ŚLIMACZEK
Gazetka Internatu
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr2
w Bydgoszczy
Numer 61

styczeń-luty 2011

Ważne daty:
21 styczeń – Dzień Babci
22 styczeń – Dzień Dziadka
14 luty –Dzień Św. Walentego
– Święto zakochanych.

DWA ŁYKI PROFILAKTYKI…

Jak spedzic czas w ferie?

O

d 31.01.2011 do 13.02.2011 zaczynają się
ferie. Co zrobić, aby spędzić je aktywnie,

nie siedząc cały czas przed komputerem lub
telewizorem? Oto kilka rad:
- jeśli pogoda pozwoli, uprawiać sporty zimowe –
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jeździć na łyżwach, na sankach, na nartach, snowboardzie itp.
- po prostu bawić się na śniegu: lepić bałwana, rzucać się śnieżkami itp.
- spotykać się ze znajomymi,
- spędzić trochę czasu z rodziną,
- iść do kina, lub na dyskotekę,
- wyjechać w ciekawe miejsce i zwiedzać,
- poczytać książki,
Jak widzicie jest wiele sposobów na spędzanie wolnego czasu. Ja
podałam tylko kilka. Możecie z nich korzystać, ale pamiętajcie też, aby
bawić się i spędzać czas bezpiecznie. Musicie przecież cali z zdrowi
wrócić po feriach do szkoły i do internatu!
Napisała Karolina Mądrowska z grupy XVII

Kilka slów o bezpieczenstwie
Miejsca do zabawy na śniegu wybieraj z dala od
ruchliwych ulic oraz ciągów komunikacyjnych,
Zapoznaj się z trasą zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, np. kamienie,
Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź
w poprzek toru,
Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny
sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz.
Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to
poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy,
Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych,
gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań
kończyn dla innych osób,
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Nie graj w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęty zabawą, możesz nie dostrzec
w porę nadjeżdżającego z nadmierną prędkością samochodu.
Pamiętaj, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność,
a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegaj przez
ulicę. Nie przechodź w miejscach niedozwolonych. Pamiętaj też, by doczepić do
rękawa lub plecaka elementy odblaskowy.
Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające
z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj
z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną,
która usunie niebezpieczeństwo,
Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być
przyczyną kolizji lub wypadku drogowego,
Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub
z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może
doprowadzić to do obrażeń ciała,
Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych
lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód
zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów,
stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej
chwili załamać się pod Twoim ciężarem,
Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób
dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie
odczepiły się podczas jazdy,
Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie,
Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych
przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do
depozytu lub pod opiekę zaufane.
Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem kopce kuszą
i zachęcają do gonitwy, jednak nigdy nie możesz być pewny, czy warstwa
białego puchu nie kryje szczelin lub głębokiego, źle zabezpieczonego, dołu.
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CIEKAWOSTKI
Przykład jednego z najbardziej typowych
spotkań z UFO.

W

dzisiejszym artykule opiszę zdarzenie, które z punktu

widzenia zwykłego czytelnika może okazać się nieciekawe,

zwłaszcza, gdy brakuje dowodów w postaci zdjęć itp. Jednak podczas
zapoznawania się z historią tego incydentu zauważyłem, ze ma ona kilka
charakterystycznych cech, które powtarzają się przy opisach wielu innych
spotkań z UFO.
Działo się to w 1977 roku w małej
miejscowości niedaleko Terespola, w pobliżu
wschodniej granicy. Świadek zdarzenia, pan
Andrzej, szedł do kolegi mieszkającego około
pół kilometra od niego. Gdy był już ok. 300
metrów od domu, do którego zmierzał,
spojrzał w lewo i w tym momencie stanął jak
zahipnotyzowany. Nie mógł się ruszyć i
patrzył z przerażeniem na wiszący na niewielkiej wysokości nad sterta
słomy ogromy obiekt w kształcie dysku. Pan Andrzej stwierdził, że dysk
był koloru „piwa”, a jego brzegi falowały. Nie wydawał żadnego dźwięku.
Mężczyzna wyczuł, że jest przez kogoś obserwowany. Nie był w stanie
określić, jak długo stał unieruchomiony. Przypomina sobie jednak, że w
pewnej chwili dysk wystrzelił pionowo w niebo. Była to zawrotna
prędkość, po sekundzie po dysku nie było żadnego śladu. Dopiero
wówczas mężczyzna był w stanie się normalnie poruszać i mógł dalej
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pójść do kolegi. Wbiegł do niego przerażony, blady jak papier i cały się
trząsł ( tak opisywał kolega pana Andrzeja). Nie był w stanie wyraźnie
mówić. Dopiero po godzinie uspokoił się i opowiedział, co się zdarzyło.
Następnego dnia pan Andrzej, wraz z kolegą zmierzyli długość
słomianego stogu. Wynosiła ona 50 metrów. Świadek sadzi, że tyle samo
mogła wynosić średnica obserwowanego dysku.
Tak jak pisałem na początku, opis zdarzenia ma kilka cech
wspólnych z wieloma innymi spotkaniami z
UFO. Wymienię te podobieństwa:
- działanie ze strony obiektu Ufo na
psychikę świadka, świadek twierdził, że był
przez kogoś obserwowany i odczuwał
strach
- świadek jest sparaliżowany, nie może się
poruszyć, bardzo często nie może się
poruszyć i nic powiedzieć,
- obiekt miał kształt dysku – obiekty dyskoidalne i kuliste są
prawdopodobnie najczęściej widywane na całym świecie.
- obiekt nie wydawał żadnego dźwięku, rzadko zdarzają się raporty,
w których napisane jest, że obiekt UFO wydaje jakiś dźwięk.
- podczas obserwacji odczuwalny jest brak obecności w pobliżu ludzi
i zwierząt, świadek odnosi wrażenie, że w trakcie obserwacji świat
„zamarł”,
- świadek ma problem z określeniem czasu obserwacji, często zdarza się,
ze po spojrzeniu na zegarek uświadamia sobie, że jego zdaniem krótka
obserwacja trwała bardzo długo.
Napisał Wiktor Mackiewicz z grupy VIII
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Ciekawostki przyrodnicze
Czy wiesz?
Odpowiedz na pytania i odbierz nagrodę:
- Najcieplejsze morze na świecie, to………?
- Jedyna budowla ludzka widziana z kosmosu,
to………..?
- Najwyższe drzewo na świecie, to…………..?
- Miasto, poza granicami kraju, w którym jest
najwięcej Polaków, to………….?
- Kopiec Kościuszki jest w Krakowie, gdzie jeszcze
jest taka góra?
Odpowiedzi prosimy przynosić do pana Mieczysława
Jaskuły z grupy X. Czekają nagrody!
Opracował pan Mieczysław Jaskuła

Ze świata sportu
Cristiano Ronaldo dos Santos
Aveiro;
Ur.5 lutego 1985 roku w Funchal) portugalski
piłkarz, grający na pozycji prawego lub lewego
skrzydłowego, zawodnik Realu Madryt i
reprezentacji Portugalii. Klubową karierę Cristiano
rozpoczął w wieku 8 lat, w małym klubie CF
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Andorinha, gdzie sprzątał jego ojciec. W wieku 10 lat zainteresowały się
nim dwa największe kluby z Madery: CS Marítimo i CD Nacional, ale
ostatecznie trafił do Nacionalu, gdzie grał do 2001 r., bowiem w tym roku
przeniósł się do Sportingu Lizbona. W czasie mistrzostw Europy U-17 był
obserwowany przez Liverpool i Juventus po tym, jak jego zespół pokonał
reprezentację Anglii, lecz ostatecznie trafił do Manchesteru United. W
spotkaniu Ligi Mistrzów Manchesteru United z AS Roma (7:1) strzelił
swoje pierwsze gole w Champions League. Mistrz Anglii w sezonie
2006/2007 oraz 2007/2008 z drużyną Manchesteru United. W sezonie
2007/2008 wraz ze swoją drużyną zdobył Puchar Europy po wygranym
6:5 w rzutach karnych finale z
Chelsea Londyn. Po tym zwycięstwie
został wybrany najlepszym graczem
Ligi Mistrzów 2007/2008. W 2008 r.
został laureatem Złotej Piłki
magazynu France Football. W
czerwcu 2009 Manchester United
zaakceptował propozycję kupna
Cristiano Ronaldo złożoną przez
Real Madryt. Hiszpański klub
zaoferował za piłkarza 93,2 mln
euro. 26 czerwca 2009 Ronaldo został oficjalnie ogłoszony
nowym piłkarzem Realu i tym samym stał się najdroższym
piłkarzem w historii. Na jego prezentacji zjawiło się ponad 80
tys. widzów, co również jest rekordem, jeśli chodzi o liczbę osób
na prezentacji jednego zawodnika. Wcześniejszy rekord należał do
prezentacji Diego Maradony, którego w Neapolu przywitało 75 tys.
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widzów. Portugalczyk otrzymał numer, 9 z którym w Realu grali m.in.
legendarny Alfredo Di Stéfano, czy Brazylijczyk Ronaldo. W sezonie
2010/2011 Cristiano Ronaldo został zgłoszony do rozgrywek Primera
Division z numerem 7.
Napisał Przemek Nowakowski z grupy VIII i Justyna Chmielewska z grupy XVII

Wesołych i bezpiecznych
ferii,
miłego wypoczynku
i uśmiechu na co dzień,
a także wielu
niezapomnianych wrażeń,
oraz szczęśliwego powrotu
do szkoły i internatu z
nowym zapałem i energią
do nauki.
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