
Czy podoba Wam się 
ryzyko? Czy wręcz 
przeciwnie — boicie się 
go? 
Nie jesteście pewni? 
Odpowiedzcie na py-
tania, a upewnicie się, 
czy jesteście zdolni i 
chętni do ryzyka. 

1.Gdybyście mieli do 
wyboru super wakacje, 
zdecydowalibyście się 
na: 
A lot w kosmos;
B wypoczynek pod pal-
mą na luksusowej plaży;
C wspinaczkę górską 
pod kierunkiem dobre-
go przewodnika. 

2.Uważacie, że najfaj-
niejszy sport to: 
A skakanie ze spado-
chronem;
B długie spacery;
C pływanie.
 
3. Kiedy wokół grzmi i 
błyska: 
A czujecie, że żyjecie;
B bardzo się boicie;
C czujecie się trochę 
niepewnie.

4. Wasz wymarzony 
zawód to:
A sportowiec lub kaska-
der;
B urzędnik lub adwo-
kat;
C aktor lub dziennikarz. 

5. Gdyby na WF-ie 
skakało się na bungee 

(bandżo), to bylibyście:
A zachwyceni;
B trochę przestraszeni, 
ale zadowoleni;
C przerażeni.
 
6. Przeprowadzka to 
Waszym zdaniem: 

A super sposób na zmia-
nę znajomych i uatrak-
cyjnienie swojego życia;
B okropna sprawa;
C wielka niewiadoma.
 
7. Najbardziej nie lubi-
cie, gdy: 
A musicie robić wciąż to 
samo i to Was nudzi;

B ktoś każe robić Wam 
rzeczy, których wcze-
śniej nie robiliście;
C robicie coś nowego i 
nie komu Wam pomóc. 

8. Dowiadujecie się, że 
będzie mieć nowego wy-

chowawcę. Myślicie: 
A super, na pewno dużo 
się zmieni i będzie faj-
nie;
B jesteście przerażenie, 
nie wiadomo, do czego 
to doprowadzi;
C zobaczymy, jak bę-
dzie.
 
Najwięcej odpowiedzi 
„A” — uwielbiacie ryzy-
ko! To Wasz żywioł. Je-
steście bardzo odważni, 
ale uważajcie, bo czasem 
możecie przesadzić.
 
Najwięcej odpowiedzi 
„B” — nie znosicie 
ryzyka. Jesteście aż 
przesadnie ostrożni. 
Zastanówcie się, czy Wy 
przypadkiem za bardzo 
nie boicie się wszystkie-
go.
 
Najwięcej odpowiedzi 
„C” — nie przepadacie 
za ryzykiem. Raz się go 
boicie, innym razem — 
podejmujecie ryzyko z 
obawą. Jesteście raczej 
rozsądni. Tak trzymać! 
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Witam serdecznie! Jeszcze nie, jeszcze nie czas, jeszcze nie mówimy 
o szkole, chociaż… za niedługo powitamy mury naszych „drugich 
domów” i ich domowników. Dzisiaj — bawimy się i to ryzykownie: 
popłyniemy do Argentyny (a to nie blisko), zaryzykujemy z ryzykiem, 
porozmawiamy z krokodylem. Będzie fascynująco! 

Czy lubicie ryzykować? 
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Wakacyjne podróże dookoła świata
 

Przez południowy Atlantyk płyniemy i płyniemy, aż dopłyniemy do Argentyny, 
srebrnego państwa w Ameryce Południowej. 

Witajcie w Argentynie! 
Nazwa tego kraju pochodzi od łacińskiego słowa argentum (srebro), którym Indianie obdarowali hiszpańskich 

rozbitków Juana Díaza de Solís.
Każdy kraj jest wyjątkowy, ale Argentyna szczególnie. 

• Pierwsze na świecie animowane filmy zostały wykona-
ne i wydane w Argentynie. Dokonał tego Quirino 
Cristiani w 1917 roku. Jak to by dzisiaj było 
bez kreskówek?!
W kraju tym odkopano jedne z najstarszych 
i największych skamieniałości dinozaurów. 

• Z niektórych źródeł wynika, że
piłka nożna została wynaleziona w Argen-
tynie w 1345 roku. 
Najgorętsze i najzimniejsze temperatury, jakie 
kiedykolwiek zanotowano w Ameryce Południo-
wej, miały miejsce w Argentynie. 
Krokodyle stanowią ogromny problem dla rolników. 
Rocznie zabijają około 100 osób. 

• Najpopularniejszy sportem jest
pato.

 
• 13 marca 2013 roku Argentyńczyk został 

pierwszym w historii papieżem z Ameryki 
Południowej. Jorge Mario Bergoglio przyjął 
imię Franciszek. 

• Wiecie, dlaczego, miedzy innymi, zawitali-
śmy w czasie naszej podróży do Argentyny? Bo 

w tym kraju jest specjalna formacja policyjna 
przeznaczona do ochrony turystów!

• Główny symbol narodowy Argentyny Yerba mate (Słoń-
ce majowe) 

Czy WieCie, że...

Czy krokodyle pływają 
żabką? 
Raczej nie… oprócz tylnych 
łap, których palce są połą-
czone błoną pławną, uży-
wamy do pływania również 
ogona. Mamy bardzo silne i 
płaskie ogony — machamy 
nimi i tak przyśpieszamy 
pływanie. 

Dlaczego krokodylom nie-
potrzebny dentysta? 
Nie chodzi o to, że nam 
nie psują się zęby. Psują 
się, owszem, a nawet łamią 
się i wypadają — i to dość 
często. Ale gdy jakiś ząb 
wypad- nie — na 

jego miejsce wyrasta nowy 
i to nie zależnie od wieku. 
(Dobrze mają, co?!)

Czy ktoś uwielbiał kro-
kodyle? 
W starożytnym Egipcie 
uważano nas za święte 
zwierzę. Na naszą cześć 
Egipcjanie założyli na-
wet miasto, które nazwali  
Krokodilopolis. 

Czy krokodyle płaczą? 
Niektóre krokodyle rze-
czywiście potrafią płakać 
— zazwyczaj po posiłku 
w okolicach oczu lecą 
nam słone łzy — w ten 
sposób pozbywamy się 
z organizmu nadmiaru 
soli. 

Czym żywią się krokodyle? 
Jemy ryby, ptaki, żerujące 

przy wodzie zwie-
rzęta, które zawę-
drowały w nasze 
okolice. Czasem 

posiłkiem może stać się nie-
ostrożny człowiek! Jesteśmy 
bardzo cierpliwi. Możemy 
godzinami leżeć w płytkiej 
wodzie i czekać na ofiarę, 
która nie zauważy szara-
wego elementu wystającego 
z wody. Co wtedy? Atak 
— ogłuszenie uderzeniami 
ogona i topienie. Potem — 
uczta — bez zbędnego prze-
żuwania ofiary. A co się nie 
strawi — zostaje po prostu 
wyplute. 

Czego szukają ptaki w 
paszczach krokodyli? 
To częsty obrazek: krokodyl 
leżący nieruchomo z otwar-
tą paszczą, w której niewiel-
kie ptaki coś wygrzebują. 
Skąd ta niezwykła przy-
jaźń? Krokodyle pozwalają 
ptakom na takie działanie, 
bo one wydziobują nam 
pijawki i resztki pokarmu 
spomiędzy zębów. Taka 
szczoteczka do zębów. 

ALE 
DOWCIP!

Kapitan statku trans-
portowego dzieli się 
swoimi wspomnienia-
mi:
— Najgorszą rzeczą, 
jaka mnie spotkała w 
życiu, to był sztorm, 
na jaki trafiłem swoim 
statkiem na Pacyfiku. 
Ale sam sztorm nie był 
jeszcze taki najgorszy. 
Wiozłem wtedy ładu-
nek chińskich lalek. I 
kiedy statek przechylał 
się na burtę, wszystkie 
te lalki jednocześnie 
szeroko otwierały oczy 
i głośno, chórem woła-
ły: „Mama-a-a-a!!!”

Krokodyle prawie na całym świecie są pod ochroną. Handlowanie ich skórami, z 
których robi się torebki, portfele, paski, jest zabronione i karane. 

Kilka pytań do krokodyla


