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Dzieńdoberek! Jedni z Was szykują się
w niedalekiej przyszłości do rozpoczęcia nauki w szkole, inni – już do niej
uczęszczają, a niektórzy z Was to po
prostu „stare wygi”. Tak czy inaczej,
zawsze warto mieć ambicje i zostać „super uczniem”. Jak to zrobić? Oto przepis:

Przepis na Super ucznia
Składniki:
• wzorowe zachowanie,
• dobre serce,
• dużo chęci i zaangażowania,
• odwaga i aktywność,
• koleżeństwo,
• systematyczność i pracowitość,
• szóstki i piątki,
• podręczniki z gramatyki,
ortografii,
• wiadomości z przyrody,
tabliczka mnożenia, encyklopedie i słowniki,
• kultura osobista (słowa: dzień dobry, dziękuję,
przepraszam).
• miłość do nauki

Sposób wykonania:
• Przygotować dobre
i trwałe podłoże.
• Umieścić na nim formę w
kształcie ucznia.
• Do tak przygotowanej
formy wsypać: dobre serce,
wzorowe zachowanie, koleżeństwo, szóstki i piątki,
podręczniki z gramatyki,
ortografii, wiadomości z
przyrody, tabliczkę mnożenia, encyklopedie i słowniki.
• Wszystko dokładnie wymieszać.
• Co kilka dni dodawać
szczyptę zaangażowania i
dużo chęci.

• Przez cały czas mieszając, dodawać garściami odwagę i aktywność.
• Raz na kilka tygodni
należy formą wstrząsnąć,
stosując sprawdziany, aby
wnętrze nie zrobiło się leniwe.
• Całość należy formować
przez kilka lat, pamiętając o ciągłym dodawaniu
systematyczności i pracowitości.
• Gdy uczeń będzie rósł,
nie można hałasować i ro-

bić złych rzeczy, aby nie
dać mu złego przykładu.
• Uzyskany efekt należy posypać pyłem kultury osobistej w postaci słów: „dzień
dobry”, „dziękuję”, „przepraszam”.
• Wszystkie składniki należy stosować z umiarem, aby
nie przedobrzyć w którąś
stronę.
• Stosując się do wyżej
wymienionego przepisu,
uzyskamy „super ucznia”.

Cuda świata: Kamienny krąg Stonehedge
Ziemia i ludzie, którzy na niej mieszkają, są wielcy, bo
wielkie rzeczy stworzyli. A między innymi – Kamienny
krąg Stonehenge to niezwykła, prehistoryczna budowla!
Naukowcy ustalili, że to miejsce kultu Księżyca i Słońca powstało ponad 2 tysiące lat przed naszą erą – aż trudno to sobie wyobrazić! To kręgi zbudowane z ogromnych,
4-metrowych, kamiennych głazów. Do dziś pozostaje zagadką, te ważące nawet 40 ton głazy były transportowane
z odległego o 130 kilometrów kamieniołomu.
Nieznany jest też cel budowy tego niezwykłego kręgu –
niektórzy naukowcy twierdzą, że służył on do obserwacji
nieba i gwiazd. Inni są zdania, że odbywały się tam pogańskie obrzędy. Pojawiają się także nieprawdopodobne
teorie – jak na przykład ta, że Stonehenge to lądowisko
dla pojazdów, którymi przybywały na naszą planetę istoty
pozaziemskie.
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Orzechowe – ciekawostki czytelnikom Pocopotka
Orzechy dodają energii w jesienne dnia,
także poprawiają nastrój. W całej Europie
leszczynowe krzewy spotykamy we wszystkich niemal lasach i w ogrodach działkowych.
Chyba niewiele osób wie, że w niektórych
krajach przerabiane są na pyszną chałwę. Tylko u nas najczęściej jadamy je w najprostszej
postaci, czyli prosto z łupiny albo w czekoladzie.
Orzeszki ziemne
Nie są prawdziwymi orzechami. W rzeczywistości należą do grupy roślin strączkowych, podobnie jak fasola i groch.
• Orzechy ziemne to jedyne orzechy,
które rosną pod ziemią.
• Światowy
rekord w
jedzeniu
orzeszków
to 100
gramów
w ciągu
59,2 sekund.
• Owoce
orzeszków ziemnych rosną stosunkowo szybko – potrzeba od 120 do 160 dni, żeby
z nasiona wyhodować orzeszki.
• Astronauta Allan B. Shepherd wyruszając
z misją Apollo na księżyc, zabrał ze sobą
orzeszki ziemne.
• Masło orzechowe – ulubiony przysmak
dzieci – początkowo było wykorzystywane
jako wzmacniający organizm suplement diety. W 1980 roku amerykańscy lekarze odkryli

właściwości odżywcze masła orzechowego i
zaczęli podawać je jako produkt łatwo przyswajalny i bogaty w składniki odżywcze dla
starszych osób.
Amerykański naukowiec znalazł ponad 300
alternatywnych zastosowań dla orzeszków
ziemnych, m. in. jako pasta do zębów lub
pasta do butów.
Orzech laskowy
• Orzechy laskowe mają to wszystko, co jest
potrzebne, aby wzmocnić siły organizmu wyczerpanego pracą fizyczną i umysłową.
• Zimą wiewiórka z łatwością wyczuje orzech schowany
nawet pod 30-centymetrową warstwą
ziemi! Orzech laskowy jest
nazywany eliksirem
młodości. Łupiny orzechów
zawierają mocny,
brązowy barwnik używany
dawniej do
farbowania
tkanin.

Szpieg, który lubił
szkolne obiady
Autorstwa Pameli Butchart
Maja bardzo się cieszy, ponieważ pani wyznaczyła ją na opiekunkę nowej uczennicy. Matylda jest
Francuzką, a Maja wraz z
resztą klasy już nie może
się doczekać, kiedy pokaże jej wszystkie zakamarki
i nauczy wymigiwać się od
zjadania szkolnych obiadów zwanych TRUCIZNĄ.
Okazuje się jednak, że Matylda UWIELBIA szkolne
obiady i chętnie bierze DOKŁADKI! Klasa zaczyna
się wszystkiego domyślać –
Matylda jest SZPIEGIEM i
przybyła wykraść wszystkie
szkolne tajemnice. Trzeba ją
powstrzymać, zanim będzie
ZA PÓŹNO! Rozejrzyjcie
się... może w Waszej stołówce też jest szpieg!

Orzech włoski
• Dożywający nawet 500 lat orzech włoski
jest najbardziej długowiecznym drzewem
sadowniczym.
• Dziko rosnące (nie szczepione) drzewa
mogą owocować nawet przez 400-500 lat!
• Piękne, ciemnobrązowo-czerwone
drewno orzecha włoskiego należy do
najbardziej cenionych i najdroższych na
świecie.

Pokoloruj Kubusia Puchatka i Tygryska

Ale dowcip!
Pani od polskiego pyta
Mądralę:
— Dlaczego ty się w
ogóle nie uczysz?
— Uczę się! – odpowiada Mądrala.
— To dlaczego robisz
tyle błędów?
— Bo ja się uczę na
błędach!

