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ALE DOWCIP 
Kubuś Puchatek 
do Prosiaczka:
— Krzyś dał nam 
10 słoików mio-
du, po 8 dla każ-
dego.
— Ależ Puchat-
ku! — dziwi się 
Prosiaczek. — 
Przecież to wy-
pada po 5 sło-
ików!
— Licz sobie jak 
chcesz, Prosiacz-
ku. Ja swoje 8 już 
zjadłem!

Hej! Kasiu, Katarzynko
Gdzie szukać Cię dziewczynko
Wróżby o Ciebie zapytam
Czekaj — wkrótce zawitam
Bawmy się więc w Katarzyny
Szukajcie chłopaki dziewczyny
Zapytać więc trzeba wróżby
A nuż potrzebne już drużby

Co każdy chłopak o Katarzynkach znać powienien

Katarzynki — dzień 
świętej Katarzyny, żeński 
odpowiednik andrzejek. 

W nocy z 24 na 25 listo-
pada odbywają się wróżby 
młodych mężczyzn doty-

czące ożenku i poszukiwa-
nia partnerki. 

Prawowite męskie 
„święto” zostało zapo-
mniane na rzecz spopula-
ryzowanego na zachodzie 
święta panien. zwanego 
andrzejkami, kiedy to 
kobietom poszukującym 
partnera mają się spełniać 
pomyślne wróżby.

Ona — nie Ona, 
będzie — nie będzie…

„W noc świętej Katarzy-
ny pod poduszką są dziew-

czyny” — to porzekadło 
towarzyszyło wkładaniu 
pod poduszkę dziewczę-
cych przedmiotów, części 
garderoby czy ptasiego 
pióra mających sprowadzić 
proroczy sen o przyszłej 
narzeczonej, bądź karte-
czek z pierwszymi literami 
imion lub całymi żeńskimi 
imionami — które zaraz 
po przebudzeniu miały być 
wylosowane. 

Towarzyszyć temu mógł 
wierszyk:Wskaż proszę 
wróżbo wybrankę 

Wyciągam karteczki cztery
Są jej imienia litery

Wróżenie z kubków 
polegało na losowaniu 
ukrytych pod nimi przed-
miotów symbolizujących 
ożenek (np. obrączka), 
przypływ majątku (np. mo-
nety), dobrą pracę (zboże), 
chwilowy zastój (pusty ku-
bek). 

Losowaniu towarzyszyć 
może wierszyk:

Kasiu, daj znać, co się 
będzie ze mną dziać. 

Wytęż wzrok i znajdź 9 różnic



LIŚĆ WIERZBY dla urodzonych w 
grudniu — dokuczają Wam plotki? Spró-
bujcie otwarcie porozmawiać z osobą, 
która je rozsiewa. I bądźcie sobą — 
wspaniałym kolegą i kompanem!

LIŚĆ BUKU dla urodzonych w stycz-
niu — dobry czas na zmiany. I to zarówno 
w dziedzinie zainteresowań, jak i wyglądu. Wystarczy, że 
się odważycie. Dzięki temu poczujecie wiatr w żaglach i 
zaczniesz cieszyć się życiem!

LIŚĆ OLCHY dla urodzonych w lutym — od waka-
cji ciągle chodzicie na imprezy i spotkania. Ale jeśli nie 
zaczniecie myśleć o nauce, zaległości będą ciągnąć się za 
Wami do końca tego roku, a może nawet przeciągną się 
na rok nowy. Pomyślcie o tym!

LIŚĆ JESIONU dla urodzonych w marcu — czas 
udanych przedsięwzięć. Zdołacie wreszcie mocnymi ar-
gumentami przekonać rodzi-
ców lub nauczycieli do swo-
ich racji. 

Znajdziecie więcej czasu 
na nowe hobby, które po-
chłonie Was bez reszty.
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Pokoloruj rysunek

W 2002 roku, w 100. 
rocznicę powstania za-
bawki, ustanowiono dzień 
25 listopada Światowym 
Dniem Pluszowego Misia

 
Trudno wyobrazić sobie 

dzisiejszy świat bez pluszo-
wego misia. Miś jest naj-
lepszym naszym przyjacie-
lem, nie tylko dzieci, nawet 
niektórzy dorośli trzyma-
ją z sentymentu swojego 
pluszaka przez długie lata. 
Czy można wyobrazić so-
bie świat bez misia?

Miś — zabawka oraz 
bohater literatury dziecię-
cej lub też popularne okre-
ślenie niedźwiedzia.

Sympatyczna postać 
takich bohaterów oraz 
skojarzenia z pluszowymi 
zabawkami sugerują, że 
niedźwiedź jest miłym i 
nieagresywnym zwierzę-
ciem. Miś stał się boha-
terem utworów dla dzie-
ci, z których najbardziej 

znanym jest Kubuś Pu-
chatek (ang. Winnie 
the Pooh) stworzony 
w 1926 przez bry-
tyjskiego pisarza 
Alana Alexandra 
Milne’a. 

Innym  
n i e d ź -
wiedzim 
bohaterem 
książek dla 
dzieci jest Miś 
Paddington.  
Najbliższy nam 
jest Miś Uszatek 
z „Dobranocki”. 

Kariera pluszowego 
misia 

I historia — kariera 
misia-zabawki rozpoczęła 
się w końcu XIX wieku. 
Margarete Steiff, Niemka 
sparaliżowana wskutek 
choroby, szyła różne plu-
szowe zabawki-zwierząt-
ka. 

Jej siostrzeniec Richard 

Steiff w roku 
1880 wpadł na 
pomysł, aby 
ulepszyć ich 

konstrukcję i za-
łożyć firmę pro-
dukującą takie 

zabawki. 
Pluszowe 

zwierzątka 
wystawio-
no na tar-

gach w Lip-
sku w 1903 

roku. Zainte-
resowały one 

Amerykanów i 3 
000 egzemplarzy 

wyeksportowano 
do Stanów Zjed-
noczonych. Tam 

zdobyły dużą po-
pularność i wkrótce po-
dobne misie zaczęły wy-
twarzać inne firmy zabaw-
karskie. Firma Steiffa na-
dal istnieje i nadal zajmuje 
się produkcją pluszowych 
zabawek.

II historia — wszyst-

ko zaczęło się w 1902 ro-
ku, gdy prezydent Stanów 
Zjednoczony Teodor Ro-
osvelt wybrał się na polo-
wanie. Po kilku godzinach 
bezskutecznych łowów, 
jeden z towarzyszy pre-
zydenta postrzelił małego 
niedźwiadka i zaprowadził 
go do Roosvelta. Prezy-
dent, gdy ujrzał przerażone 
zwierzątko, natychmiast 
kazał je uwolnić.

Wydarzenie uwiecznił 
na rysunku Clifford Ber-
ryman. Rysunek ukazał 
się w gazecie. Obrazek na-
tchnął sklepikarza z Bro-
oklynu, Morrisa Mitcho-
ma, imigranta z Rosji, do 
produkcji, za specjalnym 
pozwoleniem prezydenta, 
pluszowych niedźwiadków 
o nazwie Teddy. W cią-
gu kilku lat Mitchom stał 
się potentatem pluszowym 
i właścicielem „Ideal” — 
jednej z najbardziej zna-
nych firm produkującej 
misie.

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

HOROSKOP SPADAJĄCYCH LIŚCI


