12 DLA DZIECI

KURIER WILEŃSKI • Wtorek, 16 września 2014 r.

Witam! Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy ludźmi,
boskimi stworzeniami bardzo mądrymi. To przecież
człowiek zmienił świat na lepsze: zbudował samochody,
zapalił żarówki, wzniósł się w niebo niczym ptak, przemierza morza i oceany. Czy jednak czasami nie jesteśmy
aby zbyt mądrzy? Nad niektórymi naszymi poczynaniami
warto się zastanowić. Człowiek musi chronić nasz świat!

Człowiek — śmiertelne niebezpieczeństwo
Największym zagrożeniem dla zwierząt jest…
działalność człowieka.
Giną pod kołami samochodów, które pędzą nawet
w parkach narodowych.
Umierają podczas polowań,
urządzanych „dla zabawy”.
Tracą naturalne środowisko, bo wycinane lasy zastępowane są przez miasta
— betonowe pustynie.
Weźcie do ręki mapę Ameryki Północnej.
Spójrzcie na lewy górny róg
kontynentu, czyli Alaskę.
Znajdźcie tam miejsce najdalej wysunięte na północ.
To miasto Barrow. Morze
Beringa, nad którym leży,
jest przez większą część roku zamarznięte. W 1988 r.
pogoda zaskoczyła trzy wieloryby. Został im niewielki
fragment wolnej powierzchni, oddalony o kilka mil od
oceanu. Ludzie zaczęli im

pomagać. Pilnowali, by mały fragment wody nie zamarzał. Nie było to łatwe,
bo mróz sięgał do minus 40
st. C. Dużą rolę w tej historii odegrali rdzenni mieszkańcy Alaski. Początkowo
chcieli zabić zwierzęta. Po
burzliwej naradzie plemiennej zdecydowali się jednak
je uratować. Chęć zabicia
wielorybów nie jest w tym
przypadku niczym szokującym. Mieszkańcy Alaski
czy Grenlandii musieli polować, żeby przeżyć. Nie
było tam pól uprawnych i
roślin. Anaruk, słynny chłopiec z lodowej wyspy, opisany przez Czesława Centkiewicza, bez umiejętności
łapania zwierząt, nie przeżyłby zimy. Podobnie było
w Afryce. Gdyby Staś Tarkowski nie potrafił doskonale strzelać, Nel umarłaby
z głodu… To jednak dawne

czasy. Teraz nawet
na Grenlandii są sklepy.
Nierówna walka
W większości krajów
na polowanie trzeba mieć
zezwolenie. Niestety, nie
wszyscy się do tego stosują.
Niektórzy po prostu lubią
zabijać. To przecież nie jest
równa walka — bezbronne
zwierzę i człowiek z bronią
palną. Krwawe polowania
urządzane są także na wieloryby. W Japonii wieloryby
giną ze względów „naukowych”. Tak biznesmeni z
tych wysp obchodzą zakaz
komercyjnego połowu zwierząt.
Obrońcy praw zwierząt
muszą nagłaśniać każdą
bulwersującą sprawę. Nikt
bowiem nie chce dobrowolnie rezygnować ze swoich
„przyjemności”, czym dla
niektórych jest właśnie, niestety, zabijanie zwierząt. Co
gorsza, dla większości ludzi
los dzikich zwierząt jest obojętny. Interesuje ich tylko telewizja, gry komputerowe i
zakupy. Czy możecie sobie
wyobrazić dziewięciolatka,
który po raz pierwszy był
w lesie dopiero w 3 klasie
na wycieczce szkolnej? Albo
warszawskie przedszkole, do
którego przywieziono kozę,
bo większość dzieci nigdy

nie widziała takiego zwierzęcia „na żywo”?
Potrzebna pomoc
Człowiek zabiera zwierzętom przestrzeń, niezbędną im do życia. Informacje
o wymierających gatunkach
wielu kwituje wzruszeniem
ramion, uznając, że „tak musi być”. Nie robią nic, by im
pomóc, bo przecież są od
tego „odpowiednie służby”.
Nie wszystkie jednak gatunki
uda się uratować w ogrodach
zoologicznych. Potrzebna jest
pomoc nas wszystkich.
Co możecie zrobić?
• Zastanówcie się kilka razy przed zakupem wyrobów
(torebek, butów, pasków itp.)
ze skór zwierząt. Jeśli już musicie mieć skórzane rzeczy, to
wybierajcie te ze sztucznych
materiałów.
• Nie zbierajcie „pamiątek”,
do których wyrobu konieczne było zabicie zwierzęcia
(np. poroża, kły).
• Przed zjedzeniem mięsa egzotycznych zwierząt, upewnijcie się, że pochodziły one
z hodowli, a nie z polowania.
•Jeśli ktoś w Waszej rodzinie
jest myśliwym, porozmawiajcie z nim i spróbujcie namówić, by nie zabijał zwierząt
dla sportu.
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Niezbędnik nastolatka
Niezbędnik dziewczyny
Nie jest łatwo być nastolatką w dzisiejszym świecie. Trzeba zawsze być o
krok do przodu przed koleżankami i
nie dać sobie dmuchać w kaszę przemądrzałym kolegom. Jest na to prosta
metoda — wystarczy poznać parę ciekawostek i przydatnych informacji z tej
książki. Dzięki niej można dowiedzieć
się na przykład, co wspólnego ma skala
Beauforta z ładną fryzurą, jak szybko
biega zebra, jak tańczyć walca, co robić
w trakcie trzęsienia ziemi czy jakie są
najsławniejsze siostry na świecie.
Niezbędnik chłopaka
Kiedy jest się nastoletnim chłopakiem, potrzeba wiele wiedzy i jeszcze
więcej umiejętności, by zaimponować
kolegom (i koleżankom...). Z pomocą
przychodzi ta właśnie książka, dzięki
której każdy chłopak może stać się
prawdziwym idolem towarzystwa! Jakie są najdziwniejsze sporty świata,
jakie wynalazki NASA sprawdzają się
w codziennym życiu, jakie formacje
wojskowe stosowali Rzymianie, co
pachnie najbardziej nieprzyjemnie na
świecie, czy którzy królowie byli prawdziwymi wariatami... Od takich ciekawostek po prostu nie
sposób się oderwać!

Zabawny test z ludzikiem
Narysujcie siebie takim, jakim się widzicie. Macie na
to jedną minutę. Co narysowaliście? Przeczytajcie swój
opis!
•Narysowaliście całą, wyraźną postać — macie konkretne plany na ten rok
szkolny i zamierzacie je
zrealizować.
•Na r y s owa l i ś c i e
— jesteście z siebie
dlatego lubią Was
Trzymajcie uśmiech!

uśmiechniętą buzię
zadowoleni. Pewnie
też wszyscy dookoła.

•Na r ysowa l i ś c ie
oprócz postaci coś
na głowie lub w
dłoniach, np. kapelusz, kwiatek — jesteście przebojowi,
odważni i oryginalni. Chyba macie szansę na przewodniczącego klasy.
•Narysowaliście ramiona wzniesione do góry — energia
Was wręcz rozpiera. Zapiszcie się na jakieś dodatkowe
zajęcia.
•Narysowaliście bardzo chudą postać — zacznijcie realizować swoje marzenia. Zobaczycie, że mogą się spełnić.
•Narysowaliście bardzo małą postać — hej! Odezwijcie
się, bo Was prawie nie widać i nie słychać! Przełamcie
się — przecież jesteście fajną osobą!

Czy wiecie...
Dlaczego niektóre grzyby, tak, jak ludzie, chodzą do lekarza?
— Bo, mają robaki!

Pokoloruj i znajdź
wyjście z labiryntu

ALE DOWCIP!
Myśliwy przechwala się
przed kolegami swoją pewną ręką i niezawodnym okiem. Aby
zademonstrować swoje
umiejętności strzeleckie, strzela do przelatującej gęsi. Gęś leci
dalej.
— Koledzy! Cud, cud!
— woła do kolegów. —
Pierwszy raz w życiu
widzę lecącą martwą
gęś!

