
A tymczasem… A 
tymczasem na począ-
tek roku szkolnego i 
przedszkolnego wszyst-
kich moich kochanych 
Przyjaciół i nowych 
Czytelników Pocopot-
ka pragnę zaprosić do 
KONKURSU.

Aby właściwie powi-
tać nadchodzącą jesień, 
która już nam się uka-
zuje w wielu miejscach, 
trzeba należycie poże-
gnać lato. 

Rozwińcie swoją wy-
obraźnię i narysujcie, 
namalujcie, napiszcie 
opowiadanie lub wiersz, 
zróbcie wyklejankę, 
ulepcie z plasteliny, wy-
tnijcie z papieru, wyko-
najcie kolaż  „Pożegna-
nie LATA”.

Co będzie tematem 
przewodnim Waszej 
pracy — zależy tylko i 
wyłącznie od każdego z 
Was. Zastanówcie się, co 
najbardziej lubicie latem 
i w jaki sposób chcieli-
byście podziękować tej 

przepięknej i niezwykle 
wesołej oraz beztroskiej 
porze roku. 

Dobrze, że takie po-
żegnania nie są na za-
wsze. Bo: 
Chodzę do szkoły ty-
dzień za tygodniem,
Często jest mi dobrze, 
czasem niewygodnie...
Niewygodnie wtedy, gdy 
się 
nauczyć trzeba,
Lecz ciągle po głowie mi 
chodzi 
taki temat,
że jeszcze tylko listopad, 
grudzień, 

styczeń, luty, marzec
Kwiecień, maj, czerwiec
I… 
Wakacje, znów będą wa-
kacje,
Na pewno mam rację, 
wakacje będą znów!

Otóż, od poniedział-
ku, który niebawem na-
stąpi po jutrzejszej nie-
dzieli, w redakcji „Ku-
riera Wileńskiego”, która 
znajduje się przy ulicy 
Birbynių 4a w Wilnie 
(kod pocztowy 02121) 
będziemy czekać każde-
go dnia na Wasze prace 
z wielką niecierpliwością 

przez cały miesiąc — 
czyli do 5 października. 

Jedynie prace pisem-
ne, czyli opowiadania lub 
wiersze, możecie prze-
słać pocztą e-mailową na 
adres waszej Pucułki: da-
nutakamilewicz@poczta.
onet.pl. 

Dlaczego? Bo wszy-
scy pracownicy naszej 
redakcji i liczni goście, 
którzy odwiedzają nasze 
progi, są zawsze zachwy-
ceni Waszymi pracami i 
bardzo szczęśliwi Waszą 
obecnością — bo Wasze 
prace to cząsteczka każ-
dego z Was! 

Teraz chyba o naj-
ważniejszym. Jaki to by 
był konkurs, gdyby nie 
było w nim nagród? 
Bez obaw! Nagrody już 
czekają! Nie chcę Wam 
zdradzać tajemnicy, jakie 
to będą gratyfikacje, po-
nieważ nie będzie wów-
czas niespodzianki. 

A założę się, że nie-
spodzianki lubi każdy. 
Tak więc, do dzieła, moi 
Przyjaciele!
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Witam! Witam! Witam! Aha, pierwsze koty za płoty — oto już minął pierwszy 
(niecały, bo niecały) tydzień pracy w szkole i przedszkolu. Tak, tak — obowią-
zek, którym w tym wypadku jest nauka w szkole i pobyt w przedszkolu, jest ro-
dzajem pracy. Dla jednych to nowe doświadczenia, otoczenie, koledzy, nauczycie-
le i wychowawcy, dla innych powroty do „starych” znajomych. Mam wielką na-
dzieję, że wszystko się udało i jesteście zadowoleni z tego, jak właśnie jest. A jest 
pięknie i wesoło. Nie warto martwić się tym, co minęło. Trzeba patrzeć do przo-
du, w przyszłość, robić plany i powoli je realizować. 

Konkurs pocopotka czas zacząć!!!
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Zwariowane literKi

wpiszcie nazwy przedmiotów zaczynających się lub 
kończących na „a”. literki z zaznaczonych pól wstawcie 
poniżej w odpowiedniej kolejności i rozwiążcie hasło. 
Podpowiedź: nie życzę tego nikomu, a jeżeli już, to tylko 
ciut, ciut. 

tajemniczy przyjaciel którego ma każdy z nas
Kochani, czas ponow-

nie zaprzyjaźnić się z… No, 
zgaduj-zgadula, z czym? Ba, 
chcemy, czy nie chcemy, ale 
trzeba ustawić budzik — na 
nocnej szafce, biurku lub 
zwyczajnie przy łóżku, jak 
to zwykle robicie w czasie 
roku szkolnego. Wakacje 
skończyły się i pierwszy 
wrześniowy weekend jest 
po to, abyście samodzielnie 
nauczyli się rano wstawać i 
przygotować się do szkoły. 
Na rodziców, oczywiście, 
zawsze możecie liczyć, ale 

warto też uczyć się samo-
dzielności. A teraz cieka-
wostka.

Jak wyglądał zegarek 
pradziadka?

 
Wasi pradziadkowie no-

sili zegarki na łańcuszkach 
w kieszonce kamizelki. 
Można powiedzieć, że po-
dobnie jak nasze niektóre 
komórki, były to zegarki z 
klapką, a właściwie mia-
ły otwieraną kopertę, czyli 
obudowę. Dziadkowie ko-

rzystali również z mecha-
nicznych zegarków na rękę. 
Nie różniły się one spe-
cjalnie wyglądem od zegar-
ków współczesnych. Miały 
wskazówki — godzinową, 
minutową i sekundową. 
Czasem z boku w ma-
łym okienku pokazywały 
datę lub dzień tygodnia. 
Trzeba było je codziennie 
nakręcać, czyli za pomocą 
pokrętła znajdującego się 
z boku zegarka naciągać 
sprężynę, która sprawiała, 
że zegar nie zatrzymywał 

się. We współczesnych ze-
garkach sprężynę zastąpiła 
bateria i nie musimy już 
pamiętać o porannym ry-
tualne nakręcania zegarka. 

Waży około 3 kilogramów, a jest najbardziej skompli-
kowaną rzeczą, z jaką zetknął się człowiek. Ludzki mózg 
to organ o rozmiarach dojrzałego grejpfruta, w kształcie 
włoskiego orzecha i konsystencji przebrzmiałej brzoskwini. 
To ludzki mózg, którego wszystkich tajemnic do tej pory nie 
udało się odgadnąć. Czasami jego działanie porównuje się 
do superkomputera, ale żadna maszyna nie dorównuje jego 
możliwościom. 

Ludzki mózg składa się z niewyobrażalnie dużej ilości 
neuronów — tworzy około 100 miliardów pojedynczych ko-
mórek. Trudno to sobie wyobrazić, a co dopiero zbudować 
taką ilość sztucz-
nych komórek?! 
Naukowcy twier-
dzą, że gdyby 
ktoś chciał stwo-
rzyć taki sztucz-
ny mózg, zaję-
łoby mu to ni 
mniej ni wię-
cej, ale około 3 
tysięcy lat! 

Potęga ludzkiego mózgu 

Głowy do góry! Przecież mamy weekend i mo-
żemy go spędzić równie wesoło jak w 

wakacje! 

Wspólne zabawy nie tylko mo-
gą rozwijać mięśnie, ale również 
nasze umysły. Nie potrzeba do 

tych zabaw żadnego specjalnego 
przygotowania. Tak naprawdę każ-

dy moment jest dobry. Nawet wyjście do 
sklepu po bułki może być dla Was frajdą. 

Zabawy te są bardzo łatwe do zrealizowania i mogą być wy-
korzystywane na każdym spacerze i spotkaniu. 

Widzę… Jest to bardzo fajna i przyjemna zabawa pole-
gająca na zgadywaniu, co druga osoba widzi. Jedno z Was 
wybiera sobie jakiś przedmiot i próbuje go jak najdokładniej 
opisać, nie używając przy tym jego nazwy. Np.: widzę coś, 
co jest zielone, niewielkie, ale kiedy pada dużo deszczu, 
może urosnąć nam prawie do pasa; kwitnie bardzo różnie, 
ale najczęściej nie ma kolorowych kwiatków; jesienią staje 
się szare i wygląda bez życia; 
zimą w ogóle tego nie widać 
na dworze. Czy już wiecie, co 
widziałam? Oczywiście, mó-
wiłam o trawie. 

 Wesołej zabawy! 

Zapraszam wszystkich czytelników do zabawy z głową! 


