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Numer 134 12/18

W ostatnim czasie w Przedszkolu Montessori znalazł się sprzęt AED (inaczej defibrylator).

Sprzęt AED

Przedszkole
Montessori
znajduje się w tym
samym budynku,
co nasza szkoła.
Defibrylator to
cenny przedmiot.
Służy on do
szybkiego
ratowania życia.
Pełna nazwa to
klasyczny
defibrylator AED
Samaritan PAD
350 P. Został on
sfinansowany z
1% podatku od
rodziców dzieci z
przedszkola.

Jest on dostępny
dla wszystkich
osób z
przedszkola,
szkoły i
wszystkich
znajdujących się w
tej chwili w pobliżu
(do godziny 17, bo
do tej godziny jest
otwarte
przedszkole). Do
używania sprzętu
została
przeszkolona cała
kadra przedszkola
i część kadry
szkoły. Cytat ze
strony Facebooka

przedszkola:
"Wyposażony w
standardową
kasetę z baterią i
elektrodami Pad
Pak, a także w
dodatkową kasetę
Pedi Pak,
specjalnie
dedykowaną dla
dzieci do lat 8 i 25
kg wagi, jest
poręcznym i
lekkim
urządzeniem
medycznym."
Działanie jest
następujące:
urządzenie dzięki

elektrodom
przyklejonym do
ciała sprawdza
temperaturę,
ciśnienie oraz
EKG
poszkodowanego.
Na podstawie tych
trzech rzeczy,
defibrylator
dostosowuje
odpowiednią siłę
wstrząsów, które
dochodzą do
serca rannego.
Pamiętaj! Jeżeli
nie sięgniesz po
urządzenie 5 minut
od zatrzymania

krążenia
człowieka, może
to spowodować
ciężki uszczerbek
na jego zdrowiu.
Zawsze warto
wiedzieć, gdzie
znajduje się takie
urządzenie i jak
działa, ponieważ
nigdy nie
wiadomo, kiedy
może się przydać.

Kinga
Stachowska, Pola
Broniecka

AED

W tym
numerze:

Mowa jest
srebrem, a
milczenie złotem
(str. 2.)

Nietypowa ryba
Fugu (str. 3.)

Popularne
aplikacje, znane,
lubiane i polecane
(str. 4.)
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Podobnie jest z
rozmową z
ludźmi. Możemy
się z nimi
porozumiewać
bez słów.
Czasami
wystarczy
czyjaś
obecność, a
nam od razu
będzie lepiej, od
razu będziemy
mogli poczuć
się bezpieczniej,
swobodniej.
Będziemy
pewni, że nasza
bratnia dusza
zrozumie
wszystko,
nawet to, czego
nie rozumiemy
my sami...  I to
w tym
wszystkim jest
najdziwniejsze,
że MY, nie
rozumiejąc
samego siebie,
prosimy o
pomoc kogoś
innego, aby
zrozumiał NAS
za nas. Czy tak
się da? Niekiedy
dobrze jest
usiąść z kimś,
kogo kochamy
albo z kimś, kto
jest naszym
przyjacielem
czy po prostu
zaufaną osobą,
ale nie zawsze
po to, żeby
porozmawiać.
Czasami po to,

żeby się
przytulić i
pomyśleć, a w
zasadzie
wyrzucić z
siebie
nieprzyjemną
przeszłość i tak
naprawdę
dobrze jest
wtedy nie
myśleć o
niczym. Tak, o
niczym.
Myślisz, że to
nierealne, co?
Dam Ci radę.
Jak będziesz
miał czas, to
najlepiej usiądź
gdzieś, gdzie
jest cicho,
zamknij na
chwilę oczy i...
przestań
cokolwiek robić.
Wycisz się i
rozluźnij. Nawet
jeśli w takiej
bezczynności
możesz
wytrzymać tylko
minutę albo
jeszcze mniej,
to nic!
Naprawdę, po
takim czasie
można wrócić
do swoich
obowiązków już
bez stresu czy
zbędnych myśli.
Może
zastanówmy się
chwilę nad tym,
że czasami
żyjemy
przeszłością. 

Czy warto? Nie
lepiej jest
zapomnieć o
niektórych
rzeczach? Tak,
to zrozumiałe.
Nie możemy
zapomnieć tak
łatwo o
smutkach i
przykrościach.
Ale czy nie
przeszkadzają
one czasami w
codziennym
życiu? Czy nie
męczą nas one
bardziej niż dwa
wf-y pod rząd?
Przeszkadzają

przecież w
codziennym
myśleniu,
codziennych
obowiązkach...
Z jednej strony
warto jest o nich
porozmyślać
czasami, ale
lepiej po całym
dniu, najlepiej
przed spaniem.
Dlaczego? Bo
wtedy już nic
nas nie powinno
wyprowadzić z
równowagi,
będziemy już
mieli za sobą
cały dzień,

jednak z drugiej
strony
zestresujemy
się
niepotrzebnie i
nigdy nie
zaśniemy. W
sumie teraz już
sama nie wiem
kiedy. Na
pewno miałeś
tak czasami, że
dzień (tylko z
pozoru)
zapowiadał się
wspaniale, a
nagle ktoś albo
coś to
przerwało.
Zazwyczaj była

to jakaś
wiadomość,
myśl, która Cię
zmartwiła i
byłeś skazany
na to, żeby się
nią martwić cały
dzień. Uwierz
mi, nieraz tak
miałam.
Potrafiłam nie
myśleć o
niczym innym
tylko właśnie o
tym zdaniu,
słowie czy
pytaniu. 
(cd. na str. 3.)

Bywa tak, że nie mamy siły z nikim rozmawiać, że jedyne, o czym marzymy w danym momencie, to cisza...
Ale nie cisza wywołana przez samotność, tylko taka przyjemna, która pomaga poukładać sobie wszystkie
myśli...

Mowa srebrem, ale milczenie złotem...

... AS
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Tak bardzo, tak
długo i tak
intensywnie nad
nim
rozmyślałam,
rozważałam
różne możliwe
opcje
rozwiązań, że
tylko
pogarszałam
sytuację. Są
rzeczy ważne i
ważniejsze, 
jednak jeden
człowiek powie
"Ok, będę się
zastanawiał nad
tym później,
mam
ważniejsze
rzeczy do
roboty, muszę
się skupić", a
drugi nie będzie
potrafił. Emocje
często biorą nad
nami górę,
kierują nami,
jakbyśmy byli
robotami. W
niektórych
momentach
jesteśmy
skazani na to,
żeby je ukryć,
ale czasami nie
umiemy, nie
jesteśmy w
stanie, jest to dla
nas ZA
TRUDNE,
jednak z
czasem
możemy
stwierdzić, że w
wielu sytuacjach
trzeba. I tak się
buduje nawyk,
który mówi, że
nie warto
rozmawiać o
uczuciach i że
jest to wręcz

bez sensu! Nie
jest, jeśli
mówimy o nich,
jak już
wspomniałam
wiele razy, z
właściwą osobą.
To ten
odpowiedni
człowiek jest
kluczem.
Zazwyczaj
najlepszym
wyjściem. Ci,
którym na nas
zależy, raczej
tak nagle nie
przestaną o nas
myśleć. Co się
z tym łączy,
bardzo musimy
uważać na
słowa,
szczególnie te,
które dają tę
wyczekiwaną
nadzieję,
nadzieję, która
zaraz będzie
przerwana! No
to po co w takim
razie ją dawać?
Może z
grzeczności
chcemy, żeby
ktoś uwierzył, a
kiedy
przychodzi co
do czego, to nie
potrafimy go
nawet przez
moment
posłuchać. Są
chwile, które nie
wrócą, ale mimo
to wszystko w
pamięci trwać
będzie
wiecznie...

Amelia Spieć

Ryba jest z
wyglądu
niepozorna i
przypomina
małą kulkę z
kolcami, ale nie
w tym problem.
Jak wiemy,
ryby są jadalne i
często bardzo
smaczne.
Praktycznie
każdą z nich
wystarczy
przyprawić i
wrzucić na
patelnię lub do
piekarnika, lecz
z naszą
bohaterką jest
większy
problem… Od
zjedzenia takiej
ryby, która jest
źle
przyrządzona,
można umrzeć!

Naszego
stworka po
polsku można
nazwać
„Rozdymką
tygrysią”, a po
japońsku
„Takifugu”. Jej
nazwa nie brzmi
tak strasznie.
Jedną z
ciekawostek
jest to, że
potrawy z tej
ryby jako
jedynej nie
podaje się
cesarzowi. Jej
trucizna jest
nawet
groźniejsza niż
cyjanek.  Lecz
są osoby, które
potrafią
przyrządzić ją
wyśmienicie. Są
to Japończycy.

Aby ryba była
gotowa do
spożycia,
trzeba ją
oczyścić z
trucizny.
Niestety,
większość ciała
jednak ją
posiada, nawet
krew ma
zatrutą. Rybę
kroi się
specjalnym
nożem o nazwie
„fugu hiki”.
Rozdymka jest
najczęściej
podawana w
formie sashimi.
Podaje się ją
wraz z cytryną,
szczypiorkiem,
rzepą, sosem
sojowym i
szczyptą soli.
Dekoracyjnie

dodaje się jej
grilowane
płetwy i
wygotowaną
skórkę. Bardzo
dużo turystów
decyduje się na
skosztowanie
tego
przysmaku,
lecz nie jest to
taka tania
atrakcja, bo
jedna porcja
kosztuje ok.
250zł. Z chęcią
spróbowałabym
tej rybki, lecz
trochę cena
mnie przeraża,
ale wydaje mi
się, że taka
przygoda jest
warta swojej
ceny.
Milena
Kaczmarek

Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka ryba, która jest bardzo
niebezpieczna. Nie jest to rekin, pirania czy piła, jest to Ryba Fugu.

Ryba Fugu 

Fugu bachstroem/Pixabay
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Jeszcze w
zeszłym roku
musical.ly
(obecnie
TikTok) było
zwykłą
aplikacją, z
niczym złym się
nie kojarzącą.
Mniej więcej w
styczniu tego
roku
wyemitowano
pierwszą
reklamę tej
aplikacji. Nie
przypadła ona
do gustu
oglądającym.
Wielu ludzi
zaczęło pisać
do twórców
maile z
prośbami o
ograniczenie
emisji reklam,
jednak nic to nie
dało, a wręcz
przeciwnie -
było ich coraz
więcej.
Podejrzewam,
że kierowali się
oni
powiedzeniem
"nie ważne, co
mówią, ważne,
że mówią".
Tak czy inaczej

w ostatnim
czasie
rozpowszechniło
się wiele
aplikacji. Oto
kilka z nich:

1. Helix Jump
- w grze
musimy
przeprowadzić
małą piłeczkę
po obręczach.
Gra wciąga,
jednak nie
umiałem w nią
grać i
zajmowała dużo
miejsca, więc ją
odinstalowałem.
Średnia ocena
(wszystkie
aktualne na
10.12): 4,3*
Opinie: 3,1 mln
Pobrania: 100
mln

2. Don't Touch
the Spikes - w
grze musimy
sterować małym
ptakiem, który
uwięziony jest w
małym pokoju z
kolcami na
ścianach. Gdy
dotknie kolca -
ginie.

Średnia ocena:
4,3*
Opinie: 527k
Pobrania: 10
mln

3. Love Balls
- w grze mamy
dwie piłeczki,
które muszą
siebie dotknąć.
Aby tego
dokonać,
musimy
budować różne
mosty, rampy
itd.
Średnia ocena:
4,2*
Opinie: 520k
Pobrania: 100
mln

4. Postaw na
Miliony
- parodia
polskiego
teleturnieju
ostatnio bardzo
zyskuje na
sławie. Zasady
są takie same,
jak w telewizji.
Średnia ocena:
4,3*
Opinie: 4k
Pobrania: 1mln

Ryszard Sieja

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Amelia Spieć, Milena Kaczmarek, Kinga Stachowska, Pola Broniecka, Ryszard Sieja
Zdjęcia: Amelia Spieć, Milena Kaczmarek, Justyna Zaryczańska, bachstroem/Pixabay
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Pinterest

Dzienniczek + ;)

Ostatnio popularną aplikacją stał się niesławny TikTok... Ale czy jest to jedyna taka aplikacja?

Popularne aplikacje
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