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Co dzień rano wita nas odgłos dzwonka – więc  do klas. 
Tutaj pani uśmiechnięta wita chłopców i dziewczęta. 
Już zeszyty wyciągamy i książeczki otwieramy.
Tu literki poznajemy – pisać, liczyć już umiemy.
Angielskiego się uczymy – mając czasem dziwne miny.
Bo choć słówka czasem modne – są do naszych 
niepodobne.
Dobry stopień – to nagroda, z której każdy z nas się 
cieszy. Bo choć mamy mało lat – to lubimy szkolny 
świat. 

Dziwne hobby: najDłużej trwająca... czkawka
To, że niektórzy ludzie mają bardzo dziwne hobby, wiemy na pewno wszyscy. Niektórzy potrafią nawet znaleźć się z tego 

powodu w Księdze Rekordów Guinnessa. Oto jeden z bardzo dziwnych rekordów, który został wpisany do tej niesamowitej 
księgi. Czy zastanawialiście się kiedyś, mając czkawkę, co byłoby, gdyby została ona z Wami przez kilka dni? Zapewne nie. 
A co dopiero przez całe życie!!! Tak właśnie było w przypadku pewnego Amerykanina Charlsa Obsborna, który dzięki 
swojej uporczywej przypadłości zapisał się na kartach Księgi Rekordów Guinnessa. Czkawka u tego nieszczęśnika trwała 68 
lat, a zaczęła się, kiedy upadł na niego 140 kg wieprz w trakcie przygotowań do uboju, a zakończyła się zaledwie rok przed 
śmiercią. Uwaga! Lepiej nie straszcie swoich znajomych, kiedy mają atak czkawki! 

zabawa: która dyscyplina sportowa jest dla ciebie? 
Czas rozpocząć naukę, 

ale nie tylko. Proszę nie za-
pominać, że obok nauki, 
książek i zeszytów ważny jest 
też ruch – uprawianie sportu. 

Jest tak wiele różnych 
dyscyplin sportowych, że 
czasami naprawdę trudno 
wybrać i skoncentrować się 
tylko na tej jednej i, oczywi-
ście, odpowiedniej dla Was. 
Może ten test trochę Wam 
pomoże? 

1. Wasz ulubiony film to – 
a) film o przyjaźni;
b) opowieść o rozbitku lub 
samotnym bohaterze zmaga-
jącym się z losem;
c) horror lub film akcji z dużą 
dawką adrenaliny. 
2. Najlepiej rozwiązujecie 
trudne zadania, gdy… 
a) odrabiacie lekcje razem z 
kolegami;
b) jest cisza i jesteście sami;
c) ktoś Was wkurzy. 
3. Najczęściej mówią, że je-
steście – 

a) towarzyscy;
b) wytrwali;
c) odważni. 
4. Najbardziej do pracy 
mobilizuje Was: 
a) obecność innych;
b) sami nie wiecie co, chy-
ba wystarczycie Wy sami;
c) strach. 
5. Najbardziej wkurza 
Was, gdy… 
a) ktoś nie zaprasza Was 
na imprezę;
b) ktoś przerywa Wam lek-
turę lub słuchanie muzyki;
c) ktoś Was zaskoczy lub 

bardzo przestraszy. 
6. Najgorsze w życiu są 
Waszym zdaniem – 
a) samotność i brak przy-
jaciół;
b) prześladowanie przez 
namolnych ludzi i narzu-
canie się;
c) nuda i monotonia. 
7. Wakacje najchętniej 
spędzilibyście: 
a) wszystko jedno gdzie, 
byle z fajną paczką; 
b) w ciszy, zupełnym spo-
koju, z dala od gwaru miasta; 
c) w miejscu pełnym atrak-

cji, w którym jest wesołe 
miasteczko z tunelem stra-
chu, możliwość skakania 
na bungee itp. 

Najwięcej odpowiedzi A 
– lubicie działać w grupie. 
Najlepiej sprawdzilibyście 
się w grach zespołowych. 
Kosz, siatka, piłka ręczna 
i nożna – to sport dla Was. 

Najwięcej odpowiedzi B 
– jesteście indywidualistą. 
Sprawdzilibyście się w bie-
gach, skokach, pływaniu, a 
jeśli jesteście silni, to także 
np. w podnoszeniu cięża-
rów. 

Najwięcej odpowiedzi C 
– jesteście odważni i lubi-
cie mocne wrażenia oraz 
ekstremalne wyzwania. To 
dla Was są skoki ze spa-
dochronem, wspinaczki i 
sporty ekstremalne. 
Powodzenia w każdej dzie-
dzinie! 
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Aby właściwie powitać nad-
chodzącą jesień, która już nam 
się ukazuje w wielu miejscach, 
trzeba należycie pożegnać lato. 

Rozwińcie swoją wyobraź-
nię i narysujcie, namalujcie, na-
piszcie opowiadanie lub wiersz, 
zróbcie wyklejankę, ulepcie z 
plasteliny, wytnijcie z papieru, 
wykonajcie kolaż Pożegnanie 
LATA

Co będzie tematem przewod-
nim Waszej pracy – zależy tylko 
i wyłącznie od każdego z Was. 
Zastanówcie się, co najbardziej 
lubicie latem i w jaki sposób 
chcielibyście podziękować tej 
przepięknej i niezwykle wesołej 
oraz beztroskiej porze roku. 

 Dobrze jednak wiedzieć: że 
jeszcze tylko listopad, grudzień, 
styczeń, luty, marzec  kwiecień, 

maj, czerwiec i… Wakacje, 
znów będą wakacje,  Na pewno 
mam rację, wakacje będą znów!

Otóż, w redakcji „Kuriera 
Wileńskiego”, która znajduje się 
przy ulicy Birbynių 4a w Wil-
nie (kod pocztowy 02121-30) 
będziemy czekać każdego dnia 
na Wasze prace z wielką nie-
cierpliwością przez cały miesiąc 
– czyli do dnia 5 października. 

Jedynie prace pisemne, czyli 

opowiadania lub wiersze, mo-
żecie przesłać pocztą e-mail na 
adres Waszej Pucułki: danuta-
kamilewicz@poczta.onet.pl. 

Dlaczego? Bo wszyscy pra-
cownicy naszej redakcji i liczni 
goście, którzy odwiedzają na-
sze progi, są zawsze zachwyce-
ni Waszymi pracami i bardzo 
szczęśliwi Waszą obecnością – 
bo Wasze prace, to cząsteczka 
każdego z Was! Jaki by był to 
konkurs, gdyby nie było w nim 
nagród? Bez obaw! Nagrody już 
czekają! 

Nie chcę Wam zdradzać ta-
jemnicy, jakie to będą graty-
fikacje, ponieważ nie będzie 
wówczas niespodzianki. A za-
łożę się, iż niespodzianki lubi 
każdy. 

Tak więc, do dzieła, moi 
Przyjaciele! 

uwaga konkurs Pocopotka dla małych i dużych!!!

zwariowane literki Dla ciekawskich

Siedem literek wzięło udział w wyścigu. Ustalcie ich kolejność wg czasów, które 
osiągnęły na mecie. Następnie wpiszcie literki w odpowiednie pola i odczytajcie 
hasło. Podpowiedź: smakowite śniadanko!

PrzePowieDnie 
PogoDowe 

• Powoli, jeszcze małymi 
kroczkami, ale zbliża się 
jesień… I pogoda będzie 
coraz to mniej słoneczna 
i upalna. Dość często na 
niebie będą pojawiały się 
chmury, z których będzie 
padał deszcz. Kiedy mamy 
się go spodziewać? 
• Jeśli po południu lub no-
cą deszcz ustaje, ale niebo 
się nie rozjaśnia, nie ma co 
liczyć na to, że następny 
dzień będzie suchy.  Nie 
ma szans na rozpogodze-
nia także wówczas, gdy 
popołudniowy deszcz jest 
ciepły.


