
Coraz ciszej na drze-
wach, a zarazem gło-
śniej na polach i w 
niebie. To za sprawą 
odlatujących ptaków… 
Dlaczego ptaki odlatu-
ją na zimę do ciepłych 
krajów?
 

Główną przyczyną ptasich odlotów jest brak możli-
wości zdobycia pokarmu. Owady czy pająki, który-
mi żywi się wiele ptaków, na czas zimy ukrywają się 
w swoje kryjówki. Brakuje także nasion i owoców. 
Dlatego tak ważne jest dokarmianie tych ptaków, 
które zostają u nas na zimę.
 

Skąd ptaki wiedzą, że czas już 
odlatywać do ciepłych krajów?

 
Na decyzje o terminie odlotu ptaków wpływa brak 
możliwości zdobywania pokarmu i niska tempera-
tura powietrza. Jednak największą rolę odgrywa 
najprawdopodobniej długość dnia. Im bliżej zimy, 
tym dni stają się krótsze. Zmiany te ptaki odczytują 
podobnie, jak my kalendarz. 

Dawniej wierzono, że widok przelatującego ptaka 
zapowiadał pewne wydarzenia w przyszłości. Za-
uważono też, że niektóre ptaki przynoszą szczęście, 
a inne ściągają — delikatnie mówiąc — kłopoty. 

Może dlatego na dachach domów budowano spe-
cjalnie konstrukcje na bocianie gniazda, natomiast 
przeganiano z drzew kraczące wrony (znak zbliża-
jącego się nieszczęścia), a kwakanie kaczki zapo-
wiada, ponoć, niespodziewany przypływ gotówki. 
Może więc warto wybrać się z chlebem nad staw?
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Witam Was bardzo serdecznie! Już 
pewnie oswoiliście się ze szkołą i 
przedszkolem, poznaliście nowych 
przyjaciół, kolegów, nauczycieli 
i wychowawców, macie swoje 
miejsca w ławkach i pierwsze 
oceny — słoneczka, uśmiechnięte 
buźki, 10, 9… Gratuluję!  Nato-
miast tym, którzy nie otrzymali 
jeszcze ocen, albo zdarzyła się 
chmurka, piorun czy minus — 
życzę powodzenia! 

Zróbcie sobie dzień aktywno-
ści — w szkole i po lekcjach.
Zgłaszajcie się do odpo-
wiedzi, wykazujcie chęć 
współpracy z kolegami, 

nauczycielami i w domu. 
Niech wszędzie Was będzie 
pełno! Zobaczycie, jak su-
per mieć kilka dobrych ocen 
w zapasie, dobrą opinię u 
nauczycieli, energię do koń-
ca tygodnia i „+” u rodziców.

Zakręcony Labirynt dLa bystrZaków

Ptaki i jesień: czas na pożegnanie skąd się biorą kwaśne deszcze? 
Na pewno słyszeliście o groźnych deszczach, które zamiast 

na przykład podlać rośliny, powodują ich obumieranie. To 
właśnie sprawka kwaśnych deszczy — żrących opadów, które 
powstają z zanieczyszczeń — z kominów elektrowni czy innych 
fabryk wydostają się pełne zanieczyszczeń (czyli szkodliwych 
związków chemicznych) dymy. 

Te zanieczyszczenia łączą się z chmurami. Deszcz padający 
z takich chmur to więc nie tylko woda — to również szkodliwe 
odpady ze spalin samochodów czy dymów fabryk.  

Głównym źródłem kwaśnych deszczy są zanieczyszczenia 
atmosfery. Co powodują? Niszczą rośliny i zwierzęta, powo-
dują ich choroby (człowieka także), przyśpieszają rdzewienie 
różnego rodzaju metalowych budowli (na przykład mostów) 
oraz zabytków.
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 Co będzie tematem przewodnim 
Waszej pracy – zależy tylko i wyłącznie 
od każdego z Was. Zastanówcie się, co 
najbardziej lubicie latem i w jaki sposób 
chcielibyście podziękować tej przepięk-
nej 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 Wileń-
skiego”, która znajduje się przy ulicy 
Birbynių 4a w Wilnie (kod pocztowy 
02121-30) będziemy czekać każdego 
dnia na Wasze prace z wielką niecierpli-
wością do dnia 5 października. Jedynie 

prace pisemne, czyli opowiadania lub 
wiersze, możecie przesłać pocztą e-mail 
na adres Waszej Pucułki: danutakami-
lewicz@poczta.onet.pl. 

Dlaczego? Bo wszyscy pracownicy 
naszej redakcji i liczni goście, którzy 
odwiedzają nasze progi, są zawsze za-
chwyceni 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 tajemnicy, 
jakie to będą gratyfikacje, ponieważ nie 
będzie wówczas niespodzianki. A zało-
żę się, iż niespodzianki lubi każdy. Tak 
więc, do dzieła, moi Przyjaciele! 

Uwaga konkurs Pocopotka dla małych i dużych!!!
Aby właściwie powitać nadchodzącą jesień, 

która już nam się ukazuje w wielu miejscach, 
trzeba należycie pożegnać lato. Rozwińcie 
swoją wyobraźnię i narysujcie, namalujcie, 
napiszcie opowiadanie lub wiersz, zróbcie 
wyklejankę, ulepcie z plasteliny, wytnijcie z 
papieru, wykonajcie kolaż Pożegnanie LATA

Żyjemy w wolnym kra-
ju i nie ma się przeciwko 
czemu buntować. A jednak 
Wasi rodzice, nauczyciele, 
starsze rodzeństwo niejed-
nokrotnie mówią Wam o 
tym, że jesteście zbunto-
wani. 

Bunt to bardzo moc-
ne słowo i może oznaczać 
sprawy baaardzo poważne. 
Natomiast Wasze buntow-
nictwo — bunt młodości 
i dorastania — to tylko 
moda na bycie innym i za-
uważonym. 

Co to jest bunt?
 

• sprzeciw wobec tego, co 
nie pozwala Wam być so-
bą;
• walka o wolność;
• charakter, sposób życia;
to walka, by nie dać się 
światu złamać, by bronić 

swojej oryginalności;
• krzyk do ludzi, żeby się 
obudzili i zobaczyli, że ży-
ją w kłamstwie i są mani-
pulowani;
• łamanie zasad ubierania 
się;
• początek zmiany świata, 
rewolucji, wojny;

• zwracanie na siebie uwa-
gi;
• pokazanie wszystkim do-
okoła, że ja to jestem wła-
śnie ja, a nie ktoś inny lub 
do mnie podobny. 

Przeciwko czemu buntujecie 
się Wy i Wasi rówieśnicy?

 • niszczeniu środowiska;
• kłamstwom polityków;
• nadmiarowi nauki w 
szkole;
• sztywnym zakazom ro-
dziców;
• przemocy;
• korupcji;
• łamaniu praw człowieka;
• łamaniu wolności słowa, 
temu, że nie można mówić, 
co się chce;
• bezrobociu;
• wojnie;
• głupocie;
• temu, że do szkoły nie 
można nosić komórek;
• małemu kieszonkowemu;
• temu, że w domu nie 
można głośno słuchać mu-
zyki;
• opiekowaniu się młodszą 
siostrą lub bratem;
• traktowaniu Was jak 
dziecko.

Młodzi, gniewni, zbuntowani!!! 

a to ciekawe...

  Pomidory o zapachu             
        cytryny i róży

Naukowcy izraelscy 
wyhodowali zmodyfiko-
wane genetycznie pomi-
dory o zapachu cytryny 
i róży. 

Transgeniczne owo-
ce zawierają gen bazylii 
cytrynowej, który odpo-
wiada za produkcję en-
zymu wytwarzającego 
charakterystyczny za-
pach. 

Grupa ochotników, 
na których testowano 
nową odmianę pomi-
dorów, wyraźnie wska-
zywała na ich osobliwy 
zapach, odróżniający 
owoce od normalnych 
odmian.


