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30 września Dzień Chłopaka
Z okazji tego dnia niezwykłego
Życzymy Wam, chłopcy,
wszystkiego najlepszego!
Humoru radosnego
I aby codziennie spotkało
Was coś magicznego.
Niech żyją chłopcy!
Dziewczyny — tylko tej najfajniejszej! Ciastek — tylko tych
najsłodszych! Samochodów —
tylko tych najszybszych! Zabaw
— tylko najweselszych! Przygód
— tylko najciekawszych...I butów
— takich, co najlżejsze, w których
wszędzie mógłbyś dotrzeć!

Co myślą dziewczyny o chłopakach:
Wszyscy chłopcy są jak z kosmosu,
Pogadać z nimi nie sposób. Tylko
jeden mógłby być mój, Gdyby
troszkę zmienił strój.
Co myślą chłopcy o dziewczynach:
Dziewczyny na niczym się nie
znają,
Nawet w piłę nie pograją.
I chociaż kumpel byłby z nich
słaby,
To mają zalety, a nie same wady.
Czasem chichoczą i tańczą
ciągle wolne
Ale ciągnie nas do nich potwornie!

Chłopcy — jacy są: wiedza w pigułce
Troszkę złośliwości nie zaszkodzi, a pomóc może...
Maczo
Przykład: Na przerwach
wywyższa się „co to on”.
Wszystkich zaczepia.
Powód: Uważa się za niedocenionego — to główny
powód takiego zachowania.
Jego zdaniem siła przyciągnie dziewczyny do niego.
Chyba się myli.
Supermen — to ja!
Przykład: Niezależnie od
opinii kolegów potrafi stanąć po stronie słabszego.
Jest odważny i szaleją za nim
wszystkie dziewczyny.
Powód: Stara się zrobić

wszystko, by zaimponować
dziewczynie, jest czuły i troskliwy, inteligentny i miły —
prawdziwy okaz!
Zakompleksiony
Przykład: Godzinami potrafi myśleć o jednym. Na przerwach włóczy się po korytarzu. Nie rozmawia z nikim.
Powód: Ten chłopiec boi się
odezwać do kogoś, by nie
zostać odrzuconym. Jego
nieśmiałe spojrzenie mówi o
jego delikatnej naturze. Potrzebuje dobrego przyjaciela.
Może Ty mu pomożesz?
Romeo...?
Przykład: Daje dziewczynie
zeschłe badyle i
stare serduszko i uważa,
że się bardzo wysilił.
P o w ó d :
Chłopak ten
uważa,
że
to i tak za
dużo. Jego
zdaniem wierszyk i kartka na

Walentynki to przeżytek. O
kwiatach w ogóle nie wspomina.
Nieśmiały w każdym calu!
O nie!
Przykład: Kiedy ktoś go pyta, co się stało, on patrzy w
podłogę i wzdycha.
Powód: Chłopcy ci mają w
pamięci zapisane: „Prawdziwy mężczyzna nie płacze”.
Uważają, że płacz to zajęcie dla dziewczyn. Lepiej im
chodzić jak chmura gradowa
i wyżywać się na innych, niż
zwierzyć się komuś.
Pamięć wybiórcza!
Przykład: Zna wyniki
wszystkich rozgrywek klubów piłkarskich, a o urodzinach dziewczyny nigdy nie
pamięta.
Powód: Tak jak większość
chłopców nie potrafi okazywać swoich uczuć (sposób
na wykręcenie się z trudnej
sytuacji). Boi się krytycznej
oceny ze strony innych, że
nie jest idealny i nie potrafi
czegoś zrobić.

ALE DOWCIP!
Poszedł chłopak do
lasu. Tak chodził i
chodził, że w końcu zabłądził. Chodzi więc po lesie
i krzyczy. W pewnym momencie coś
go szturcha z tyłu
w ramię. Odwraca
głowę, patrzy, a tu
stoi wielki niedźwiedź rozespany,
wkurzony i mówi:
— Co tu robisz?
— Zgubiłem się.
— Ale czemu tak
krzyczysz?
— Bo może ktoś
usłyszy i mi pomoże.
— No to ja usłyszałem. I co? Pomogło ci?

DLA DZIECI 13

KURIER WILEŃSKI • Wtorek, 30 września 2014 r.

Psychozabawa: Bałaganiarz czy czyścioch?
1. Pod Waszym łóżkiem:
a) nie ma ani odrobiny kurzu;
b) staracie się utrzymać porządek, ale bez przesady;
c) oprócz kurzu znajdują się
też inne rzeczy.
2. Nauka idzie Wam lepiej,
gdy:
a) na biurku macie minimum
niepotrzebnych rzeczy do
pracy;
b) wokół jest czysto, a potrzebne przedmioty są w zasięgu ręki;
c) dookoła są wszystkie możliwe rzeczy.
3. Przychodząc do przyjaciela:
a) nie możecie się oprzeć i
dyskretnie sprawdzacie, czy
na szafkach przypadkiem nie
ma kurzu;
b) nie robicie problemu, nawet gdy w tym dniu nie jest
tam zbyt czysto;
c) w ogóle nie interesuje Was
stan czystości jego pokoju.
4. Określenie „artystyczny
nieład” ma dla Was wydźwięk:
a) zdecydowanie negatywny;
b) obojętny;
c) pozytywny.
5. Zjedliście batonik, a niepotrzebny papierek:
a) zanosicie od razu do kosza;
b) chowacie w kieszeni, gdy
nie ma w pobliżu kosza na
śmieci;
c) mniej lub bardziej świadomie rzucacie na ziemię.
6. Buty czyścicie:
a) zawsze, kiedy wracacie do
domu;
b) wtedy, gdy tego wymagają;
c) nigdy, chyba że ktoś Was
do tego zmusi.
7. Wpadacie do pokoju i:
a) już od progu wiecie, gdzie
leży rzecz, po którą przyszliście;
b) bez problemu znajdujecie
rzecz, która Was interesuje;
c) musicie się dobrze zastanowić, gdyż trudno jest Wam
cokolwiek znaleźć.
8. Odkurzacz dla Was:
a) jedyny przyjaciel w walce z
kurzem i brudem;

b) narzędzie do utrzymywania porządku;
c) wróg — niepotrzebnie zabierający czas.

Znajd ź 7 r ó ż nic

Najwięcej odpowiedzi „a”
— macie naturę czyściocha.
Brud, kurz, nieporządek
to Wasi główni wrogowie.
Sprzątanie traktujecie bardzo
serio i zawsze podchodzicie
do niego poważnie. Można
powiedzieć, że obsesyjnie
czatujecie na każdą drobinkę
kurzu, aby ją usunąć z Waszego czystego życia. Uważacie,
że idealny porządek to jedyny
właściwy stan rzeczy. Czujecie się osamotnieni, gdyż każdy człowiek to potencjalny
bałaganiarz. Pomyślcie, czy
warto rezygnować z przyjaciół, tylko dlatego że podchodzą do kwestii porządków
trochę inaczej niż Wy.
Najwięcej odpowiedzi „b”
— możecie czuć się dumni,
gdyż potraficie właściwie
ustosunkować się do porządku. Nie przesadzacie z czystością ani też nie pozwalacie, by
bałagan zawładnął Waszym
życiem. Rozumiecie, że nie
zawsze za wszelką cenę należy najpierw zająć się sprzątaniem. Czasem są sprawy
ważniejsze, wymagające poświęcenia im całkowitej uwagi. Po ich zakończeniu wracacie jednak niezwłocznie do
uporządkowania Waszego
otoczenia. Przyjaciele lubią
Was za tolerancję i delikatne,
aczkolwiek stanowcze, uwagi
w stosunku do ich podejścia
do kwestii porządków. Tak
trzymać!
Najwięcej odpowiedzi „c”
— choć to nie jest zbyt miłe
i kulturalne, ale należy Was
nazwać bałaganiarzami. Porządek to stan, który należy
na Was wymusić. Uważacie,
że sprzątanie to tylko strata
czasu i nie rozumiecie ludzi,
którzy zwracają Wam uwagę. Spróbujcie coś zmienić na
lepsze, nim stracicie przyja-

Odszukaj wyjście z labiryntu

ciół, którzy nie będą mogli już
dłużej znieść bałaganiarskiego
zachowania. Zacznij od zaraz.
Nigdy nie jest za późno! Nie
pozwól, by nieporządek władał
dziedzinami Waszego życia.

