
Tylko 80 dni!  Za parę dni, a dokładnie — 12 paź-
dziernika — będziemy mogli zacząć wielkie odliczanie 
do Nowego 2016 Roku! Dokładnie w poniedziałek 
można będzie głośno powiedzieć: osiemdziesiąt! A po-
tem będzie już tylko mniej: siedemdziesiąt dziewięć, 
siedemdziesiąt osiem… sześćdziesiąt… pięćdziesiąt… 
trzy, dwa, jeden — NOWY ROK! Dlaczego na przyjście 
Nowego Roku tak mocno wszyscy czekamy? To tajemni-
ca. Myślę, że przyszłość była, jest i zawsze będzie tą wielką 
niewiadomą, o której się marzy, do której się dąży, zmy-
śla ją i kreuje na własne życzenie. Życzę powodzenia w 
odliczaniu i niech każdy z tych pozostałych 80 dni „sta-
rego” roku przyniesie Wam wiele radości i sukcesów! 
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Co się dzieje z Waszym ciałem, gdy śpicie?
Po pierwsze — Wasze mięśnie są 

czasowo sparaliżowane. To niepokojące, 
ale przecież tak właśnie się dzieje: Wa-
sze mięśnie są odłączone od mózgu. Ale 
to bardzo dobrze! Zapobiega to niepo-
trzebnym ruchom, gdy coś Wam się śni.

Po drugie — Wasze gałki oczne się 
poruszają. Jeśli śni Wam się na przy-
kład, że gracie w tenisa, to Wasze oczy 
będą wykonywać ruch od prawej do 
lewej, jak gdybyście obserwowali piłkę.

Po trzecie — rośniecie. Nie aż na 
tyle, żeby tuż po przebudzeniu zostać 
zawodowym koszykarzem, ale faktem 
jest, że rośniecie, kiedy śpicie.

Po czwarte — Wasze ciśnienie krwi 
spada. Kiedy leżycie, serce nie musi już 
pompować tak mocno, żeby przetłoczyć 
krew od palców u nóg w górę aż do 
mózgu. Wasz układ krwionośny odpo-
czywa. 

Po piąte — kiedy zasypiacie, 
zdarza się, że nagle raptownie pod-
skakujecie. To normalne: zjawisko 
to występuje u 70 proc. osób. Gwał-
towny ruch obejmuje całe ciało 
lub dotyczy tylko nóg. Czę-
sto towarzyszy mu wrażenie 
upadku lub utraty równowagi, 
czasami krzyk.

Po szóste — temperatura Waszego 
ciała się obniża. Tuż przed zaśnięciem 
temperatura ciała spada. Najniższa jest 
około 2.30 nad ranem. To zwykle o tej 

porze próbujecie bardziej na siebie na-
c iągnąć kołdrę.

Często się zdarza, że ma-
ma narzeka na brak czasu i 
masę obowiązków, które czy-
hają na nią z każdego kąta. 
Na przykład możemy pomóc 
mamie przy sprzątaniu 
łazienki. Otóż, na 
zlewie i wannie szyb-
ko się pojawiają żółte 
plamy, które są mało 
sympatyczne i nie-
ładnie wyglądają.  
Trzeba je usunąć. 

Jak to zrobić, by się 
zbytnio nie namęczyć? 
Poproście tatę, żeby 
kupił terpentynę, 

a sól i gumowe rękawice na 
pewno w domu się znajdą. 
Tylko tyle będzie 

Wam potrzeba do usu-
nięcia tych nieczystości. Wy-
mieszajcie sól i terpentynę w 

równych proporcjach 
i wyszorujcie zabru-
dzone przedmioty 
użytku codzienne-

go. Następnie sta-
rannie spłuczcie 

wodą. Jest pięknie, 
czysto i mama się cieszy! 

(Może wybaczy Wam 
tę „piąteczkę” z dyk-
tanda?)

Przekroczenie granic nieba 
Pochodzący z Hanoweru William Herschel (1738-
1822) w wieku 19 lat wyjechał do Anglii, gdzie pra-
cował jako muzyk. W wolnym czasie rozwijał jednak 
swoje zainteresowanie astronomią. Konstruował 
ogromne teleskopy i prowadził obserwację nieba. W 
ten sposób odkrył: 

• nieznaną dotąd planetę Uran i jej księżyce;

• stwierdził, że Galaktyka ma skończone rozmiary;

• sporządził katalog mgławic i gwiazd podwójnych. 

Przyczynił się do rozwoju wiedzy o budowie wszech-
świata. Odkrył też nowy rodzaj promieniowania — 
niewidzialną podczerwień. 

Jak zrobić przyjemność mamie 
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Dobierz odpowiednie kredki i pokoloruj rysunek

Zróbcie to sami: małe myszki
Jest to dobra, jak mi się wydaje, 

propozycja na spędzenie jesiennego 
wieczoru. Zaproście do zabawy ma-
mę i tatę. Będzie fajnie!

Przygotujcie: 

• karton w kolorze szarym, ewentu-
alnie żółtym;
• resztki wełny w kolorze szarym;
• punkciki do przyklejana w kolo-
rze białym i czarnym o średnicy 8 
mm oraz większe czarne punkty do 
przyklejania;
• nożyczki, klej, białą kredkę, czar-
ny mazak. 

Myszy lubią towarzystwo, a więc 
nie ma mowy o jednej myszce. To 
musi być całe stado! Żeby myszki 
nie nudziły się i nie wyglądały na 
głodne i zaniedbane, przygotujcie 
dla nich również wielki ser z żółtego 
kartonu. W tym celu dodatkowo 
będziecie potrzebowali dwóch du-
żych żółtych trójkątów, w których 
powycinacie dziury. To zadanie dla 
rodziców! 

                   Wykonanie:

1. Najpierw wytnijcie tułów myszy, 
uszy i nóżki. 
2. Po obu stronach przyklejcie oczy 
i nos, którymi będą czarne punkciki. 
3. Zróbcie też myszkom wełniany 
ogonek. 
4. Nóżki złóżcie w połowie, a na 
kancie złożenia robicie teraz małe 
nacięcie. 
5. Aby przymocować uszy, zróbcie 
małe nacięcie w tułowiu. 
6. Teraz przymocujcie uszy na gło-
wie, a nogi na tułowiu. 

               Wesołej zabawy! 

Łatwe odpowiedzi 
na trudne pytania
 
Czy arcymistrz szachowy może 
zapamiętać wszystkie możliwe 
ruchy w szachach? 

Tylko wówczas, gdyby jego mózg miał 
rozmiary wszechświata! Każde położenie 
szachów na planszy daje 38 możliwości 
dalszego ruchu — co oznacza, że w miarę 
zaawansowania gry, liczba ruchów ro-
śnie w zastraszającym tempie. Jeżeli na 
przykład gracz wykonał tylko 3 ruchy, 
liczba dalszych możliwości wynosiła 38 
do potęgi szóstej, czyli prawie 3 miliardy. 
W przeciętnym meczu gracze wykonują 
około 40 ruchów, co daje ostateczny wy-
nik w postaci 10 do potęgi 126. Aby jakoś 
sobie uzmysłowić tę wielkość, policzymy, 
że w całym kosmosie jest najwyżej 10 do 
potęgi 80 wszystkich cząsteczek elemen-
tarnych.  Dlaczego więc arcymistrzowie 
zawracają sobie głowy studiowaniem po-
przednich partii, jeśli jest to zaledwie 
maleńka kropla w oceanie możliwych 
ruchów? Dlatego, że gra w szachy nie 
polega na przypadkowym wykonywaniu 
ruchów.

ALE DOWCIP 

Mądrala chwali się 
koledze:
— Wiesz, na urodziny 
dostałem od rodziców 
rowerek i trąbkę. 
— A z czego cieszysz 
się bardziej? 
— Yyyy… Chyba z 
trąbki.
— Dlaczego? 
— Bo tata codziennie 
daje mi kieszonkowe, 
żebym przestał grać. 


