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DZIEŃDO – Apsik! – BEREK – Apsik! Czy i Wam – Apsik! – 
zdarzają się teraz – Apsik! – właśnie takie – Apsik! – powitania 
i rozmowy? To wszystko przez tę wspaniałą i piękną, ale jakże 
dokuczliwą w kichaniu jesień – Apsik!

WRÓŻBA JESIENNEGO KICHANIA

Kichać w poniedziałek – Uwaga! Nadciąga niebezpieczeństwo!
Kichać we wtorek – nie traćcie nadziei!
Kichać w środę – nadejdzie oczekiwany list!
Kichać w czwartek – idą lepsze czasy!
Kichać w piątek – na horyzoncie kłopoty!
Kichać w sobotę – niebawem znajdzie się przyjaciel!
Kichać w niedzielę – spróbujcie zaszaleć!
Kichać przez kilka dni – postarajcie się polubić syrop z cebuli!

Pokoloruj 
rysunek

KRÓTKA HISTORIA DŻINSÓW
Historia spodni dżinsowych ma już ponad 130 

lat i zaczyna się w 1873 roku, kiedy to pewien 
handlarz bawełną – Levi Strauss – uszył spodnie z 
płótna namiotowego. 

Na początku nosili je głównie poszukiwacze zło-
ta, marynarze, farmerzy i hodowcy bydła. Strauss 
z czasem starał się je udoskonalać – dodał mocne, 
pomarańczowe, podwójne stebnówki, a przednie 
kieszenie wzmocnił miedzianymi nitkami.

W 1922 roku dodano do spodni szlufki. Suwak 
zastąpił guzik dopiero w 1955 roku. Przez długi 
czas były to spodnie przeznaczone wyłącznie dla 
mężczyzn. 

MIŁOŚĆ, DOBROĆ, PRZYJAŹŃ, WOLNOŚĆ, 
HONOR, UCZCIWOŚĆ, WIERNOŚĆ… — te i jeszcze 
kilka innych słów w każdym języku brzmią górnolotnie. 
Czy często używacie podobnych słów. 

Jak często mówicie „ależ słowo honoru”, że zrobię 
to czy tamto, wtedy a wtedy? Jak często zwracacie się 
do kogoś, nazywając go przyjacielem, a potem z 
kimś innym obgadujecie jego stare spodnie czy 
nowe buty? Ile razy zdarzyło się Wam obojętnie 
przejść obok zbłąkanego psa czy kota i nie 
pomóc mu?

              WIELKIE SŁOWA

Jest coś w tych słowach, a właściwie w tym, 
co one znaczą. Rzadko się zdarza, by człowiek, 
który na co dzień szermuje tymi słowami, żył we-
dług tego, o czym mówi.

Wydaje się, że tzw. „nasze czasy” szczególnie 

sprzyjają obniżeniu ich znaczenia. Mimo wszystko tak 
nie jest. Chyba każdy z Wielkich Myślicieli czy twórców 
na przestrzeni dziejów zauważał potrzebę zwrócenia 
uwagi na wielkie słowa. Jest to problem stary, wiecznie 

aktualny.
Pojęcia znaczą tyle, ile treści nadają im 

ci, którzy je wypowiadają, gdy chcą i potra-
fią je wypełnić.

Na pewno nie należy nadużywać słów 
o wielkim znaczeniu, jednak trudno sobie 

wyobrazić podjęcie decyzji o zmianie sta-
nu cywilnego bez usłyszenia i wypowiedzenia, 

niestety dziś wytartego zwrotu KOCHAM 
CIĘ. Nawet tak popularny zwrot inaczej 
brzmi z ekranu kinowego czy telewizyjnego, 

a zupełnie inaczej,  gdy jest wypowiadany „na 
żywo”. Wielkie słowa są naprawdę wielkie, gdy mniej 
mówimy, a więcej myślimy.

Zachowajmy wielkie słowa na wielkie okazje.

Wielkie słowa co wiedzieć i mówić powinineś
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ALE DOWCIP
Nauczycielka pyta chłopca:
— Dlaczego znowu nie było Kamila na chemii?
— Bo, widzi pani, to taki proces chemiczny – 
wyparował…

Połącz kropki następnie 
pokoloruj rysunek

EFEKT – obieracie ba-
nan, a on sam dzieli się na 
siedem plastrów!!! Do wy-
konania sztuczki potrzeb-
ne Wam będą: banan, igła 
i marker. Przygotowania: 
na wysokości dwóch centy-
metrów od czubka banana 
i wzdłuż brzegu wbijcie w 
owoc igłę i delikatnie po-
kręćcie nią w obie strony, 
by przekroić go i utworzyć 
górny plaster. Podczas tego 
zadania uważajcie, by nie 
przebić igły przez skórkę 
po drugiej stronie.  Wyj-
mijcie igłę, po czym wbij-
cie ją ponownie nieco niżej 
i stwórzcie kolejny plaster. 
Uczyńcie tak jeszcze czte-

ry razy. Teraz podzieli-
liście banana na siedem 
plastrów, nie obierając go 
ze skórki. Napiszcie na ba-
nanie markerem liczbę 7.

        
 Jak wykonać sztuczkę:

1. Podnieście ba-
nana do góry: „Pro-
ducenci żywności 
prześcigają się w róż-
nych sposobach zachę-
cania klientów, 
aby kupowali ich 
produkty. Udało im 
się nawet wyhodo-
wać winogrona 
bez pestek. 
To prawdzi-

wa magia! Niedawno usły-
szałem o producencie ba-
nanów, który zdecydował 
się ułatwić ludziom życie. 
Zamiast kroić banana, za-
nim doda się go na przy-
kład do płatków śniada-
niowych, producent wymy-
ślił, że wyprodukuje nową 
odmianę bananów, które 

będą rosły podzielo-
ne już na plastry. Nie 
mam pojęcia, jak to 
zrobili. Widzicie ten 
numer?”. 

2. Wskażcie na 
cyfrę zapisaną na 

bananie – „Mówi on 
Wam, na ile plastrów po-

dzielony jest banan. Zo-
baczcie”.

3. Obierzcie banana i 
pokażcie wszystkim siedem 
kawałków. Poczęstujcie nimi 
swoją publiczność, żeby nie 
pomyśleli, że banan nie był 
prawdziwy. Jak myślicie, je-
żeli umiecie trzymać język za 
zębami i nie wydacie sekretu 
sztuczki, to czy Wasi znajomi 
będą pytać o takie banany w 
sklepach?!

Magia... magia... skórka od bananan − Jak wykonać magiczną sztuczkę

Czy wiecie, że... 
znaleziono makaron mający cztery tysiące lat?

Na stanowisku archeologicznym 
w zachodnich Chinach znale-

ziono czarkę z makaronem, 
liczącym co najmniej cztery 
tysiące lat.

Znalezisko prawdopodobnie 
ostatecznie zamyka spór o to, 
kto wynalazł makaron: Chiń-

czycy, Włosi czy Arabowie.

Wiek znaleziska potwierdziły najnowocześniejsze te-
sty laboratoryjne – podały chińskie media, przypomi-
nając jednocześnie, że pierwsze wzmianki na temat 
makaronu znajdują się w dokumentach chińskiej dynastii 
Han z początku naszej ery. Wbrew stanowisku Włochów, 
w Chinach twierdzono też zawsze, że makaron do Euro-
py sprowadził wenecki kupiec i podróżnik Marco Polo 
(1254-1324), wracając z wielkiej podróży do Chin. Włosi 
uważają, że było dokładnie odwrotnie i to Marco Polo 
zaprezentował Chińczykom pastę.

Zdaniem chińskich archeologów, znalezisko z miej-
scowości Lajia (czyt. La-dzia) ostatecznie wyjaśnia po-
chodzenie makaronu. „Zdecydowanie jest to najstarszy 
makaron, jaki kiedykolwiek znaleziono” – powiedział 
naukowiec z pekińskiego instytutu geologii.

Garść żółtego, mającego długość 50 centymetrów ma-
karonu została znaleziona w czarce na głębokości trzech 
metrów na terenach, gdzie przed tysiącami lat miała 
miejsce olbrzymia powódź, która zdaniem archeologów 
całkowicie zniszczyła osadę.

Czarka przewróciła się, a gliniane podłoże spełniło ro-
lę zamknięcia. W naczyniu wytworzyła się próżnia, dzięki 
której makaron przetrwał.


