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Rok szkolny dobiega końca. To już jest 
przedostatni numer gazetki, w ostatnim 
podsumujemy naszą działalność.  
Mamy nadzieję, że również majowe wydanie 
„Czwórki” będzie cieszyło się Waszym 
zainteresowaniem. W tym numerze znajdziecie 
ciekawy artykuł o przyjaźni, a także o 
jedynakach, których jest wielu w naszej 
szkole. Poza tym stałe rubryki, z którymi 
spotykaliście się od wrześniowego numeru. 
Szczególnie polecamy „Naszą twórczość”. No i 
oczywiście krzyżówka, za rozwiązanie której 
wylosowani szczęśliwcy otrzymają słodkie 
nagrody.  
Życzymy miłej lektury!!!   
 

 
 
 
D R O G A    P A N I    D Y R E K T O R! 
 
 

Ponownie spotykamy się po kilku majowych dniach wypełnionych słodkim 
lenistwem ☺!!! A skoro mamy już maj to znak, że wakacje zbliżają się wielkimi 
krokami ☺!!! Zbliżają się i owszem…teraz jednak nadszedł czas bardziej 
wytężonej i sumiennej pracy. Wszystkim zależy przecież na pięknym 
świadectwie, z którego uśmiechają się same piątki, i które jest powodem dumy 
naszych rodziców. Dlatego prosimy nauczycieli o wyrozumiałość w tych 
ostatnich miesiącach i chętne odpytywanie uczniów chcących poprawić swoją 
średnią. Bo przecież nawet przysłowie mówi, że …lepiej późno niż wcale! A 
sumienność od pierwszych miesięcy roku szkolnego obiecujemy po 
wakacjach…☺ 
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K R Z Y Ż Ó W K A 
 

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując do niej słowa o podanych znaczeniach, 
a w wyróżnionych kratkach odczytasz rozwiązanie. 

 
 
 

1) Rok ma 365 
2) Ogród, w którym mieszkają zwierzęta z całego świata 
3) Nazwa miesiąca, w którym rozpoczynają się wakacje 
4) Nazwisko autora książki pt. „W pustyni i w puszczy” 
5) Trąbalski 
6) Komputerowa i szara 
7) Obchodzi imieniny 26 lipca 
8) Miejsce, w którym kupujesz leki 
9) Nasza to „czwórka” 
10) Wypożyczasz tam książki.. 
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Po rozwiązaniu krzyżówki wypełnij kupon i wrzuć go do pudełka w czytelni. Wśród autorów 
poprawnych odpowiedzi 1 czerwca zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki! 
 
 
 
 

KUPON KONKURSOWY 
Imię i nazwisko…………………………………… 
Klasa……………………………………………… 
HASŁO…………………………………………… 
………………..……………………………………. 
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„Ananasy” z naszych zeszytów!!! 

 Kurczęta są produktem jaj sadzonych. 
 Wielbłądy wędrują przez pustynię w karnawałach. 
 Wścieklizną można się zarazić jeśli się ugryzie wściekłego psa. 
 Koryto należy umyć po zjedzeniu świń. 
 Układ oddechowy przechodząc przez nos i gardło wpada do żołądka. 
 Tłuszcze rozpuszczają się w rondlu. 
 Kwas solny żre wszystko, co napotka na drodze i na szosie. 
 Najmniejsza częścią chemii jest pierwiosnek. 
 Niektóre gazy są tak śmierdzące jak spaliny wydzielane przez człowieka. 
 Wraz z wynalezieniem koła i pieniędzy ludzie zaczęli kręcić interesy. 
 Syrena to pół kobiety, która ryczy gdy jest alarm. 
 Budzik spełnia wiele czynności ale najczęściej chodzi wraz ze 

wskazówkami. 
 Bez drewna nie można robić mebli i palić w kaloryferach. 
 Telewizja to złodziej czasu, ale ja tego złodzieja lubię. 
 W starej kuźni miechy wprawiano w ruch ręcznie za pomocą nogi. 
 Furmanka poruszana jest silnikiem bez koni mechanicznych – wystarczy 

tylko dać im owies. 
 Chopin - to najprawdopodobniej największy gracz na świecie. 
 Harfa jest podobna do łabędzia, tylko gorzej pływa. 
 Barak, burak, czy jak mu tam to kierunek w sztuce. 
 Picasso swe trójkątno - okrągłe, za przeproszeniem obrazy, malował 

kwadratowym pędzlem, dlatego nie zawsze mu wychodziły. 
 Pegazowi zaniknęły skrzydła w drodze ewolucji i stąd mamy konie. 
 Przez uderzenia pędzlem malarz uzyskuje smutek na twarzy modelki. 
 W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków. 
 Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie. 

 
Monika Fluks 
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„Kawały o zajączkach!!! 
 

Rozmawiają dwa zajączki: 
-Idę do Kowalskiego na imieniny. 

- Jako gość, czy w charakterze pasztetu? 
*** 

 
Przychodzi zajączek do piekarni i pyta: 

- Czy jest czerstwy chleb? 
- Jest. 

- To po co tyle pieczecie? 
*** 

 
Zając telefonuje do niedźwiedzia i mówi: 

- Muszę ci coś powiedzieć, ale to nie jest sprawa na telefon. Musisz koniecznie do mnie przyjść.  
- Przecież teraz jest sezon polowań na niedźwiedzie. Zastrzelą mnie! 

- Ale to strasznie ważne, przyjdź koniecznie. 
Niedźwiedź przemyka się ostrożnie lasem, aby nie narazić się na strzały myśliwych. Po godzinie 

zjawia się u zająca. Patrzy, a ten spokojnie siedzi, noga na nogę, papieros w pyszczku... 
- Co chciałeś, zajączku? 

- Chciałem się ciebie zapytać czy umiesz gwizdać. 
Niedźwiedź wraca z powrotem i myśli, jak tu się zającowi odwdzięczyć. Dwa miesiące później 

telefonuje do zająca i mówi:  
- Muszę ci coś powiedzieć. Ale to nie jest sprawa na telefon. Musisz do mnie przyjść.  

- Przecież teraz jest sezon polowań na zające! Zastrzelą mnie! 
- Ale to strasznie ważne, przyjdź koniecznie! 

Po godzinie do niedźwiedzia przybiega zajączek z podbitym okiem i przestrzelonym ogonkiem. 
Widzi niedźwiedzia leżącego przed telewizorem, w łapie gazeta, obok kawa i ciasteczko. 

- Co chciałeś, niedźwiedziu? - pyta zajączek. 
- Chciałem ci powiedzieć, że już umiem gwizdać! 

*** 
 

Wchodzi zajączek do sklepu i mówi do niedźwiedzia, wskazując na słoiczek stojący na najwyższej 
półce: 

- Poproszę miodzik! 
Niedźwiedź niezdarnie wdrapuje się po drabinie, zdejmuje z półki słoiczek i podaje zajączkowi. 

Drugiego dnia zajączek znów przychodzi do sklepu i mówi: 
- Poproszę miodzik! 

Niedźwiedź znów włazi po drabinie i zdejmuje z najwyższej półki słoiczek miodu. 
Trzeciego dnia niedźwiedź widząc, że zajączek idzie do sklepu, przystawia do półki drabinę, włazi 

po niej i chwyta w łapę słoiczek miodu. Zajączek wchodzi do sklepu i mówi: 
- Poproszę bułeczkę! 

Niedźwiedź złazi z drabiny i podaje bułkę leżącą na dolnej półce. Zajączek płaci i mówi: 
- Aha! I jeszcze miodzik! 
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„Przyjaźń, to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może 

zaproponować drugiemu człowiekowi, bezinteresownie. „Przyjaźń 
rodzi miłość na pustyni samotności”. To niektóre z sentencji 
opisujących to uczucie. A ich jest całe mnóstwo. Moim zdaniem nie ma 
jednak takiej, która odzwierciedlałaby je w wystarczający sposób. 
Żadne bowiem, nawet najpiękniejsze słowa, wypowiedziane z 
najszlachetniejszych ust, nie są w stanie wyrazić tego, co niesie ze 
sobą prawdziwa przyjaźń.  

Uważam, że to najwspanialsze uczucie, jakim można obdarzyć 
drugiego człowieka, gdyż prawdziwa przyjaźń jest w 100% 
bezinteresowna. Miłość ma   w sobie wiele egoizmu, kochamy drugą 
osobę, wyznajemy jej uczucie, ale z drugiej strony oczekujemy tego 
samego. Chcemy być docenieni.  

Przyjaźń jest cicha, nie oczekuje poklasku. To bezgraniczne 
zaufanie, to otwartość i szczerość. Nie ma tu miejsca na ironię czy 
drwinę ani zażenowanie, gdy mówimy o tematach tabu. O tym uczuciu 
tworzącym się między ludźmi, nie trzeba mówić, bo kiedy ono się w 
nas rodzi, po prostu to wiemy. 

Wydawałoby się, że w dzisiejszym, zmaterializowanym świecie, 
trudno znaleźć człowieka gotowego do takiego uczucia. Lecz to 
nieprawda, prawie każdy z nas może być dobrym przyjacielem, nawet 
jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Gdy pokochamy drugą osobę 
taką braterską miłością, wszystko staje się prostsze. Niesienie 
pomocy, nawet kosztem własnych korzyści, wydaje się nam oczywiste. 
Prawdziwy  kompan jest tak naprawdę dużo bliższy niż życiowy 
partner. Zna każdy zakamarek naszej duszy, często nawet lepiej od 
nas samych. Nigdy nie śmieje się z naszych, często nierealnych, 
marzeń.  
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Uważam, że to nie do końca jest tak, że „ Prawdziwych 
przyjaciół poznajemy w biedzie”. Gdy jest nam smutno i źle, gdy mamy 
problem, pocieszają nas także „zwykli” znajomi. Ale gdy odnosimy 
sukces, razem z nami tak naprawdę potrafi cieszyć się tylko 
prawdziwa bratnia dusza. Z takim człowiekiem nie ma waśni ani kłótni, 
bo zna nas doskonale i potrafi uszanować nasze wady. Prawdziwy 
kompan nie może być człowiekiem, przez którego płaczemy i który 
sprawia nam ból, nawet nieświadomie. W życiu mamy dość cierpienia. 
Prawdziwy przyjaciel powinien być ostoją i wsparciem w każdej 
sytuacji. Gdy tak nie jest, nie można mówić o prawdziwym uczuciu. 
Przyjaciel jest jak strażnik czuwający nad naszym szczęściem, niby 
go nie widać, ale zjawia się zawsze, gdy go potrzebujemy i, co 
najważniejsze, niczego w zamian nie oczekuje.  

Przyjaźń ma różne oblicza, ale zawsze, o ile jest szczera, 
wzbogaca każdego z nas.  
 
 

 
Redakcja 

 

Czy wiesz, że… 
…Lizanie znaczka pocztowego prowadzi do wchłonięcia od 2 do 8 
kalorii, w zależności od tego, jak duży jest znaczek i jak starannie go 
liżemy. 

…Śmieci wyrzucane co roku do mórz i oceanów ze statków, 
wypełniłyby 65 supertankowców mających 120 tys. ton ładowności. 

…Słonie zjadają do pół tony pokarmu roślinnego dziennie. Mają 24 
zęby, przy pomocy których go rozdrabniają. Gdy jeden komplet 
zębów zostanie zużyty, na jego miejsce pojawia się następny.           
W wieku 45 lat słoniowi wyrastają ostatnie zęby, z których każdy 
waży 4 kilogramy. 
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Wiosna 
 

Wracamy z parku. Nareszcie poszła zima. Malutkimi kroczkami wiosna się zbliża. 
Drzewa jeszcze nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy. Choć na stawie cienki lód się 
trzyma. To spod stopniałego śniegu wyjrzały pierwsze kwiatki. 

 
Natalka Jagiełło IA 

 
„Wiosna” 

Idzie wiosna po świecie, 
Piszą o niej w gazecie.  
Ma zziębnięte paluszki 

I we włosach kwiatuszki. 
Chodzi boso po trawie, trzyma motylki w rękawie. 

 
Joanna Ostrowska IA  

 
Magiczny kamyk 

Jestem magicznym kamykiem. Długo leżałem na plaży. Pewnego dnia znalazł mnie 
chłopiec. Był bardzo smutny. Kiedy wziął mnie do ręki, obudziła się moja magiczna moc. 
Sprawiłem, że odzyskał humor. Jest wesoły i uśmiechnięty. 
Kiedyś był strasznym leniem, ciągle grał  w gry komputerowe, teraz pomaga mamie. 

Wtem poczułem, ze chłopiec wypuszcza mnie z dłoni, upadłem. 
Leżę znowu samotnie, czekam aż ktoś mnie znajdzie. Chcę pomagać innym. 

 
Michał Dziewulski II B 

 
Mój pierwszy list….                    Siedlce, 2 marca 2006 r. 

Kochana Moniko! 
Długo się nie widziałyśmy. Postanowiłam do Ciebie napisać. Mam dla Ciebie 
niespodziankę. 
Niedawno rodzice kupili mi psa, rasy spaniel. Jest to mój prezent urodzinowy. Piesek wabi 
się Pati. Jest bardzo śmieszna. Jak dorośnie to będzie mieć szczeniacki. Jeśli tylko zechcesz 
to Ci jednego dam w prezencie. Bardzo czekam na Twój przyjazd. Pozdrawiam Cię i Twoją 
rodzinę. 

Nikola Tomasiewicz I A 
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 M A J 
 

1.V 
 

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO PRACY 
 

 
2.V 

 
 

DZIEŃ FLAGI 

 
3.V 

 
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA (POLSKA) 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLNOŚCI PRASY 

 
4.V 

 
DZIEŃ STRAŻAKA I HUTNIKA (POLSKA) 

 
5.V 

 
DZIEŃ EUROPY 

DZIEŃ LEŚNIKA I DRZEWIARZA (POLSKA) 

 
8.V 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ CZERWONEGO KRZYŻA I 

CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA 
DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK (POLSKA) 

 
9.V 

 
ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 

12.V 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
ŚWIATOWY DZIEŃ PTAKÓW WĘDROWNYCH 

 
14.V 

 
DZIEŃ FARMACEUTY 

 
 

15.V 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY 

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 
ŚWIĘTO POLSKIEJ MUZYKI I PLASTYKI 

 
17.V 

 
ŚWIATOWY DZIEŃ TELEKOMUNIKACJI 

 
18.V 

 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZEÓW 

 
21.V 

 
ŚWIATOWY DZIEŃ KOSMOSU 

DZIEŃ STRAŻAKA 
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22.V 

 
DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT 

 
24.V 

 
EUROPEJSKI DZIEŃ PARKÓW WODNYCH 

 
25.V 

 
DZIEŃ PIWOWARA 

DZIEŃ MLEKA 

 
26.V 

 
DZIEŃ MATKI  

 
31.V 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA 
ŚWIATOWY DZIEŃ ROZWOJU KULTURALNEGO 

DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO 
 
 

Czy wiesz, że… 

…Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch to 
nazwa miejscowości. Wyobraźcie sobie, że taka nazwę nosi 
miejscowość w północno wschodniej Walii, na wyspie Anglesey. Nazwa 
miejscowości (58 liter) jest najdłuższą zarejestrowaną nazwą 
administracyjną w Wielkiej Brytanii, najdłuższą istniejącą nazwą 
miejscowości, i trzecią najdłuższą nazwą geograficzną na świecie. W 
tłumaczeniu z walijskiego oznacza: Kościół Świętej Marii w dziupli 
białej leszczyny przy wartkim wirze wodnym oraz Kościół Swiętego 
Tysilio przy czerwonej jaskini. Miejscowość, ze względu na swoją 
nazwę, jest częstym celem wycieczek turystycznych. Zwiedzający 
zatrzymują się na stacji kolejowej, by zrobić zdjęcie na tle tabliczki 
z nazwą, oraz odwiedzają centrum handlowe, gdzie można 
"podstemplować' paszport bądź pocztówkę pamiątkową pieczątką 
(oczywiście z pełną nazwą miejscowości). Pracownicy kolei na wyspie 
Anglesey często proszą o prawidłową wymowę nazwy miejscowości, co 
jest warunkiem zakupu biletu na pociąg. Prawidłowa wymowa 
(transkrypcja na polski) jest mniej więcej następująca: Chlan wair 
puchl głyn gychl gogerych łyrn dorbuchl chlan tej si lijo go go goch 

http://strony.aster.pl/zyczenia/na-dzien-matki.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglesey
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Najd%C5%82u%C5%BCsza_nazwa_geograficzna_na_%C5%9Bwiecie&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_walijski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglesey
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„Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał 
wszechświat." 
                                                                                      Galileusz (Galileo Galilei, 1564 - 1642) 
 

 

Zagadkowa liczba. Maciek wybrał liczbę dwucyfrową, a następnie 
obliczył kolejno: sumę jej cyfr, iloczyn cyfr i dodatnią 
różnicę cyfr. Dodał trzy otrzymane w ten sposób liczby i 
uzyskał 35. Jaką liczbę mógł on wybrać? 
 
 

Taras. Franek chce zbudować w swoim ogrodzie 
prostokątny taras pokryty kwadratowymi płytkami. 
Zewnętrzne płytki będą zielone, a położone wewnątrz 
prostokąta – białe. Franek obliczył, że potrzebuje 
tyle samo płytek zielonych i białych. Jakie będą 
wymiary tarasu, wyrażone w liczbach płytek?   
Taras na rysunku nie spełnia warunków zadania. 
 
 

Trudny rok. Zastąp kreski cyframi 1, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 
(używając każdej tylko raz) w taki sposób, żeby liczba 
przedstawiona jako znak zapytania była możliwie najmniejsza. 

 
 
 
 
 
Zagadka 
Jaka to liczba? Po dodaniu do niej jej połowy i wyciągnięciu 
pierwiastka kwadratowego otrzymujemy jej połowę. 
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3 stycznia 1888r. opatentowano rurkę do picia ze zwijanego 
woskowanego papieru. Zastąpiła niehigieniczne i łamliwe słomki 
z żyta.. Początkowo zwijano je ręcznie. 

 *** 

W 1876r. odbyła się pierwsza rozmowa telefoniczna: WATSON, 
PROSZĘ PRZYJŚĆ TUTAJ! PILNIE PANA POTRZEBUJĘ! - powiedział 
Aleksander Graham Bell do swego asystenta Thomasa Watsona 
znajdującego się w innym pokoju. 

 *** 

5 czerwca 1783r. bracia Joseph i Jaoqes Montgolfier 
puścili nad rodzinnym Annonay we Francji pierwszy balon na 
gorące powietrze. Jego lot trwał tylko 10 min. 

 *** 

Największa na świecie konstrukcja zbudowana przez 
zwierzęta to... rafa koralowa o długości 2028 km, która 
rozciąga się wzdłuż wybrzeży Queendlandu! 

 *** 
 
10 czerwca 1991r. "wegetariański terrorysta" napadł na 

restaurację McDonalda w Arizonie i porwał plastikową podobiznę 
Ronalda McDonalda. W ten sposób protestował przeciwko    
brakowi w tych restauracjach wegetariańskich kanapek. 
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 SZEF KUCHNI POLECA….:) 

Historia czekolady sięga tajemniczych kultur Olmeków i Majów. 
Te właśnie starożytne cywilizacje zamieszkujące równikową strefę 
Ameryki Środkowej jako pierwsze zaczęły uprawiać drzewa, z 
których produkowano czekoladę. Nazwa tych drzew "Theobroma 
cacao" pochodzi od greckich słów "theos"- bóg i "broma"- napój, 
czyli "napój bogów". Skoro sama nazwa tej przepysznej słodkości 
ma takie pochodzenie, nic dziwnego, że każdy chętnie po nią sięga. 

CZEKOLADA DOMOWA 

 

Składniki:   

 1/2 kostki masła  
 1/4 szklanki słodkiego mleka lub śmietanki  
 1 szklanka cukru pudru  
 2 - 3 łyżki kakao  
 1,5 szklanki mleka w proszku  
 orzechy  
 rodzynki  
 trochę wanilii lub innego aromatu.  

 
 

Przygotowanie: 
Masło, kakao, śmietanę i cukier puder rozpuścić w rondlu z grubym dnem i zagotować. 
Odstawić z ognia, dodać mleko w proszku i dobrze wymieszać. Na końcu dodać orzechy i 
rodzynki uprzednio namoczone w wodzie. Wyłożyć masę na folię aluminiową. Postawić do 
ostudzenia i stwardnienia. Pokroić w kwadraty.  

Monika Fluks 
CZY WIESZ ŻE: czekoladka prawdę powie... 
Wg Murray’a Langham`a kształt i nadzienie ulubionej czekolady 
może być kluczem do poznania charakteru człowieka i tak   
amatorzy: 
czarnej czekolady - to ludzie myślący perspektywicznie, 
czekolady nadziewanej masą kawową - niecierpliwi, 
orzechów w czekoladzie - to osoby stylowe i kulturalne, 
migdałów w czekoladzie - myślą szybko i lubią eksperymenty, 
czekolady mlecznej - to osoby romantyczne i skłonne do 
nostalgii, 
białej czekolady - są niezdecydowani, 
gorzkiej czekolady - lubią rzeczy dobrej jakości 
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1. Mają tyle kieszonkowego, ile chcą. 

Chcieliby, żeby tak było. Jednak jest tyle samo jedynaków, którzy mają 
wszystko, co chcą, co tych, którzy cierpią na brak niemal wszystkiego. Wszystko 
zależy od tego, jaki pomysł na wychowanie mają rodzice – a tych im nie brakuje. 

2. Rodzice mniej od nich wymagają. 

To fakt. Szczególnie, jeśli chodzi o samodzielność. Jednak jedynacy płacą za to 
ogromny haracz – to ich mamy obstawiają wycieczki i zielone szkoły. Boją się, że 
ich dzieci jeszcze się zgubią... 

3. Nie umieją nawiązywać normalnego kontaktu z rówieśnikami. 

Totalna bzdura. Rodzice jedynaków są bardzo zapobiegliwi i niemal od urodzenia 
zapewniają dziecku towarzystwo. Wyprawiają huczne urodziny – dokładnie po to, 
aby zapewnić towarzystwo. Dlatego jedynacy kochają towarzystwo i rzadko są 
nieśmiali. 

4. To koszmarni egoiści. 

Prawda, ale tylko w połowie, ponieważ jeśli chodzi o egoizm to zarówno z rodzin 
jednodzietnych jak wielodzietnych wywodzi się ich tyle samo. 

5. Mają lepsze warunki do nauki i uczą się lepiej. 

Pierwsze prawda, drugie bzdura. Po przyjściu do domu mogą wreszcie odsapnąć 
od kochanych rówieśników ze szkoły. Przy odrabianiu lekcji nikt im nie 
przeszkadza, dlatego, warunki mają lepsze. Jednak wcale nie uczą się lepiej. O 
tym decydują wrodzone zdolności, a nie liczebność rodziny. Jednak częściej 
„wydębią” gotówkę na kursy i zajęcia, ale nie wybijają się tylko dlatego, że nie 
mają rodzeństwa. 

 



 
  CZWÓRKA Z PLUSEM 

           

 

       
 

 

 

6. Męczą się z nadopiekuńczymi rodzicami. 

Oj tak, męczą się i to strasznie!!! Gdy ma się jedno dziecko, to wie się o 
wszystkim i chce się chronić przed wszelkim złem. Częściej są oni odprowadzani, 
przyprowadzani, pilnowani, ale, jak wiecie, radzą sobie z tym doskonale i kręcą 
tak samo jak wszyscy inni. 

7. Czują się lepsi od innych. 

No może troszeczkę. A to dlatego, że od urodzenia najbliższa im rodzima 
wmawia, że są najpiękniejsi, najmądrzejsi. I kto tu nie uwierzy w swoją 
wyjątkowość? Śmiem wątpić. 

8. Noszą tylko markowe ciuchy. 

Bujda na resorach!!! Rodzice często im czytają książki na temat wychowania, w 
których napisane jest, że nie należy ich rozpieszczać, należy tylko kupować 
rzeczy niezbędne. Z tymi markowymi ciuchami bywa niewesoło, chyba, że rodzice 
nie są zainteresowali się specjalną dla nich literaturą. 

9. Mają smutne, nudna życie i z rozpaczy hodują zwierzątka. 

Ze zwierzątkami to fakt. Bo rodzice chcą mu zastąpić ból bycia jedynakiem. 
Wiele osób uważa, że rodziny jednodzietne to kalectwo... Jedynakom sto razy 
łatwiej zmusić rodzinę do kupna, np. małego dinozaura, bo będzie mu w życiu 
raźniej. Rozumiecie, jak to działa? 

10. W przyszłości chcą mieć więcej niż jedno dziecko. 

To prawda. Zazwyczaj mają oni chęć posiadania ogromnej rodziny. Wyobrażają 
sobie, że w takim tłumie jest weselej, fajniej. Jednak mimo obietnic, rzadko mają 
liczne potomstwo, bo każdy powtarza drogę, którą już zna. 

 

Victor 
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