
Witam serdecznie! Jak leci? Mam nadzieję, że 
wszystko układa się pomyślnie! Nie zawsze? 
Cóż, tak też bywa. Niekiedy warto zastanowić 
się nad tym, kto mógłby nam pomóc, w sytu-
acji, kiedy sami nie jesteśmy pewni właściwego 
rozwiązania. To sprawa dla naszego autory-
tetu, osoby, której ufamy, akceptujemy i zga-
dzamy się z jej poglądami. Nie zawsze i nie we 
wszystkim, ale na ogół – tak.
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Czym jest autorytet
Autorytet to, według 

słownika, uznana powaga, 
np. naukowca. Człowiek 
cieszący się autorytetem 
w jakiejś dziedzinie jest 
słuchany, poważany, jego 
zdanie się liczy. Autory-
tetem może być nauczy-
ciel, wychowawca, trener, 
pisarz, aktor, piosenkarz... 
Nie, to nie jest to samo 
co idol. I znów sięgnijmy 

do słownika – idol, we-
dług dawnej terminologii, 
to wyobrażenie bożka, bo-
żyszcze. Jest to ktoś, kogo 
inni ślepo naśladują. Cho-
dzi tu o sposób ubierania 
się, wykonywane gesty. 
Ale tak naprawdę nie jest 
ważne, czy ten ktoś jest 
mądry, czy ma coś do po-
wiedzenia w jakiejkolwiek 
dziedzinie. Idol jest modny 

przez określony czas. Wte-
dy jest sławny, gdy wszyscy 
lub prawie wszyscy o nim 
mówią, ale... po jakimś 
czasie... zapominają.

Autorytet, gdy już się 
go zdobędzie, ma się do 
końca życia. Pierwszym 
autorytetem każdego czło-
wieka są rodzice. Oni uczą 
poznawać świat. Uczą cho-
dzić, mówić, obserwować... 

nawet gdy nie robią tego 
świadomie. Każdy z nich 
jest takim autorytetem w 
dziedzinie rozwoju swojego 
dziecka. Jak już zaczynamy 
dorastać, nie zawsze chce-
my to uznać i zaczynamy 
szukać wokół siebie innych 
autorytetów. I cóż znajdu-
jemy? Idola czy autorytet? 
Warto szukać autorytetów i 
na nich się wzorować!

HOBBY – jak świetnie spędzić 
czas? KREATYWNI I PRAKTYCZNI

Sami twórzcie nowe tren-
dy! Interesujecie się modą, 
ale, niestety, te najnowsze 
jej „krzyki” nie zadowalają 
waszej wyobraźni? Stroje na 
sklepowych półkach wydają 
się Wam monotonne i bez 
wyrazu? 

A pokój, w którym przeby-
wacie, jest szary i smutny? Ża-
den problem, świetne ciuchy 
i dekoracje możecie przecież 
wyczarować sami! I nie przej-
mujcie się tym, że nie macie 
wielkiej wprawy w używaniu 
nożyczek i igły. 

Na początek spróbujcie po-
prosić o pomoc mamę, babcię 
albo zaproponować świetną 
kolekcję mody na lekcji pla-
styki lub techniki.

Znajdź 10 różnic
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Przeciętny człowiek za-
pytany, ile zapachów ist-
nieje na świecie, odpowie 
zazwyczaj, że kilkadziesiąt. 

Po zastanowieniu się 
dopowie: może kilkaset. 
Tymczasem dobry ekspert 
oceniający perfumy powi-
nien, zdaniem fachowców, 
rozróżniać 30 tysięcy za-
pachów. 

Dla psa zapewne sprawa 
jest jeszcze prostsza. Gdy-
by umiał mówić, powie-
działby: tyle jest zapachów, 
ile żywych istot na świe-
cie.  Każdy człowiek, każde 
zwierzę ma swój niepowta-
rzalny bukiet zapachowy, 

który 
pies odbiera być może tak 
samo precyzyjnie, jak my 
oglądając fotografie. 

Pies może się jednak 
pomylić – podobnie jak 
człowiek – w sytuacji, gdy 
ma do czynienia z identycz-
nymi bliźniakami. Okazuje 

się, że nie tylko twarze ich 
są łudząco podobne, ale 
również „portrety zapacho-
we”. 

Psy o szczególnie do-
brym węchu potrafią jed-
nak rozróżnić także jed-
nojajowe bliźnięta. Jest 
prawdopodobne, że gdy 
policyjne laboratoria zdoła-
ją wyprodukować jakiś do-
statecznie czuły „sztuczny 
nos”, to obok kartoteki od-
cisków palców policja ca-
łego świata kolekcjonować 
będzie zapachy przestęp-
ców, a policyjne owczarki 
przejdą na zasłużone eme-
rytury.

Proponuję wyko-
nanie balonowego 
klowna, który bę-
dzie wspaniałym 
prezentem dla 
Waszego kolegi/
koleżanki lub za-
bawnym akcentem 
w pokoju.  

Potrzebne ma-
teriały: 
• kolorowe kart-
ki z bloku tech-
nicznego (na nich będziecie 
rysowali kontury balonów), 
• klej, nożyczki. • kolorowy 
papier, • serpentyny (ewentu-
alnie wąskie wstążki),  • fla-
mastry,  • patyki od balonów, 
• kredki, ołówek. 
       Wykonanie:
1. Wycinacie kontur balo-
nika.  
2. Rysujecie kształty kape-
lusza i muszki, a następnie 
wycinacie je. 
3. Wycinając poszczególne 

elementy twarzy z kolo-
rowego papieru lub ry-

sując je flamastra-
mi i przyklejając, 
kartonowy balo-

nik przekształca-
cie w twarz klow-
na. 
4. Kiedy twarz 

jest już gotowa, 
ozdabiacie ka-
pelusz i musz-
kę w dowol-

ny sposób: np. 
figurami geometrycznymi 
wyciętymi z kolorowego pa-
pieru, serpentynami. 
5. Kapelusz i muszkę przy-
klejacie do balonowej twarzy. 
6. Teraz tylko umieścicie ba-
lonowego klowna na patycz-
ku i już jest! 

Prezent dla każdego: zrób to sam

Nie powiem nie
Nie siądę do stołu!
Nie lubię rosołu!
Nie zrobię zadania!
Nie usnę do rana!
Nie mogę się zginać!
Nie lubię wycinać!
Nie – to moje ulubione słowo.
Nie lubię sałaty.
Nie wypiję 
mleka.
Nie idę do sklepu.
Nie odrobię lekcji.
Kiedy mama 
pyta mnie,
To od razu wołam 
– NIE!
Nie idę!
Nie lubię!
Nie zrobię!
A teraz nie śmieję się,
Bo kiedy były lody,
Zawołałam – NIE!
Zanim coś powiemy, czy odpo-
wiemy na coś, należy wysłuchać 
do końca tego, co ktoś chce nam 
powiedzieć. Chyba Wam nic ta-
kiego nie zdarzyło się? A może? 
Będę czekała na Wasze ciekawe 
„wpadki”. Na najciekawsze cze-
kają NAGRODY!!!!

ILE ZAPACHÓW JEST NA ŚWIECIE?

Zapraszam do małego sprawdzianu z 
ortografii. W miejsca, gdzie jest wielokropek 
„...”, wpiszcie odpowiednią literę.
O W... ... U
Przypełza w... ... do kra...cowej
Dopasować d...insy nowe,

A kra...cowa wzrok wyt... ...a
I ju... spodnie szy...ko zw... ...a.

Udało się? Brawo! Nie było to zadanie 
łatwe, ale niewielka podpowiedź rysunkowa 
z pewnością naprowadziła Was na właściwy 
trop. 

Sprawdzian z ortografii na wesoło


