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W tym pięknym czerwcowym dniu pragniemy życzyć wszystkim dzieciom, zarówno tym ma-

łym, jak i dużym, uśmiechu i radości. Realizacji postawionych sobie celów i odwagi w dążeniu 

do nich. Życzymy Wam również samozaparcia, szczęścia, a nadchodzących wakacji wypełnio-

nych niezapomnianymi przygodami. Nigdy nie zapominajcie o tym, że to nie wiek świadczy    

o dojrzałości człowieka, ale jego zachowanie i przemyślenia. Pamiętajcie, że niezależnie od 

upływu czasu wszyscy jesteśmy dziećmi... 

Redakcja 



 

 

DZIEŃ DZIECKA 

Dzień Dziecka 
Historia Dnia Dziecka 

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów doty-
czących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 
w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ. 

           W Polsce 

W Polsce i innych byłych państwach                             
socjalistycznych Międzynarodowy              
Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 
w dniu 1 czerwca.  Po raz pierwszy zorga-
nizowano  go w związku z akcją zbierania 
podpisów pod apelem sztokholmskim.          
Od 1952 stało się świętem stałym. Jego 
inicjatorem jest organizacja  International 
Union for Protection of Childhood,           
której  celem było zapewnienie   bezpie-
czeństwa dzieciom z całego świata.             
Od 1994 tego dnia w Warszawie obradu-
je Sejm Dzieci i Młodzieży 

 (Niestety, w tym roku nie będzie obrad :( ). 

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często organizuje się dzień sportu; np. rozgrywki międzyklaso-
we, festyny, festiwale, wycieczki. 

Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka ma ponad 50 lat. Obchodzony głównie           
w byłych krajach socjalistycznych, dziś znany jest już tylko w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji   
i krajach bałtyckich. Reszta świata świętuje Dzień Praw Dziecka 20 listopada. Zainicjowany 1949 
roku przez Światową Federację Kobiet Demokratycznych 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień 
Dziecka miał być świętem ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i głodem. Podchwycony przez 
komunistyczne władze krajów bloku wschodniego początkowo miał wyraźne konotacje politycz-
ne. Z czasem jednak polityka zeszła na dalszy plan i dziś święto to ma ciepły, rodzinny charakter. 
Konkurencyjne święto zaproponowała w 1954 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych. W rezolu-
cji 838 (IX) Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło wszystkim państwom organizowanie obchodów 
Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowało, aby wykorzystać te obchody do propagowania idei 
braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz do promowania działań na rzecz 
ich pomyślnego rozwoju.  

ONZ obchodzi własny Dzień Dziecka 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw 
Dziecka (w 1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (w 1989 r.). Zgromadzenie Ogólne         
w swojej rezolucji sugeruje jednak, że każde państwo może organizować własne obchody w dniu, 
który uzna za właściwy.  
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Co kraj, to obyczaj 
 
Tak jak różne są daty obchodzenia Dnia 
Dziecka, różne są również zwyczaje z nim 
związane. Święto najmłodszych jest obcho-
dzone odmiennie w różnych państwach.   
We Francji i we Włoszech Dzień Dziecka to 
jednocześnie Dzień Rodziny. Obchodzony 
jest 6 stycznia i nawiązuje do Święta Trzech 
Króli, którzy przybyli do stajenki,  by złożyć 
dary małemu Jezusowi. Rodzice obdarowują 
prezentami swoje dzieci, jednak gwoździem 
programu jest specjalne ciasto z wróżbą. 
Maluchy otrzymują również koronę „króla” 
lub „królowej”. 

W Japonii, natomiast, Dzień Dziecka nosi 
nazwę Kodomo-no Hi i jest obchodzony      
5 maja. Wywodzi się od święta Tango-no 
Sekku (czyli Dzień Chłopca). Japończycy 
podkreślają w tym dniu obowiązek poszanowania praw dzieci oraz wychowywania ich w atmosfe-
rze miłości i szczęścia. W tym dniu także maluchy okazują rodzicom wdzięczność za trud wycho-
wania i opiekę. Co ciekawe, Kodomo-no Hi jest przede wszystkim świętem chłopców. Zwyczajo-
wo, ojcowie przygotowują z synami flagi z obrazem karpia (symbol siły i odwagi, ale i rodziny: 
ojciec to karp czarny, matka – czerwony, a syn – niebieski) i wieszają je na drzewach. Dziewczyn-
ki, natomiast, świętuję 3 marca. Przygotowują wtedy wystawy lalek w tradycyjnych, japońskich 
strojach,  a także piją napój ryżowy. 

  
W Paragwaju dzieci świętują 16 sierpnia – w rocznicę      
bitwy o Acosta Nu. Jest to, w zasadzie, smutne święto, po-
nieważ w 1869 roku, podczas bitwy, zginęło kilkadziesiąt 
tysięcy dzieci. 
Z kolei w Turcji, Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwiet-
nia. Jest to jednocześnie Święto Niepodległości. Mustafa 
Kemal Atatürk, prekursor Republiki Tureckiej, zadedyko-
wał dzieciom to święto, ponieważ uważał, że to właśnie one 
są przyszłością narodu. Podobnie jak w Polsce, dzieciaki 
zasiadają wtedy w parlamencie. 
 

Dzień Dziecka – dniem codziennym 
  
Niezależenie od dat i obyczajów, na całym świecie podkre-
ślane są prawa dzieci oraz powinność wychowywania ich w 
atmosferze szczęścia i troskliwej opieki.  
 
Pamiętajmy o tym nie tylko w Dzień Dziecka! 
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Pochodził ze spolonizowanej rodziny Goldszmitów - jego pradziad był szklarzem, dziadek        
lekarzem, zaś ojciec, Józef Goldszmit, znanym warszawskim adwokatem. On sam, jako              
Żyd-Polak, poczuwał się do podwójnej identyfikacji narodowej. Nie lubił zbytnio szkoły, uczył się 
przeciętnie - raz nawet nie zdał. Interesował się natomiast literaturą, której poświęcał cały czas 
wolny. 

W 1898 r. zdał maturę i zapisał się na Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskie-
go. Studia medyczne zajęły mu sześć lat, gdyż pierwszy rok musiał powtórzyć. Ciągle, od 1896 r., 
kiedy to opublikował w tygodniku satyrycznym "Kolce" humoreskę "Węzeł gordyjski", która była 
jego debiutem pisarskim i zapoczątkowała twórczość publicystyczną, rozwijał się literacko. 

Był człowiekiem o niezwykłej wrażliwości i choć sam nigdy nie założył rodziny całe życie        
poświęcił pracy z dziećmi. 

Pragnął, by także młodzi ludzie mieli 
wkład w tworzenie kultury i zainicjował 
wydawanie eksperymentalnego tygodnika 
dzieci i młodzieży ,,Mały Przegląd”- jako 
dodatku do dziennika "Nasz Przegląd". 
Było to pismo praktycznie całkowicie 
tworzone "przez dzieci i dla dzieci". 

Pedagog, pisarz i lekarz, dyrektor          
Żydowskiego Domu Sierot w Warszawie, 
w czasie wojny cały czas walczył o środki 
finansowe na utrzymanie dzieci,             
ale przede wszystkim starał się, by mimo  
beznadziejnej sytuacji, życie jego pod-
opiecznych płynęło wcześniejszym,   
przedwojennym rytmem. 

Wielokrotnie odrzucał propozycje osobistego ratunku: nie przyjął pomocy w opuszczeniu getta i 
ukryciu się, jaką oferowali mu przyjaciele, a w dniu deportacji, rankiem 5 sierpnia 1942 r., w cza-
sie trwania tzw. "wielkiej akcji" odmówił opuszczenia wychowanków i towarzyszył im w drodze 
do obozu zagłady w Treblince, gdzie zginął wraz z nimi, zamordowany w komorze gazowej. 

Najbardziej znane myśli Janusza Korczaka: 

,,Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.” 

,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” 

,,Nie ma dzieci, są ludzie.” 

,,Marzenie jest programem życia.” 

,,Nie nazywajmy złymi przeżyć trudnych” 

Janusz Korczak 
Ten, który zauważył, że: „nie ma dzieci, są ludzie” 
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Jak zmieniło się Pani życie    

    dzięki dziecku? 

A.C.: To oczywiste, że bardzo. Powołanie do życia nowego człowieka jest czymś niesamowitym. 
Jego rozwój następuje tak szybko i to sprawia, że trzeba dostosowywać się do sytuacji. Teraz w 
moim życiu jest więcej wzruszeń, czułości, radości, wycieczek... na plac zabaw.      Można by wy-
mieniać… 

A.J.: Diametralnie, stały się centrum mojego wszechświata. 

Czy chciałaby Pani wychowywać swoje dziecko w obecnych czasach                                                 
czy czasach swojego dzieciństwa? 

A.C.: Myślę, że ideałem byłoby połączenie tych czasów i wybranie z nich tego, co najlepsze.      
Kiedy byłam dzieckiem, nie miałam telefonu komórkowego, komputera, opracowań lektur szkol-
nych itp., ale było super! Naprawdę byłam szczęśliwa! Nie słyszałam też, żeby ktoś miał dysorto-
grafię, dyskalkulię... nie wiem, jak to możliwe.;) Dzisiaj dzieciaki mają mnóstwo atrakcji,            
alternatyw... trzeba tylko chcieć z tego korzystać i robić to "z głową". 

A.J.: W obecnych, pomimo wielu zagrożeń świata współczesnego. Nie mogłabym odmówić       
dzieciom zdobyczy tych czasów umożliwiających im wszechstronny rozwój. 

Gdyby mogła Pani wrócić do dzieciństwa, który okres                                                                          
by Pani wybrała i dlaczego? 

A.C.: Okres szkoły podstawowej - mówiłam już troszkę na ten temat. Ten czas wydaje mi się także  
najbardziej beztroskie. 

A.J.: Zanim zaczęłam chodzić do szkoły. Nie dlatego, że jej nie lubiłam, ale dlatego, że była         
oddalona o prawie 4 km (a nikt dzieci wtedy do szkół nie dowoził);) 

Loża VIP 

Pani Anna Chmielecka Pani Agnieszka Jóźwiak 
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Najgorsze i najlepsze szkolne wspomnienie? 

A.C.: Nie mam złych wspomnień! A te najlepsze? Najmilej wspominam swoją 8-klasową szkołę 
podstawową. Do dzisiaj pamiętam imiona i nazwiska niemal wszystkich kolegów i koleżanek, 
chętnie ze sobą rozmawiamy, jak tylko się spotkamy. Tych wspomnień z tamtych lat jest napraw-
dę wiele - dymiący w kotłowni piec, którego dym unosił się na szkolnych korytarzach, oranżada   
i wata cukrowa w foliowych torbach, gumy do żucia z historyjką w opakowaniach, mycie zębów 
(w szkole!) fluorem - może to wszystko dziś dziwić i śmieszyć, ale takie były czasy!                       
Moje pokolenie wie, o czym mówię. 

A.J.: Najlepsze były wspólne, beztroskie zabawy podczas letnich długich przerw. Najgorsze to 
udział w akademii z okazji Dnia Nauczyciela – miałam zaśpiewać piosenkę i całkowicie zapo-
mniałam melodię (do dziś tę piosenkę pamiętam, oczywiście z melodią włącznie). 

Smak Pani dzieciństwa to... 

A.C.: Smak - obiadów mojej babci, ale rów-
nież zapach – mokrej ziemi po deszczu 
(latem), skoszonej świeżo trawy, zrywanych 
truskawek prosto z krzaczka, niemytych,     
po których nie mieliśmy alergii... 

A.J.: Chleb ze śmietaną i cukrem, który    
dostawaliśmy przebywając u babci na       
wakacjach. 

Jak spędzała Pani wakacje w dzieciństwie? 

A.C.: Najczęściej u dziadków, ale jeździliśmy również nad morze do Gdańska. Na tę wyprawę 
czekałam cały rok. Później już tylko 6-7 godzin wolnym pociągiem osobowym i było się na miej-
scu! Nikt nie narzekał! Było naprawdę fajnie! 

A.J.: Obłożona stosem książek, od najmłodszych lat uwielbiałam czytać; część wakacji spędzałam 
u babci, razem z kuzynostwem i miejscowymi dziećmi szaleliśmy na powietrzu do późnych     
godzin wieczornych grając w przeróżne gry 

Czy ma Pani jakąś radę dla dzieci/młodzieży, żeby nie zmarnowali swoich                                      
najlepszych lat? 

A.C.: Młodzi ludzie, nie siedźcie tyle czasu przed komputerem czy telefonem w dłoni!                        
Fajnie jest być wśród ludzi... 

A.J.: Przede wszystkim zadbać o grono dobrych znajomych, nawiązać trwałe przyjaźnie,                          
zdobywać doświadczenia "z głową”, rozsądnie - nie za wszelką cenę. Korzystać z doświadczeń 
starszego pokolenia, nie zawsze warto wszystko testować na własnej skórze. Inwestować w swoją 
przyszłość, otworzyć się na świat i nie spieszyć się do dorosłości. 
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Dzieciństwo to bardzo ważny okres w naszym życiu. Właśnie w tym czasie rodzice uczą nas pew-
nych zasad i kultury osobistej. Każdy z nas, gdy był małym dzieckiem, pragnął być już                    
dorosły, a z biegiem czasu, gdy jesteśmy coraz bliżej tej dorosłości, pragniemy powrócić               
do lat dzieciństwa! Po rozmowach z naszymi koleżankami i kolegami pragniemy przybliżyć Wam 
trochę ich zdanie na ten temat. Hmm..., czy podzielają nasze rozważania? 

Przez te kilkanaście lat bardzo się zmieniłam. Można to          
zauważyć na tych oto zdjęciach. Jednak przez ten czas mogę 
powiedzieć o sobie, że stanowczo dojrzałam. Stałam się osobą 
bardziej kompetentną, zarówno w nauce, jak i w życiu codzien-
nym. Zrozumiałam, jakie wartości są dla mnie najważniejsze      
i z biegiem czasu staram się je coraz bardziej pielęgnować. 

Czas młodości to najpiękniejszy okres w życiu, mija on bardzo 
szybko. Dopiero jeździłam na nieodnowionym boisku na            
alejach na malutkim rowerku, a tymczasem przede mną klasa 
maturalna. 

Jeszcze parę lat wstecz byłem malutką pyzą          
z długimi włosami. Aktualnie włosów się pozby-
łem,  jak i aparycji greckiego boga Suchoklatesa.         
W czerwcu upłyną dwa lata odkąd wziąłem się za 
siebie i zacząłem wyglądać lepiej. No cóż, jaki jest 
koń, każdy widzi. 

Mając dopiero 18 lat człowiek zwraca uwagę, jak szybko płynie 
czas i nasze beztroskie dzieciństwo, czasy, w których kałuża pod 
huśtawką była największym problemem, niestety, nie wrócą. 

Mam już 18 lat, a nadal czuje się dzieckiem. Pamiętam czasy gdy mama 
kupowała mi paczkę chipsów i czułem się tak, jakbym miał wszystko.               
A teraz „wszystko” nabrało totalnie innego znaczenia! 

Filip Cieślak 

Adrian Karlikowski 

Janek Kubiak 

Zuzia Sikorska 

Klaudia Szadkowska 

Niesamowite przemiany 
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1 czerwca 

Dzisiaj, tak jak codziennie od wielu lat, obudził mnie alarm w telefonie, obwieszczając     
kolejny ,,pełen wrażeń i niespodzianek” poranek. Z uporem maniaka zwlokłam się z łóżka, rozsu-
nęłam zasłony i uznałam, że mogło być właściwie gorzej, bo przynajmniej pogoda nie była odwzo-
rowaniem mojego humoru o 6:00 rano i słoneczko pięknie przebijało się przez chmury. 

Już z nieco lepszym nastawieniem do życia poszłam do kuchni zrobić sobie śniadanie,    
które zazwyczaj składa się z podwójnej kawy z mlekiem i tostów. Jedząc, postanowiłam przejrzeć          
wszelkie portale społecznościowe i z zaskoczeniem patrzyłam na wiadomość na Facebooku                
głoszącą, że mam osiemnaste urodziny... Serio?! To dziś?! 

Odkąd pamiętam, nie lubiłam swoich urodzin, bo nie było to moje prywatne święto,                  
a wszystkich innych dzieci. Niestety, dostawałam pojedyncze prezenty!!! Obliczając, byłam             
o 18-cie prezentów w tyle od innych. Nie dość, że zawsze miałam pecha, to nawet urodzin nie         
mogłam obchodzić w spokoju. 

Chwila 18? Jestem już pełnoletnia? No właśnie chyba to jakiś błąd... Możliwe, że przegapi-
łam rok z życia? Właściwie to nadal miałam spowolniony tryb myślenia, bo poszłam spać o 3,            
ale czy to przez to nie czułam żadnej zmiany? 

Tradycyjnie musiałam biec na autobus i zdążyłam w ostatniej chwili, gdy kierowca już         
zamykał drzwi. Niby dorosła, a jak na razie ten dzień wyglądał tak, jak każdy inny… czyli źle... 

Schyliłam się żeby zawiązać trampki, bo oczywiście w pośpiechu nie zrobiłam tego     
wcześniej. Nie zwracałam uwagi na to, co się dzieje wokół, zbyt skupiona na tym, by utrzymać 
równowagę... i co? Autobus ruszył, a ja bym się przewróciła, gdybym nie złapała się czyjejś ręki. 
Zawstydzona podniosłam głowę (chyba już wiadomo, że nic w moim życiu nie idzie tak,             
jak powinno) i ujrzałam właściciela tego pomocnego ramienia. Otóż był to chłopak, który podobał 
mi się już od dłuższego czasu. 

Jak mieć pod górkę to już po całości... Momentalnie moja twarz oblała się purpurą, a ja nie 
mogłam zrobić nic prócz gapienia się maślanymi oczami i powiedzenia tylko speszone-
go ,,przepraszam”. Taaaa DOROSŁOŚĆ... 

Zdziwiłam się, gdy zaproponował mi wspólne pójście do szkoły, bo przecież zrobiłam             
z siebie idiotkę jakich mało. Im dłużej przebywałam w jego towarzystwie, tym bardziej się otwie-
rałam, a gdy doszliśmy do szkoły gadaliśmy jak starzy znajomi. Okazało się, że mamy wiele 
wspólnych tematów. Kto by pomyślał?  

Siedem godzin nauki zleciało jak nigdy i dostałam zaskakująco dobre oceny. Może przez tę 
noc zmądrzałam? Albo pech mnie opuścił? Może jeszcze rodzice będą ze mnie dumni, a ja nie 
skończę w Mc’Donaldzie... 

 Wszystko jak do tej pory, oprócz nieco zakręconego poranka szło zadziwiająco łatwo i nie 
mogłam się doczekać jakiejś katastrofy. 

Idąc na przystanek, przeglądałam sobie tablicę na Facebooku i właśnie miałam przechodzić 
przez pasy, kiedy ktoś złapał mnie za rękę i pociągnął do tyłu, a ja z przerażeniem patrzyłam                
na rozpędzony samochód, który właśnie mnie minął, nawet nie zwalniając. Spojrzałam na człowie-
ka, który uratował mi życie i poczułam się jakbym miała deja vu... Przede mną znowu stał obiekt          
moich westchnień i właśnie obwieszczał mi, że spóźniliśmy się na autobus. Ooooo nieeeee co za 
pech! Czyżby to oznaczało, że przez całą godzinę będziemy skazani na swoje towarzystwo?  

Owszem. Byliśmy. I tak nam się spodobało, że umówiliśmy się na sobotę do kina.              
Niby dorosła, a cieszyłam się jak dziecko. 

Nie wiem jak zasnę, ale muszę już kończyć, bo jutro znów do szkoły. Będę informowała      
na bieżąco o postępach tej znajomości, bo mam nadzieję, że takie będą… :) 

Jeszcze dzieci czy już dorośli ? 
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Cudowne dzieci 

Sho Yano jest Amerykaninem pochodzenia      
japońsko-koreańskiego. Jego iloraz inteligencji 
wynosi 200 punktów. W wieku 3 lat grał utwory 
Chopina, a gdy skończył 12 lat rozpoczął studia 
medyczne. 

Aelita Andre jako malarka debiutowała mając    
zaledwie 9-miesięcy. Po raz pierwszy wystawio-
no jej abstrakcyjne obrazy, gdy miała zaledwie 4 
lata. Obrazy Australijki docenił dyrektor galerii         
Brunswick Street w Melbourne i to tam po raz 
pierwszy wystawiono jej dzieła. 

Gregory Smith urodził się w 1990 roku.         

W wieku dwóch lat potrafił płynnie czytać,              
a gdy skończył 10 lat rozpoczął studia wyższe.           
Jest założycielem fundacji International Youth 
Advocates (Międzynarodowi Młodzi Adwokaci). 

Akrit Jaswal w wieku siedmiu lat przeprowa-

dził pierwszą operację. Jako nastolatek leczył dzie-
ci, których nie stać było na profesjonalną opiekę 
medyczną. Świat o nim usłyszał, gdy zoperował 
dłoń poparzonej dziewczynki i przywrócił jej peł-
ną funkcjonalność. Po tym sukcesie z łatwością 
dostał się na medycynę i skończył ją z wyróżnie-
niem. 
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1. Król Lew 

Kultowa animacja ze studia Walta Disneya w reżyserii Rogera Allersa 
oraz Roba Minkoffa. Film opowiada wzruszającą historię młodego       
następcy tronu, lwa Simby. Początkową sielankę przerywa tragiczna 
śmierć ojca, do której doszło w wyniku postępku Mufasy, co doprowadzi-
ło do wygnania młodzieńca z Lwiej Ziemi. W całym nieszczęściu poma-
gają mu przyjaci4ele, z pomocą których planuje zemstę na mordercy    
jego ojca. 

2. Bambi 

Drugie miejsce zdecydowanie należy do animowanej produkcji 
Walta Disneya, która wyciśnie łzy z największego twardziela. 
"Bambi', bajkę opartą na książce Feliksa Saltena wyreżyserował 
David Hand w 1942 r. Film opisuje przygody małego jelonka        
o imieniu Bambi zajmującego pozycję księcia, który zaprzyjaźnia 
się z królikiem Tuptusiem i skunksem Kwiatkiem. Zimą jeden                
z członków rodziny Bambiego zostaje niespodziewanie zastrzelony 
przez kłusowników. Czy jelonka czeka podobny los?  

3. Herkules  

Ostatnia propozycja będzie idealna dla fanów musicali, gdyż jest to 
animacja pełna energicznych piosenek oraz tanecznych popisów. 
Opowiada historię mitycznego herosa Herkulesa, a wyreżyserowana 
została przez Rona Clementsa i Johna Muskera. Fabuła rozpoczyna 
się w momencie narodzin głównego bohatera, który za sprawą Ha-
desa ląduje pod opieką pary rolników. Jego nadludzka siła nie po-
zwala mu jednak żyć spokojnie, a on sam postanawia odkryć praw-
dę o swoim pochodzeniu. Podczas kolejnych przygód poznaje i za-
kochuje się w urodziwej Megarze, która zupełnie komplikuje jego 
życie. 

4. Pokahontas 
5. Kopciuszek 
6. SING 
7. Inemamocni 
8. Wielka Szóstka 
9. Piękna i bestia 
10. Artur zemsta Maltazara 

TOP 10 filmów dla dzieci 
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Miłość: Wieczne wodzenie 
za nos potencjalnych part-
nerów nie jest dobrym po-
mysłem. Role zawsze mo-
gą się odwrócić. Nie słu-
chaj znajomych, a głosu 
serca. 

Przyjaźń: Otwórz się na          
nowe znajomości i wyjdź    
do ludzi. Ciągłe siedzenie           
w domu, w tak piękną pogo-
dę niekorzystnie wpływa             
na twoją karnację i psychikę. 

M i ło ś ć :  Sz cz ęś c i e 
uśmiechnie się do Ciebie, 
jednakże tylko od Ciebie 
zależy czy odwzajemnisz 
uczucie. Pamiętaj, by nie 
oceniać książki po okładce. 

Przyjaźń: Piękna pogoda 
sprzyja wypadom z paczką, 
Twoje życie towarzyskie 
rozkwitnie i z pewnością nie 
będziesz się nudzić. Poznasz 
wielu nowych ludzi. 

Szkoła: Musisz wziąć się   
w garść i zmobilizować, 
gdyż koniec roku zbliża się 
nieubłaganie. Uważaj, by 
nie podpaść swojemu                        
nauczycielowi historii. 

Miłość: Niestety, w spra-
wach miłosnych nie będzie 
szczęśliwego zakończenia. 
Musisz przeczekać zły okres 
i wyciszyć negatywne emo-
cje, a wszystko się ułoży. 

Miłość: Nieuporządkowane 
sprawy z przeszłości mogą 
dać o sobie znać w najmniej 
spodziewanym momencie. 
Musisz w spokoju rozważyć 
wszystkie ,,za” i ,,przeciw”. 

Przyjaźń: Twój najbliższy 
przyjaciel wykaże się wiel-
ką wyrozumiałością, jeśli 
chodzi o Twoje zmienne 
humory. Szykuje się kilka 
ciekawych wyjść ze znajo-
mymi. 

Szkoła: Wszystko będzie 
układało się po Twojej my-
śli, a brak innych zajęć 
wpłynie pozytywnie na wy-
niki w nauce. Pamiętaj, by 
panować nad emocjami. 

Przyjaźń: Przyjaciółka mo-
że mieć poważne problemy, 
nie ignoruj niepokojących 
sygnałów i zdobądź się na 
szczerą rozmowę. Będzie 
potrzebowała zrozumienia. 

Szkoła: Nie zaniedbuj obo-
wiązków szkolnych i posta-
raj się częściej zajrzeć do 
książek. Rodzice mogą za-
cząć narzekać na Twój mi-
nimalny wkład w naukę. 

Miłość: Rozglądaj się 
uważniej, bo od jakiegoś 
czasu obserwuje Cię pewna 
osoba. Czas zdobyć się na 
odwagę. Twój urok został  
w końcu zauważony. 

Przyjaźń: Wspólny wyjazd 
w weekend z przyjacielem 
pomoże zapomnieć o wa-
szych kłótniach. Wyjdź              
z inicjatywą i pokaż, że za-
leży Ci na tej znajomości. 

Szkoła: Jak to zwykle u 
Ciebie bywa raz jest z gór-
ki, a raz pod górkę. Obecnie 
szczęście będzie Ci sprzy-
jać, jednak małe wsparcie 
intelektualne ze strony 
przyjaciela nie zaszkodzi. 

Szkoła: Przeżyjesz małe 
załamanie nerwowe i zwąt-
pisz w swoje możliwości, 
jednak zmotywuje Cię to do 
działania i przyniesie zado-
walające wyniki. Nie podda-
waj się! 

Szkoła: W nadchodzącym 
czasie wszystko będzie 
przychodziło Ci z łatwością, 
więc odpoczniesz nieco od 
nauki i poświęcisz więcej 
czasu na rozwijanie swoich 
pasji. 

Przyjaźń: Osoba, którą 
uważasz za przyjaciela mo-
że Cię zawieść. Oczywiście 
początkowo to zlekcewa-
żysz, jednak to nie jest spo-
sób na rozwiązanie proble-
mu. 

Miłość: Na spotkaniu w gro-
nie przyjaciół poznasz kogoś 
interesującego. Wspólne te-
maty sprawią, że nie będzie-
cie mogli się od siebie ode-
rwać. 

Baran 21.03-19.04                                   

Byk 20.04-20.05 

Horoskop 

Bliźnięta 21.05-21.06 

Rak 22.06-22.07 

Lew 23.07-22.08 

Panna 23.08-22.09 
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Miłość: Młodość musi się wy-
szumieć, każdy to rozumie, ale 
skakanie z kwiatka na kwiatek 
może zranić uczucia innych. 
Może czas się zatrzymać ? 

Miłość: Masz skłonności do 
bycia w centrum uwagi,                  
w zbliżającym się czasie spro-
wadzi to na Ciebie mnóstwo 
problemów. 

Miłość: Osoba, o której 
względy zabiegasz już od 
dłuższego czasu w końcu Cię 
dostrzeże. Jednak czy jest ona 
tego warta? W pobliżu może 
być ktoś o wiele ciekawszy. 

Miłość: Jak na osobę inteli-
gentną, masz niezwykły pro-
blem z zauważeniem rzeczy 
oczywistych. Potencjalny part-
ner może mieć dość ciągłego 
zwodzenia. 

Przyjaźń: Jak zwykle ota-
czać Cię będzie grono zna-
jomych, nie zaniedbuj przez 
to swoich starych przyjaciół. 
Wyjdź z inicjatywą i zapro-
ponuj wspólne spotkanie. 

Miłość: Nie możesz narze-
kać na nudę i brak zaintere-
sowania ze strony płci      
przeciwnej Ciesz się życiem            
i korzystaj, póki jest na to 
czas. Uważaj, by nie zranić 
uczuć kogoś bliskiego. 

Przyjaźń: Twój dobry hu-
mor świetnie wpłynie na re-
lacje z przyjaciółmi i w koń-
cu zrozumiesz czemu uważa-
ją Cię za duszę towarzystwa. 
Będziesz  się doskonale ba-
wić. 

Przyjaźń: Przyjaciel może 
być nieco zniesmaczony 
Twoim zachowaniem jednak 
szybko się pogodzicie. Jego 
pomoc w pewnym momen-
cie okaże się niezawodna. 

Przyjaźń: Musisz zrozu-
mieć, że przyjaciel nie zaw-
sze ma czas dla Ciebie.          
Nie obrażaj się z tego powo-
du. Poczekaj trochę a sam 
się odezwie i zaproponuje 
spotkanie. 

Przyjaźń: Życie towarzyskie 
ostatnimi czasy pochłonęło             
Cię bez reszty. Jak na razie 
nie były z tym związane żad-
ne konsekwencje, miej się 
jednak na baczności. 

Szkoła: Zbliża się czas bar-
dzo natężonego wysiłku 
intelektualnego, będziesz 
załamywać ręce nad coraz 
to nowymi zadaniami, jed-
nak ze wszystkim sobie 
poradzisz. 

Szkoła: Stres i zdenerwo-
wanie negatywnie wpłyną 
na Twoje oceny. Musisz 
oddzielić emocje od rozu-
mu i skupić się  na prioryte-
tach. Wszystko powinno 
się ustatkować. 

Szkoła: Nie poddawaj się               
po kilku porażkach.                    
Jeśli masz plany dąż do ich 
realizacji. Nie można rezy-
gnować z marzeń. Jeśli wy-
każesz chęci, nauczyciele 
to docenią. 

Szkoła: Wszystko co sobie                   
zaplanujesz uda Ci się                      
osiągnąć. Może to zająć 
trochę czasu jednak będzie 
warto. Często słyszeć bę-
dziesz pochwały. 

Szkoła: Koniec roku tuż za 
rogiem, a Tobie taaaak się 
nie chce... Musisz się wziąć 
w garść, bo zostało Ci bar-
dzo mało czasu na poprawę 
ocen. Uwierz w siebie. 

Waga 23.09-22.10 

Miłość: Nowa znajomość 
sprawi, że odzyskasz chęć do 
życia. Nie myl jednak zwykłe-
go zauroczenia z  miłością, bo 
może to mieć negatywne skut-
ki. 

Przyjaźń: Z przyjacielem 
wpadniecie w niezłe tarapa-
ty, jednak dzięki jego     
urokowi uda wam się wyjść 
z tego cało. Nie zapomnij 
mu podziękować. Taki przy-
jaciel to skarb. 

Szkoła: Konflikt z nauczy-
cielem jest złym pomy-
słem, a Tobie ciężko utrzy-
mać język za zębami. Po-
staraj się załagodzić napię-
tą sytuację.  

Skorpion 23.10-21.11 

Strzelec 22.11-21.12 

Koziorożec 22.12-19.01 

Wodnik 20.01-18.02 

Ryby 19.02-20.03 
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Najwięcej odpowiedzi A 

Jako dziecko byłaś/eś bardzo energiczny i psotny. Lubiłaś/eś zabawy z innymi dziećmi. Byłaś/eś 
ciekawa/y świata i angażowałaś/eś się w wiele rzeczy. Umiałaś/eś się dzielić z rodzeństwem i in-
nymi, świetnie działałaś/eś w grupie. Dzieciństwo miałaś/eś pełne przygód i zabaw. 

1. Kim chciałaś/eś zostać, będąc 
dzieckiem? 

a) piosenkarką/piosenkarzem 

b) strażakiem  

c) nauczycielką/nauczycielem  

Quiz 
4.Jako dziecko chciałaś/eś szybko 

dorosnąć? 

a) bycie dorosłym było moim marzeniem 

b) nie myślałam/em wtedy o tym 

c) chciałam/em być cały czas dzieckiem  

5. Co chciałaś/eś dostać                            
na Dzień Dziecka? 

a) misia 

b) słodycze 

c) zabawki 

2. Na jakie zajęcia dodatkowe ch-
ciałabyś/łbyś chodzić                 
jako dziecko? 

a) zajęcia taneczne 

b) zajęcia sportowe 

c) zajęcia muzyczne 

3. Spałaś/eś z pluszakami? 

a) tak, bez nich nie zasnęłam\ąłem 

b) tak, ale się tego wstydzę  

c) nie, raczej nie  

Najwięcej odpowiedzi C 

Byłaś/eś dzieckiem grzecznym i spokojnym. Już od przedszkola pilnym uczniem. Zawsze słuc-
hałaś/eś rad rodziców. Wszyscy nazywali Cię małą encyklopedią. 

Najwięcej odpowiedzi B 

Byłaś/eś dzieckiem wesołym, ale i wybuchowym. Nie raz płakałaś/eś, żeby coś było po twojemu. 
Jednak inni bardzo lubili się z tobą bawić. Byłaś/eś bardzo kreatywny i zawsze wymyślałaś/eś     
najlepsze zabawy. 
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Zastrzyk humoru 

- Ile Pani ma dzieci?  

- Pięcioro.  

- Ile dziewczynek, a ilu chłopców?  

- Pięciu chłopców. - Jak mają na imię?  

- Józef.  

- Wszyscy?  

- Tak.  

- Jak pani na nich woła?  

- Gdy wołam na obiad, to Józef i wszyscy 
przybiegają. 

 - A jak chce pani, aby jeden z nich       
przyszedł? 

- To wołam po nazwisku.  

-No, córeczko, pokażmy , jak się ładnie nauczyłaś nazw 
miesięcy:  Sty…?  

- Czeń!  

- Lu…? 

- Ty! 

- A dalej sama!  

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień!  

Jeden przedszkolak mówi do  

drugiego:  

 - U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.  

- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje. 
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