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Dziwne rekordy
 

Sam Heath, lepiej znany jako „Sam Sam the 
Bubble Man”,  ustanowił światowy rekord 
umieszczając 19 osób w pojedynczej bańce. Aby 
tego dokonać, wykorzystał obręcz o średnicy 7 m.

Witam! Witam! Witam! To już ostatni week-
end! Nie tak, żeby w ogóle, ale z pewnością 
ostatni wspaniałych wakacji 2015 roku. Jak 
ten czas szybko leci… Żal? Spokojnie, nie ma 
czego żałować, przecież było tak fajnie, a będzie 
jeszcze lepiej. Wracacie do szkoły, przyjaciół, 
nauczycieli, Waszej Pani lub Pana, którzy już za 
Wami stęsknili. Przez parę miesięcy pracowali 
sami, przygotowywali się na spotkanie z Wami, 
a więc z całą pewnością czekają z otwartymi ra-
mionami i sercem. 

Mierzymy CZAS...
Przy tej okazji trochę o 

czasie... 
Dziś nikt nie ma pro-

blemu z określeniem, która 
jest godzina — wystarczy 
szybki rzut oka na zegarek. 
No tak, ale przecież zega-
rek to stosunkowo niedaw-
ny wynalazek. Jak ludzie 
radzili sobie wcześniej? 

Od wieków potrafili 
wykorzystywać zjawiska 
atmosferyczne do orienta-
cji w czasie — obserwowali 
wysokość Słońca na niebie, 

posiłkowali się jego zaćmie-
niami, a także obserwowali 
położenie Księżyca. 

Zegary mechaniczne, 
odmierzające precyzyjnie 
godziny i minuty, powstały 
w XII w. na użytek klasz-
torów, by odliczać pory 
modlitw. Musiały minąć 
całe długie dwa wieki, by 
zegary znalazły zastoso-
wanie w życiu codziennym 
— zwłaszcza w bankach i 
handlu. 

Znajdź wyjście z labiryntu

Kto jest najbliższym zwierzęcym krewnym człowie-
ka? Szympans — i to nawet nie wyobrażacie sobie, jak 
bliskim! Naukowcy obliczyli, że mamy aż 98,4 proc. 
genów wspólnych z dwoma gatunkami szympansów. 

Najbliższym krewnym szympan-
sa wcale nie jest goryl, lecz… 
człowiek! 

Ewolucyjna droga szym-
pansa i człowieka rozeszła 
się około siedmiu milio-
nów lat temu, ale naukow-

cy są zdania, że jeszcze 
przed stu tysiącami lat 
wizytujący Ziemię zoo-
log z przestrzeni ko-
smicznej widziałyby nas 
tylko jako jeden z gatun-
ków dużych ssaków.

Zwierzęta a ludzie: szympans
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Znajdź rozwiązanie rebusa

Jak długo żyją bańki mydlane? 
Mydło po raz pierwszy 

zostało „wynalezione” przez 
Sumerów w Zachodniej Azji. 
Od tamtych czasów ludzie 
na całym świecie robili bań-
ki mydlane. Przez lata udo-
skonalano recepturę mydła, 
co sprawiało, że i bańki by-
ły coraz bardziej kolorowe 
i trwałe. Naukowcy zaczęli 
eksperymentować z bańka-
mi zaledwie 200 lat temu. 
Matematycy, fizycy, archi-
tekci studiowali interakcję 
pomiędzy wodą i mydłem. 
Każda bańka mydlana ma 
unikalny układ kolorów i jest 
przykładem, jak można osią-
gnąć maksymalną objętość 
minimalną ilością materiału. 

Z czego robić 
bańki mydlane?

 
Można przygotować wła-

sny płyn (np. 1 litr wody + 2 
lub 3 łyżki płynu do mycia 
naczyń + 1 łyżeczka glicery-
ny) lub kupić gotowy. Przy-
gotowanie dobrego płynu 
wymaga sporo pracy. Woda z 
kranu ma różną twardość, w 
zależności od regionu lub na-
wet dzielnicy, co wpływa na 
efekt końcowy. Można wy-
próbować wodę destylowaną.

Rekordowa bańka!

Najwięcej frajdy spra-
wia chyba robienie ogrom-
nych baniek mydlanych. 
Największą bańkę mydlaną 
zrobił w 1996 roku Bern-
ward Kramer — miała 3,7 
metra długości i 1,5 metra 
średnicy! 

Dzieci też mogą spró-
bować swoich sił. Tu nie 
wystarczy zwykła słomka, 
ale można poeksperymen-
tować z tekturową rurką po 
papierze toaletowym lub 
ręcznikach kuchennych, 
lub zrobić pętlę z wiesza-
ka na ubrania — takiego 
metalowego, jakie zwykle 
używane są w pralniach.

Jak zatrzymać życie 
bańki mydlanej?

 
Życie mydlanych baniek 

jest króciutkie. Jest jednak 
sposób, żeby zatrzymać na 
jakiś czas ulubioną bańkę. 
Potrzebny jest do tego sło-
ik typu wek i jednorazowy 
plastikowy kubeczek. Należy 
zamoczyć kubeczek w pły-
nie do baniek, włożyć go do 
również zamoczonego od we-
wnątrz słoika i powoli „posa-
dzić” na nim bańkę zrobioną 
słomką. Delikatnie zamyka-
my słoik i odstawiamy go na 
półkę. W takim środowisku 
bańka powinna wytrzymać 
kilka godzin, a czasami na-
wet kilka dni. 

SeriA: Z.M.i.A.N.A.

Tytuł serii brzmi 
Switch, czyli Zmiana. Jest 
to również nazwa, którą 
autorka określa specjalną 
substancję umożliwiającą 
czasową zmianę ludzi w 
inne stworzenia. Kolejne 
tytuły serii nawiązują do 
stworzeń, w które prze-
mieniają się bohaterowie.

ZMiANA 1: 
PAJęCZy PoPłoCh

Kiedy Jacek i Dawid 
przekradali się na drugą 
stronę płotu, żeby odna-
leźć swego psa Lejka, nie 
spodziewali się, że znajdą 
o wiele więcej… Spotka-
nie z sąsiadką zmienia cał-
kowicie ich życie. Pani Pe-
tunia okazuje się szalonym 
naukowcem, twórczynią 
tajemniczego serum. Po 
jednym przypadkowym 
pryśnięciu sprejem Z.M.I-
.A.N.A. bliźniaki orientu-
ją się, że mają osiem nóg i 
potrafią strzelać nicią z od-
włoka! Jacek i Dawid wpa-
dli w robaczywe kłopoty i 
teraz muszą zmierzyć się z 
niebezpieczeństwami po-
dróży przez swój ogród w 
nadziei, że pani Petunia 
zmieni ich z powrotem. 


