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Siemanko! Wczoraj rozpoczęliśmy nowy tydzień pracy, a już
dzisiaj niektórym marzy się weekend… Co z tym samopoczuciem począć? Otóż nic innego, jak je poprawić.

Przepis na udany dzień i… caaaaały tydzień!
Na początek pamiętajcie, by dzień wcześniej przygotować
odpowiednią ilość snu, bez tego nic się nie uda! A z samego
rana przygotuj wielką miskę, wrzuć do niej: kilogram optymizmu; dwie szklanki poczucia humoru; cztery łyżki radości
(nie łyżeczki!); szklankę uśmiechu; garść dobrego słowa;
odrobinę cierpliwości. Wszystkie składniki należy wymieszać do powstania jednolitej masy. Następnie zróbcie z tego
ciasteczka i upieczcie je w piekarniku w temp. 200 stopni
przez 10 min. Na pewno zadziała! Powodzenia!

Statua wolności co w Nowym Jorku stoi
28 października 1886 roku oficjalnie
została odsłonięta przez prezydenta USA
Grovera Clevelanda Statua Wolności w
Nowym Jorku
Wolność opromieniająca świat — posąg na Wyspie Wolności w Nowym Jorku
u ujścia rzeki Hudson. Symbol wolności,
Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych.
Ten monumentalny, neoklasycystyczny obiekt, został
wzniesiony w latach 18841886. Jest to dar narodu francuskiego upamiętniający przymierze obu narodów w czasie
wojny o niepodległość Stanów
Zjednoczonych.
W 1924 roku uznany za
narodowy pomnik USA,
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1984 roku.
Statua stoi na zerwanym łańcuchu, dzierżąc
w prawej ręce pochodnię, w lewej zaś tablicę z
napisem „4 lipca 1776 roku Dzień Niepodległości
Ameryki”.
W wyniku zamachów
z 11 września zamknięto
wstęp dla turystów do
tarasu widokowego w ko-

ronie statui. 23 maja 2009 wnętrze statui
zostało przywrócone do zwiedzania, wraz
z dwoma tarasami widokowymi i prowadzącymi do nich ciągami schodów.
Wstęp na najwyższą część ramienia i
znicza jest od blisko 100 lat niedostępny
dla zwiedzających.
Dane „osobowe” statui:
• wysokość: 46,5 m;
• wysokość wraz z cokołem: 93 m;
• waga: 229
ton;
• obwód w „tak
e
n
u
lii”: 11 m;
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• konstrukcja:
l
Poko
ze stali i miedzi, wewnątrz
znajdują się dwa
ciągi spiralnych
schodów prowadzących do
punktu widokowego, trzeci ciąg
schodów do pochodni nie jest
dostępny
dla
zwiedzających;
• autorem konstrukcji stalowej
i podstawy był
Gustaw Eiffel;
• piedestał ma
wysokość 47 m.

ALE DOWCIP
Myśliwy, który wybrał się na polowanie do bezkresnej
tajgi syberyjskiej,
zostawił
napotkanym rdzennym
mieszkańcom pudełko z zapałkami,
gdyż widział, jak
wiele czasu i wysiłku
poświęcają rozpaleniu ognia poprzez
pocieranie drewna.
Najstarszy z mieszkańców uroczyście
wziął pudełko z zapałkami, otworzył
je i zaczął po kolei wybierać po jednej zapałce, żeby je
sprawdzić. Tę, która
się zapaliła, uważał
za dobrą i odkładał
z powrotem do pudełka. Tę, która nie
chciała się zapalić
— odrzucał jako zepsutą.
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Jesienna krzyżówka
1. Rudy, przebiegły ssak.
2. Grają marsza u głodnego.
3. Jesienny kwiat.
4. Odmierz czas na zawodach.
5. Kiedyś czarno-biały w telewizorze.
6. Pojemnik pradziadka na atrament.

Pokoloruj rysunek i rozpoznaj co za
instrumenty ma Kubuś Puchatek

To możliwe??? To niemożliwe!!!
Niemożliwe jest polizanie własnego łokcia!
Po uzyskaniu tej wiadomości ponad 75 proc. osób próbuje polizać swój łokieć. I co? I pstro — nie da rady…

Zróbcie to sami: Wesoły króliczek absolutnie kółkowy!
Przygotujcie 25 kółek:
• 4 jasnoszare — o średnicy 150 mm
• 3 jasnoszare — o średnicy 100 mm
• 7 ciemnoszarych: 4 o średnicy 57 mm, 2 o średnicy 47
mm i 1 o średnicy 30 mm;
• 3 różowe: 1 o średnicy 120 mm i 2 o średnicy 47 mm;
• 6 białych: 2 o średnicy 30 mm i 4 o średnicy 20 mm;
• 2 czarne o średnicy 20 mm.
Królik wykonany jest z kół
niezginanych w ogóle oraz z
kół zgiętych raz, wzdłuż średnicy. Zgięte są dwa jasnoszare koła, przeznaczone na
uszy, cztery ciemnoszare —
przeznaczone na łapki, oraz
białe koła, przeznaczone na
białka oczu i wąsy. Proponuję
najpierw wybrać kółka, które
będą zginane. Zginamy je na
pół, a z pozostałych zaczynamy układać królika:
• Tułów jest dwukolorowy,
więc na duże szare koło na-

kładamy mniejsze różowe.
• Teraz pora na głowę królika. Zwróćcie uwagę, że
pewna część tego kółka jest
nałożona na koło stanowiące
tułów. Pyszczek królika formujemy z czterech pełnych
kółek. Na lekko nasunięte na
siebie dwa szare kółka nakładamy również lekko na siebie nasuniętą parę różowych
kółek.
• Oczy królika wykonujemy
przez nałożenie czarnego kółeczka na zgięte na pół białe.

Wsuwamy je częściowo pod
szare kółka, z których uformowany jest pyszczek.
• Na środku pyszczka
umieszczamy okrągły nosek,
a na nim dwie pary sterczących wąsów, wykonanych z
białych kółeczek zgiętych na
pół.
• Długie, stojące uszy królika
wykonujemy ze zgiętych na
pół dużych szarych kółek i
wsuwamy je pod głowę.
• Tylne nogi, na których królik stoi, ułożone są na wierzchu, natomiast przednie łapki
wsunięte pod tułów. Przy naklejaniu na karton starajcie
się nie mazać klejem całego
brzuszka i głowy. Przylepiajcie koła na jedną małą kropkę kleju, najlepiej w miejscu,
które można przykryć innym
kółkiem.
Przyjemnej zabawy!

