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        Piórem spisane -
  wiersze znane i nieznane

A NA DWORZE ZIMA 

A na dworze zima,
wiaterek podyma.

Księżycowi zimno w plecy,
bo kożuszka nie ma.
Za promyczek mały,
za srebrny okruszek

szyła sowa księżycowi
barani kożuszek.
Szyła, haftowała
nitkami złotymi.

– Ojej, sowo, jaki długi,
wlecze się po ziemi!

Szyła, poprawiała
do białego rana.

– Ojej, sowo, jaki krótki,
ledwie przed kolana!
A w zimowym niebie

świszczą złe wichury.
Chodzi księżyc bez kożuszka,

otulony w chmury. 

Danuta Wawiłow

.

ŚNIEG

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy, 
że śnieg powinien być kolorowy?

Albo zielony, albo czerwony,
liliowy albo beż.

Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,
a bałwan biały nie byłby, ale
Albo zielony, albo czerwony,

liliowy albo beż.

Śnieżki tak samo w zimowej porze
byłyby wtedy w jakimś kolorze.

Albo zielone, albo czerwone,
liliowe albo beż.

Bardzo kolory by się przydały,
a tu tymczasem wciąż pada biały,
Biały, bielutki, miękki, mięciutki,

świeży, świeżutki śnieg.

Ludwik Jerzy Kern
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Miesiąc za miesiącem ucieka ...
Przyjrzyj się im, nie zwlekaj !

Chłopcy i dziewczęta
Poznajcie nietypowe styczniowe i lutowe święta!

  1 stycznia  - Światowy Dzień Pokoju
  3 stycznia  - Dzień Słomki do Picia
  6 stycznia  - Dzień Filatelisty
  7 stycznia  - Dzień Dziwaka
  9 stycznia  - Dzień Ligi Ochrony Przyrody
13 stycznia  - Dzień Wzajemnej Adoracji
14 stycznia - Dzień Osób Nieśmiałych
15 stycznia  - Dzień Wikipedii
21 stycznia  - Światowy Dzień Śniegu
23 stycznia  - Dzień bez Opakowań Foliowych
                        Dzień Pisma Ręcznego
31 stycznia - Międzynarodowy Dzień Przytulania
  1 lutego  -   Dzień Gumy do Żucia
  2 lutego  – Dzień Pozytywnego Myślenia
  4 lutego  – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
11 lutego – Światowy Dzień Chorego
                     Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
12 lutego – Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem
13 lutego – Światowy Dzień Radia
16 lutego – Dzień Poczty Polskiej
21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym
25 lutego – Światowy Dzień Powolności

. .
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Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. To dobra okazja, aby zastanowić się, jak z mrozem
i śniegiem radzą sobie mieszkańcy lasu i jak można im pomóc przetrwać najtrudniejszą dla nich porę roku.
Zazwyczaj podczas siarczystych mrozów skupiamy swoją uwagę na ptakach. Ludzie na wsiach, w
przydomowych karmnikach oraz w miejskich parkach wystawiają ziarno, słoninę, słonecznik, specjalnie  karmy
w postaci kulek itp. Tymczasem na opiekę także zasługują zwierzęta leśne. Dokarmianie zwierząt sprzyja nie
tylko utrzymaniu ich miejscowej populacji, ale także pomaga leśnikom chronić młode sadzonki drzew przed
zgryzieniem.
Polski klimat szczególnie w ostatnich latach, złagodniał na tyle, że zwierzęta radzą sobie zimą same. Jednak
każdy z nas pamięta zimę ze śniegiem po pas i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Przeciętnie w trakcie
najchłodniejszych miesięcy w roku przypada około 20 dni głodnych, czyli czas kiedy pokrywa śnieżna
uniemożliwia odnalezienie pokarmu zwierzętom roślinożernym. Okres ten najczęściej przypada na przełom
stycznia i lutego, dlatego też dzień 11 luty ustanowiono  Dniem Dokarmiania Zwierzyny Leśnej.

Kto sprawuje piecze nad dzikimi zwierzętami?
Opieka nad zwierzyną leśną przypada w największym stopniu kołom łowieckim oraz leśnikom. Koła łowieckie
odpowiadają za ilość, jakość, rodzaj i rozmieszczenie karmy, natomiast leśnicy kontrolują dokarmianie zwierząt.
Jeżeli chcielibyśmy dokarmić dzikie zwierzęta w lesie powinniśmy, skontaktować się z najbliższym leśniczym,
lub przedstawicielem koła łowieckiego. Osoba ta wskaże nam odpowiednie miejsce oraz doradzi rodzaj karmy.

Kiedy dokarmiać dzikie zwierzęta?
Wolno żyjące ssaki roślinożerne dokarmiane są tylko, podczas najbardziej uporczywych zim. Kiedy pokrywa
lodowa i śnieżna jest tak gruba, że uniemożliwia dostęp do pokarmu. Zwierzęta także dokarmiane są na
obszarach nizinnych gdzie, poprzez uprzemysłowienie rolnictwa  na dużej powierzchni, znajduje się bardzo mała
ilość pożywienia.

Gdzie zostawiać pokarm ?
Zazwyczaj w lasach dostępne są paśniki. Są to zadaszone miejsca z dużą przestrzenią na siano, z dodatkowymi
pojemnikami na ziarno, lizawki oraz warzywa i owoce. Koła łowieckie zostawiają także siano łąkowe na krzewach
i pod drzewami. W porozumieniu z leśnikami na nieużywanych drogach lub liniach oddziałowych (miejsca
połączenia dwóch lasów) zostawiane są także warzywa. Karmy nie zostawia się przy drogach, na prywatnych
posesjach, niedaleko miast, w parkach miejskich.

Co jedzą zwierzęta w trakcie zimy?
Ulubioną przekąską saren i jeleni są młode pędy sadzonek, wypuszczone przez drzewka jesienią. Szczególnie
upodobały one sobie młode jodły, sosny i świerki, dlatego podczas sadzenia nowego lasu, całą powierzchnię
ogradza się przed zwierzyną. Pod koniec zimy, zauważa się największą ilość uszkodzonych przez zwierzęta
młodych drzew. Spałowanie czyli obgryzanie i obdzieranie kory z drzew to efekt poszukiwania cennych
składników odżywczych zawartych w korze. 

. .
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Duże uszkodzenia kory powoduje ciężkie do zabliźnienia się rany i osłabienie młodego drzewa.
W trakcie silnych mrozów i wysokich opadów śniegu głównym pożywieniem umieszczanym w paśnikach jest
siano łąkowe. Dostarczane są także owoce np. jabłka, gruszki a także sporo warzyw bulwiastych (ziemniaki)
oraz korzeniowych (marchew, pasternak, buraki). Dla dzikich ptaków wysypywana jest mieszanka zbóż,
słonecznika, kukurydzy, słonina oraz specjalnie produkowane karmy. Ważnym elementem w jadłospisie dzikich
ssaków są mikro i makroelementy znajdujące się w tzw. lizawkach, czyli drewnianych palach na których
końcach nasadzone są bryłki soli. Zwierzęta uwielbiają je wylizywać dostarczając sobie niezbędną porcję mikro- i
makroelementów.

Czego nie wolno robić?
Nie wolno wywozić do lasu na własną rękę dużej ilości warzyw. Podczas odwilży nadmiar pożywienia zaczyna
się psuć, stwarzając realne zagrożenie dla zwierząt i biocenozy leśnej. Nie powinno się doprowadzać do tego,
aby pożywienie zagniwało czy pleśniało w miejscach dokarmiania zwierząt. Nie wolno do paśników wkładać
suchego chleba! Pokarm ten bardzo szybko się psuje i pleśnieje, co może doprowadzić do chorób a nawet
śmierci dzikich zwierząt! Nie traktujemy lasów i paśników jako dobrego sposobu na pozbycie się zepsutych
owoców i warzyw z naszych sadów, działek czy piwnic. Dajemy zwierzętom tylko wartościowe produkty!
Jak widać dokarmianie leśnych zwierząt nie jest prostym zadaniem. Odpowiadają za to profesjonaliści. W celu
pomocy dzikiej zwierzynie właśnie do niech w pierwszej kolejności powinniśmy się zwrócić. Pamiętajmy, że
przyniesiony pokarm powinien być pełnowartościowy i odpowiednio dobrany. Nie powinien pochodzić z
supermarketów lub miejsc gdzie stosowane są chemikalia i konserwanty. Nie dokarmiajmy zwierząt na własną
rękę, pozwólmy naturze w pierwszej kolejności zaspokoić ich potrzeby.

/Źródło: www.kar-ma.pl/blog/dokarmianie-dzikich-zwierzat.html/
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                                 Zimowe impresje

D.Rywolt

P.Grudzień

S.Flig

K.Łyk

K.Kąkolewski

N.Rutkowska
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                    Fantazje, wspomnienia, marzenia
                         mój własny punkt widzenia

Moja wymarzona dziewczyna. Mój wymarzony chłopak.

14 lutego przypada święto, lubiane chyba przez wszystkich zakochanych, a mianowicie Walentynki. Przy tej
okazji, chcielibyśmy podzielić się naszymi marzeniami o wyśnionych „drugich połówkach”.

Marzę o przystojnym chłopcu, wysokiego wzrostu. Chciałabym, żeby miał zawsze uśmiech na twarzy. Był
inteligentny, rozsądnie myślący, wykazywał się pracowitością, wyróżniał dobrą prezencją. By często proponował
mi wyjście do kina, teatru, czy na dyskotekę. Marzę również, aby miał zainteresowania, podobne do moich, np.
muzyka, czy fotografia.

Wiola Hausz

Moja wymarzona dziewczyna to szczupła brunetka o brązowych oczach, co nie znaczy, że inne mi się nie
podobają, po prostu zwracam większą uwagę na brunetki.
Co do cech charakteru, lubię jak dziewczyna jest kulturalna, szczera i wyrozumiała. Zainteresowania może mieć
podobne do moich, czyli książki i filmy. Jeśli chodzi o gust filmowy, to nie potrafię określić jaki, bo każdy ma inny.
Bardzo lubię spacery z moim psem. Marzę o tym, że kiedyś podczas tych spacerów, w świetle księżyca, będzie
nam towarzyszyła moja wymarzona dziewczyna.

Kuba Stefaniak

Miałam to szczęście, że spotkałam już na swojej drodze wymarzonego chłopaka. Mój chłopak jest przystojny,
choć nie jest wysoki, nosi okulary, przez co wygląda poważnie. Lubi ubierać się na sportowo. Jego
zainteresowania, to czytanie książek i słuchanie muzyki. Jest bardzo miły, ma wesołe usposobienie, no i przede
wszystkim jest kochany.

Agnieszka Urbanek

Chciałbym, żeby moja dziewczyna była wysoka, miała czarne włosy i oczy koloru niebieskiego. Marzę o tym,
żeby na co dzień była wesoła i uśmiechnięta. Bardzo ważne jest to, żeby była uczciwą osobą, no i żeby przy
mnie czuła się szczęśliwa.

Adam Górniak

Marzę o chłopaku, który ma czarne włosy i niebieskie oczy. Jest wysoki, ładnie się ubiera. Chciałabym, żeby mój
chłopak grał w piłkę jak Robert Lewandowski i znał się na komputerach. Fajnie, gdyby był grzeczny, wesoły, miły,
a dla mnie dobry.

Sara Flig

Moja dziewczyna powinna wyglądać ładnie i schludnie. Chciałbym, żeby była wysoka, szczupła i miała blond
włosy. Dobrze, aby była szczera i uczciwa, żebyśmy mieli wspólne zainteresowania – muzykę i sport. Pragnę z
taką dziewczyną spędzić miłe, szczęśliwe chwile życia.

Rafał Gwizdała

Mój wymarzony chłopak musi być przystojnym brunetem o piwnych oczach. Chciałabym, żeby był inteligentny i
pracowity. Dobrze, gdybym miała w nim oparcie i gdyby wspierał mnie w każdej sytuacji.

Nikola Rutkowska
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                  Weekendowe podróże po Polsce

Przed nami ferie zimowe, a gdzie najlepiej wybrać się zimą, jeśli nie w góry. Odkryjmy więc, jakie tajemnice i
atrakcje kryje w sobie polska miejscowość turystyczno – wypoczynkowa – Wisła.

Wisła to Perła Beskidu Śląskiego. Malownicza, górska miejscowość położona jest w województwie śląskim,
powiecie cieszyńskim, w pobliżu granicy z Czechami i Słowacją. Centrum miasta znajduje się na wysokości 430
metrów n.p.m., a najwyższy punkt - 1220 m n.p.m. jest zlokalizowany na szczycie Baraniej Góry, na której
zboczach swoje źródła ma Wisła. Na terenie doliny Wisła Czarne dwa potoki Czarna i Biała Wisełka łączą się i po
przyjęciu wód potoku Malinka wspólnie tworzą królową polskich rzek.
Historia miasta sięga XVI wieku, gdy Wisła była osadą pasterską. Zamieszkali tu też drwale pracujący dla książąt
cieszyńskich, a także Wołosi, którzy przynieśli ze sobą własną kulturę pasterską. Prawa miejskie otrzymała w
1962 roku i w tym czasie dzięki wybudowaniu licznych domów wczasowych rozpoczął się intensywny napływ
turystów, przekształcając Wisłę w największy ośrodek wczasowo-turystyczny w Beskidzie Śląskim.

Dzięki dobrze rozwiniętej sieci szlaków turystycznych (ok. 100 km) to świetna baza wypadowa w najciekawsze
szczyty Beskidu Śląskiego. Zimą w Wiśle można skorzystać z ponad 20 wyciągów narciarskich, a większość
ośrodków posiada oświetlone trasy. Miłośnicy białego szaleństwa znajdą tu także trasy do uprawiania
narciarstwa śladowego, biegowego oraz aż siedem skoczni narciarskich.

/Źródło: https://www.wisla.pl/mieszkaniec/

Wisła to miasto turystyczno–wypoczynkowe, w którym turyści mają zapewnione liczne atrakcje przy każdej
pogodzie i o każdej porze roku. Niedaleko głównego wiślańskiego placu imienia Bogumiła Hoffa odkrywcy
walorów turystycznych tej miejscowości, istnieje budynek dawnej karczmy z 1794 r., który stanowi siedzibę
Muzeum Beskidzkiego. Wiślańskie muzeum ma cztery działy: etnograficzny, fotografii, historyczny i sztuki. Stałą
wystawę stanowią eksponaty obrazujące podstawowe dziedziny życia, kultury i twórczości górali Beskidu
Śląskiego, takie jak: pasterstwo, tkactwo, obróbka drewna, ciesielstwo, kowalstwo oraz obróbka wełny i lnu. Tuż
obok znajduje się Galeria „U Niedźwiedzia”. Obecnie budynek galerii jest częścią Enklawy Budownictwa
Drewnianego i siedzibą Stowarzyszenia „Grupy Twórców Wiślanie” Można w niej zobaczyć i kupić dzieła
wiślańskich artystów.
W ośrodku „Zimowit” znajduje się Muzeum Narciarstwa, w którym zgromadzono kolekcję sprzętu narciarskiego,
m.in. nart z końca XIX w., są tutaj przechowywane również narty Adama Małysza, na których zdobył
mistrzostwo Polski. 

. .
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Kolejna pamiątkę związaną z naszym narodowym skoczkiem zobaczyć można w holu Domu Zdrojowego przy
pl. Hoffa 3. Figura Adama Małysza z białej czekolady o wysokości 2,5 m i masie 180 kg jest dziełem
Stowarzyszenia Cukierników RP, którzy wykonali ją w 2001 r. W 2007 r. figura przeszła gruntowną renowację
przeprowadzoną przez firmę E. Wedel, w trakcie której dodano również czwartą kryształową kulę.
Z kolei w Galerii „Sportowe Trofea Adama Małysza”, prezentowane są puchary, medale, kryształowe kule,
sprzęt sportowy oraz wiele innych pamiątek związanych ze sportową karierą Adama Małysza.
W centrum Wisły znajduje się Zameczek Habsburgów  – drewniany, tyrolski budynek zbudowany w latach
1897–1898 jako pałacyk myśliwski służący rodzinie cesarskiej w trakcie polowań. Zameczek w latach 1925–
1979 pełnił funkcję schroniska górskiego. W 1986 r. budynek przeniesiono do Centrum Wisły, gdzie znajduje się
do dzisiaj i jest siedzibą Oddziału PTTK „Wisła” z Punktem Informacji Turystycznej.
Na amatorów górskich wędrówek czeka 150 km oznakowanych szlaków turystycznych i tras spacerowych.
Warto wybrać się np. na Baranią Górę, drugi co do wysokości szczyt polskiej części Śląska Cieszyńskiego.
Znajduje się tam wieża widokowa, z której rozciąga się wspaniała panorama Beskidów, a przy dobrej
widoczności można również zobaczyć Tatry.
Wzdłuż Czarnej i Białej Wisełki biegnie ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza, prowadząca na Baranią Górę.
Warto również poznać rezerwat Barania Góra, utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym obszaru
źródliskowego rzeki Wisły i górskiego lasu mieszanego i zobaczyć „Rezerwat Wisła”, chroniący pstrąga
potokowego i jego naturalne środowisko.

Jezioro Czerniańskie to sztuczny zbiornik wodny powstały w latach 1968–1973, w celu zapewnienia wody pitnej
dla masowo powstających ośrodków wczasowych. To w tym jeziorze łączą się potoki Białej i Czarnej Wisełki.
Tama o wysokości 30 m oprócz swoich funkcji użytkowych stanowi również atrakcję turystyczną, pełniąc rolę
spacerowego deptaka.
Z kolei w Wiśle Głębce ciekawostkę stanowi znajdujący się u wylotu Doliny Łabajów siedmioprzęsłowy wiadukt
kolejowy o długości 122 m i wysokości do 25 m, który powstał w latach 1931–1933 i jest nadal użytkowany.
Atrakcją, którą koniecznie należy tu zobaczyć, jest Skocznia narciarska im. Adama Małysza. Skocznia
powstała w 1933 r. i była kilka razy modernizowana. Za sprawą naszego mistrza skoków narciarskich Adama
Małysza i ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 2004 r. rozpoczęto jej kolejną modernizację.
„Nowa” skocznia została oddana do użytku 27 września 2008 r. i nadano jej imię Adama Małysza. Uroczystość
ta została połączona z pierwszymi zawodami na skoczni – Letnimi Mistrzostwami Polski w Skokach
Narciarskich i Kombinacji Norweskiej. Skocznia - baza treningowa dla młodych skoczków - jest symbolem
podziękowania dla Adama Małysza za jego sportowe osiągnięcia.

/Źródło: http://pl.wikivoyage.org/wiki/Wisła_(miasto)/

. .
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         Z życia Ośrodka - czyli PLOTKA OdŚRODKA

Spotkanie z znanymi sportowcami

W dniu 09.01.2018, w gościnnych progach szkoły
„Sokrates” odbyło się wydarzenie, którego inicjatorem
byli nauczyciele naszego Ośrodka, pod tytułem „Znani
Sportowcy”. Było ono skierowane głównie do uczniów
bydgoskich szkół specjalnych. Wyjątkowymi gośćmi
byli: Marika Popowicz-Drapała – czołowa polska
sprinterka, dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw
Europy oraz zawodniczka Igrzysk Olimpijskich, Adrian
Zieliński - polski sztangista, złoty medalista olimpijski w
Londynie (2012), mistrz świata (2010) oraz Europy
(2014), Małgorzata Wiejak – polska sztangistka,
brązowa medalistka Mistrzostw Europy oraz
wielokrotna Mistrzyni Polski, Mateusz Bierwagen i
Łukasz Frąckiewicz – koszykarze 1-ligowego zespołu
Enea Astoria Bydgoszcz.
 

III Miejski Przegląd Twórczości AAC

17 stycznia 2018 odbył się w Ośrodku III Miejski
Przegląd Twórczości AAC. Uczestnicy prezentowali
swoje umiejętności komunikowania się za pomocą
gestów MAKATON i symboli. Wspólnie uczyliśmy się
piosenek o zimie i wielu nowych gestów. Bawiliśmy się
światełkami, rzucaliśmy śnieżkami i jeździliśmy na
sankach.  

.

.

V Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek

Kolędy i pastorałki to żywa część polskiej tradycji
kulturalnej i muzycznej. Żeby tradycji stało się zadość,
zwyczaj ten podtrzymujemy, aby nigdy nie zaginął i
wzbogacał nasze życie. W związku z tym odbył się V
Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek, który
swoim patronatem objął Wojewoda Kujawsko -
Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, a reprezentowała go
Paulina Wenderlich - dyrektor generalny Kujawsko -
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Swoje
umiejętności wokalne i artystyczne reprezentowali
uczniowie z: ZSS w Karnowie, ZSS nr 2 z Więcborka,
ZSS nr 30 z Bydgoszczy, ZSS w Kwidzynie, Zespół
Placówek Specjalnych w Szerzawach, ZSS w
Szubinie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 w
Bydgoszczy i SOSW nr 3 w Bydgoszczy. 

Śpiewnik dotykowy - Mroźna zima

25 stycznia 2018 r. w Ośrodku Wsparcia odbyło się
kolejne spotkanie z cyklu „Śpiewnik dotykowy”
prowadzone Metodą Dobrego Startu. Harmonizowanie
funkcji psychomotorycznych uczniów tym razem
odbyło się w otoczeniu zimowej pory roku. Tytułowa
„Mroźna zima” wspaniale wpisała się w działania
mające na celu integrację wzrokowo-słuchowo-
ruchową. 

.

.

.

.

.

.
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Konkurs logopedyczny "Bitwa świetlicowa na
gesty i słowa "

26.01.2018- w świetlicy szkolnej- logopeda – Zbyszek 
Rytlewski wraz z Elą Janicką- przeprowadzili konkurs
logopedyczny, którego głównym celem było
zachęcenie uczniów do komunikowania się słowami -
w miarę poprawnie - zbudowanymi. Uczestnicy – w
trakcie rywalizacji - odgadywali zagadki, wymyślali
słowa na poszczególne głoski, kategoryzowali  wyrazy
o określonych znaczeniach. Wśród radosnych zabaw
– uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem
i umiejętnościami.

Zawody bocce w Brodnicy

J edny m ze sportów trenowanych przez uczniów
Ośrodka jest bocce. To wcale niełatwa gra polegająca
na umiejętnym toczeniu kul do określonego miejsca.
Pomimo zdecydowanie większych torów do gry niż
długość naszej sali gimnastycznej - daliśmy radę! Na
zawodach w Brodnicy (31.01) startowało ok. 70
zawodników z naszego regionu. Wszyscy nasi
reprezentanci, a byli nimi: Agnieszka Grocholska, Iza
Koslowska, Łukasz Rafiński, Michał Bagniewski, Rafał
Gwizdała oraz nasi absolwenci : Ewelina Wanecka i
Krystian Mrugowski uplasowali się na czołowych
miejscach.

.

.

Koncert Noworoczny
Już od kilku lat początek roku kalendarzowego jest
okazją, aby delektować się występem młodych
muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej. Nie
inaczej było wczoraj. Uczniowie piątej klasy PSM
drugiego stopnia zaprezentowali utwory znane nam,
jako światowe hity z list przebojów, jak i wyrafinowane
"klasyki" muzyki filmowej. Nie trzeba dodawać, że nasi
podopieczni świetnie się bawili słuchając ciekawych
aranżacji i mając okazję przyjrzeć się z bliska
instrumentom, wśród których zadebiutowała tuba.

Bal Karnawałowy

Kuchenne rewelacje

.

.

.
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     Chcesz znać prawdę
                o sobie ?
 Księga imion Ci podpowie

WIKTOR

Pochodzenie imienia: 
Imię Wiktor pochodzi od łacińskiego słowa victor co
oznacza: zwycięzca.

Odmiany i zdrobnienia imienia Wiktor:
Wiktorcio, Wiktorciu, Wiktorek, Wiktoruś, Witek

Imieniny Wiktora :
Wiktor imieniny obchodzi 22 stycznia, 25 lutego, 6, 29
marca, 12 kwietnia, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 25, 28
maja, 21, 28 lipca, 23, 26 sierpnia, 1, 16, 30 września,
10, 17, 18 października, 2, 8, 18 listopada, 2, 15, 18, 23
grudnia.

Znaczenie imienia Wiktor:
Wiktor to niezwykle poukładany i dokładny
mężczyzna, który sprawia wrażenie powolnego. Nie
należy go jednak ponaglać. On żyje swoim rytmem i
lubi na spokojnie wszystko przemyśleć. Dobrze mu ze
sobą. Jest wbrew pozorom wyjątkowo
przedsiębiorczy, błyskotliwy, staranny i chętnie
angażuje się w pracę. Nie gubi się w szczegółach.
Działanie stanowi sens jego istnienia. Chociaż emanuje
wewnętrznym spokojem, miewa nieraz chaotyczne i
gorączkowe reakcje. Sam chciałby wszystko nagle
przyspieszyć – ale na tym się kończy. Wśród
znajomych zawsze ma dobry humor, nikogo nie
zadręcza narzekaniem, ale czasem lubi podokuczać.
Nie bywa w tym złośliwy. Intuicja pozwala mu idealnie
wyważyć wypowiedzi oraz zachowanie.

Predyspozycje zawodowe

Wiktor sprawdzi się w zawodzie lekarza, architekta,
budowniczego oraz rzemieślnika

/Źródło: www.ksiegaimion.com/

            Śmiechu warte
            kącik z żartem

Na bezludnej wyspie Robinson z Piętaszkiem
wpychają karteczki do butelek i wrzucają do oceanu.
Po pewnym czasie Robinson pyta:
- Jak sądzisz, komu należałoby jeszcze wysłać
walentynkę?

***
Mama do córki:
- Asiu, kto się tak wydziera pod naszym oknem?
- To mój cichy wielbiciel, mamo.

***
Królik do ślimaka:
- Dokąd idziesz?
- Po jabłka.
- Przecież jest zima.
- Zanim dojdę to jabłka już będą.

***
- Mamo! Mamo! – woła Jasio po powrocie z podwórka.
– Ulepiliśmy wielkieeeego i pięknego bałwana!
- Świetnie, wyjdę później, to go sobie dokładnie
obejrzę.
- Eee… Nie musisz wychodzić… Postawiliśmy go w
przedpokoju!

. .
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                            Bezpieczne ferie zimowe
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