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Letni tatuaż obowiązkowy!
 

No i jakżeby latem nad morzem czy jeziorem bez 
tatuażu. Pamiętajcie, że to, co się podoba Wam dzisiaj, 
nie znaczy, że będzie Was takoż zachwycało za rok czy 
lat kilka. Gusta i zdania ludzkie są bardzo zmienne! 
Jeżeli już bardzo pragniemy zrobić sobie tatuaż, to 
zróbmy go henną – nie jest drogi i za kilka tygodni po 
prostu zniknie. Szkoda? Nie bardzo! Za rok znowu 
będzie lato i będą wakacje. 

NA PLAŻY

Grzeje słońce, aż 
parzy!
W mokrym piasku 
na plaży
Zbudujemy
Zamczyska i mosty.
Mury będą z kamy-
ków,
Drzewa będą z paty-
ków,

Krzaki to zielone
Wodorosty.
Będą płytkie zatoki
I kanały głębokie,
Staną stocznie, 
dźwigi,
Falochrony…
Okręt z liścia popły-
nie
Wielkim morzem – 
Gdzieś w dalekie 
strony…

Letnie szaleństwa 
Lato taki czas, kiedy na-

sze głowy i umysły po pro-
stu szaleją. Chcemy dokonać, 
zrobić, odczuć coś niesamo-
witego, niecodziennego, in-
nego niż zawsze. To normal-
ne i niech rodzice nie dziwią 
się, że tak jest, tylko niech 
sobie przypomną, jacy byli 
w Waszym wieku. Poszaleć 
można, owszem, ale warto 
pamiętać, że wszystko po-
winno mieć umiar. 

Dzisiaj jesteśmy nad wo-
dą: morzem, jeziorem, rze-
ką, a niektórzy nawet nad 
oceanem, który jest baaar-
dzo daleko. Co się z tym 
pobytem wiąże? Oczywiste 
– kąpiele. Nie ma możliwo-
ści, żeby nie wejść do wody, 
kiedy jest upalny dzień, a 
woda nęci przekomarzają-
cymi się między sobą fala-
mi. Uwaga! 

• NIE WOLNO kapać 
się w miejscach zakazanych! 

• NIE WOLNO kąpać 
się w miejscach nie oznako-
wanych! 

• NIE WOLNO kąpać 
się bez zgody dorosłych! 

• NIE WOLNO kąpać 
się bez nadzoru dorosłych! 

• NIE WOLNO skakać 

do wody bez uprzedniego 
zanurzenia się w wodzie!

To tylko kilka podsta-
wowych zasad, ale bardzo i 
to bardzo ważnych. Pamię-
tajcie o nich, a każde waka-
cje będą mile wspominane i 
przez Was i przez Waszych 
rodziców. 

Zabawa na wakacje: pokoloruj rysunek
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Czy wiecie, że...

… przeciętna waga kro-
kodyla wynosi 270-300 
kg. Nawet największe 
okazy, tzw. ghariale, spo-
tykane w północnych In-
diach ważą poniżej tony. 
 
       A to ciekawe! 

Walia otoczona jest 12 
wyspami, Anglię otacza-
ją 24 wyspy, Irlandię – 52 
wyspy, ale prym wiedzie 
Szkocja, którą otacza aż 
365 wysp. Niby nic nad-
zwyczajnego, ale jeżeli 
ktoś jest spostrzegaw-
czy, to zaraz zauważy, 
iż liczby te odpowiadają 
ilościom miesięcy, pół 
miesięcy, tygodni i dni w 
roku. To dopiero!

Pomóż małemu krabowi znaleźć drogę do mamy

Wakacyjna podróż dookoła świata — witamy w Australii
W naszej wakacyjnej po-

dróży dookoła świata z ma-
lowniczej Malezji wyrusza-
my do wyjątkowej Australii, 
bo jakżeby tego nie zrobić!

Kraina kangurów 

Australia to kraj pełen 
dziwnych faktów i niespo-
dziewanych niespodzianek. 
To kraj, który zaskakuje za-
wsze i wszędzie. Śmieszy, 
przeraża i zadziwia. To kraj, 
o którym wciąż wiele nie wie-
cie. Przekonajcie się o tym!

Australia jest zadziwia-
jąca wielka. W jej obszarze 
można by zmieścić większość 
państw europejskich. 

Gdyby poskładać wszyst-
kie kawałki dachu Opery w 
Sydney, to stworzyłyby one 
idealną kulę (architekt Ope-
ry zainspirował się pomarań-
czą).

Popularna nazwa zrobio-
nego sobie samemu zdjęcia 
— „selfie” — pochodzi z Au-
stralii.

Pierwszymi policjantami 
w Australii zostali… dobrze 
zachowujący się więźniowie.

W Australii znajduje się 
najdłuższy płot na świecie, 
ma 5 614 km długości i jest 
dwa razy dłuższy niż Mur 
Chiński.

Powstał, żeby odgrodzić 
południowo-wschodnią i sto-

sunkowo żyzną część Austra-
lii oraz uchronić stada owiec 
przez dzikimi psami dingo 
(płot nazywa się Dingo Fen-
ce).

W Australii żyje na wol-
ności 750 000 dzikich wiel-
błądów. To największa popu-
lacja dzikich wielbłądów na 

świecie (oryginalnie zostały 
tu przywiezione z Afryki, do 
pomocy przy budowie kolei).

Emu i kangury nie potra-
fią chodzić do tyłu. Między 
innymi, dlatego znajdują się 
w australijskim godle naro-

dowym (symbolizują naród 
idący na przód). 

W Australii są tysiące 
plaż. Jeśli odwiedzalibyście 
jedną dziennie, to odwiedze-
nie wszystkich zajęłoby Wam 
prawie 30 lat.

W Australii jest 75,5 mi-
liona owiec. To 3,3 razy wię-

cej niż ludzi.
W Tasmanii jest najczyst-

sze powietrze na świecie.
Naukowcy twierdzą, że 

Aborygeni żyją w Australii 
od 50 000 lat. To najstarsza 
kultura na świecie. Do dziś 
nie wiadomo, jak dostali się 
na ten kontynent.

Zgodnie z legendą słowo 
„kangaroo” znaczy „nie ro-
zumiem, co mówisz” w jed-
nym z aborygeńskich dialek-
tów.

Jednymi z największych 
szkodników w Australii są 
przywiezione z Europy kró-
liki, ropuchy i koty domowe.

Canberra, stolica Austra-
lii, to sztucznie stworzone 
miasto. Powstało, gdy Mel-
bourne i Sydney nie mogły 
dojść do porozumienia, gdzie 
powinna znajdować się stoli-
ca. Canberra leży pomiędzy 
Melbourne, a Sydney.


