź 

Dlaczego słonie są takie pomarszczone?

Bo ciężko je wyprasować.



Budowę Wielkiego Muru 
Chińskiego rozpoczęto w III 
wieku przed naszą erą, czyli 
w czasach starożytnych. Jest 
to najdłuższy mur na całym 
świecie. Widać go nawet ze 
statków kosmicznych! Wije 
się wśród gór, pustkowi i mo-
czarów. 

W niektórych miejscach 
jest wysoki na 12 metrów. Był 
zbudowany w celach obron-
nych. Miał też świadczyć o 
potędze okrutnego, chińskie-
go cesarza Czenga. Nieste-
ty historia powstania Muru 
jest bardzo smutna. Przy jego 
budowie zginęło wielu ludzi, 
wyczerpanych ciężką pracą. 
Teraz turyści z całego świata 

przyjeżdżają, aby go podzi-
wiać i poznać legendy o nim.
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Na co dzień ciężko obyć się bez nich — wygodne, 
praktyczne, mają miliony fasonów, pasują do wielu sty-
lów. Dziś noszą je zarówno młodzi, jak i starzy, chłopcy i 
dziewczęta. O czym mowa? Rzecz jasna — o spodniach. 

 
SPODNIE / STARY — NOWY WYNALAZEK

Spodnie mężczyźni nosili już w czasach starożytnych 
— w starożytnej Persji, Scytowie i Celtowie. Kobiety 
natomiast zaczęły je oficjalnie nosić dopiero w latach 
40-tych XX wieku, a to znaczy — dopiero jakieś 70 lat 
temu, tyle, ile lat ma Wasza babcia, a i dla niej zapewne 
noszenie spodni na co dzień w Waszym wieku nie było 
takie oczywiste. 

Pierwsze kobiety w spodniach pojawiły się wprawdzie 
już w XVIII wieku w stolicy mody Paryżu, jednak były 
to tylko wyjątki. W USA spodnie próbowała spopula-
ryzować w latach 40-tych XIX wieku Amalia Boomer. 
Spodnie, które wówczas nosiły kobiety, to bufiaste pan-
talony ściągnięte w kostce gumką. Nie były więc ładne. 
W 1882 roku w Anglii utworzono stowarzyszenie leka-
rzy, którzy mieli zreformować sposób ubierania się ko-
biet tak, aby strój był swobodny i „bardziej higieniczny”. 

Definitywną zmianę w stroju kobiecym przyniosła jed-
nak I wojna światowa (1914-
1918). Wówczas kobiety 
pracowały w fabrykach, 
warsztatach zastępując męż-
czyzn walczących na froncie. 
W takich miejscach ciężko 
pracowało się w obszernych 
sukniach czy spódnicach, ja-
kie wówczas kobiety nosiły. 
Coraz częściej panie zakła-
dały więc spodnie. Oficjal-
nie noszenie spodni przez 
kobiety stało się modne i 
było normalnie przyjmo-
wane mniej więcej w latach 
40-tych XX wieku. 

o czym mówią w krainie mody Rozwiąż krzyżówkę

Ciekawostka o komputerach
Wiele osób dziwi się, że litery na klawiaturze maszyny 

do pisania, a tym samym i komputera, nie są ustawione w 
porządku alfabetycznym. Pierwsza opatentowana przez 
Christopera L. Sholesa w roku 1872 maszyna do pisania 
miała układ liter według alfabetu. Jednak okazało się, że 
podczas szybkiego pisania czcionki blokują się. Wynalaz-
ca rozdzielił te najczęściej używane litery na klawiaturze.

Czy wiecie, że... 
W niektórych rejonach największej pustyni świata Sahary 

temperatury wahają się od 45 stopni powyżej zera w dzień i 
do 5 stopni poniżej zera w nocy. A więc, w ciągu jednej doby 
różnica temperatur może wynosić około 50 stopni!

Cuda świata: Wielki Mur Chiński


