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CHECK YOUR ENGLISH!
Witamy w kąciku poświęconym językowi angielskiemu. W tym miesiącu wspomina się rodzinę i oczywiście Dzień Matki. Proponujemy zatem
łamigłówki kojarzące się z tym zagadnieniem. Poniżej podane są definicje poszczególnych członków rodziny, należy je rozszyfrować i podać
prawidłowe odpowiedzi. Wśród nadesłanych rozwiązań zostanie rozlosowana nagroda. Miłej zabawy!
Konkurs przygotowany we współpracy z wydawnictwem Express Publishing.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Your mther's mother is your ........
Your parents' daughter is your .......
Your dad's father is your .......
Your aunt's son is your ......
Your cousin's father is your ......
Your father's wife is your .......
Your brother's father is your .....
You are your granparents' .....
Your mum is your father's .....
You are your parents' .......

Rozwiązanie konkursu, opatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem, prosimy
nadsyłać do 10 czerwca 2008 r. pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Jaroty”, ul. Wańkowicza 9, 10-684 Olsztyn, z dopiskiem „Konkurs”.
Zwycięzcę konkursu wyłoni losowanie. Nadesłane przez Czytelnika rozwiązanie
oznacza, że wyraża on zgodę w przypadku wygranej na opublikowanie imienia
i nazwiska. Nagrodę z poprzedniego konkursu wylosował Damian Lipka z ul.
Janowicza. Gratulujemy. Nagrodę prosimy odebrać w sekretariacie Spółdzielni.

Nagrodę w konkursie ufundował Express Publishing
31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
Konsultant Metodyczny
Marta Derejko tel. 0 692 481 338

Opracowała: Lucyna Kempisty
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Dnia 30 maja 2008 roku, w ZSO nr 4
ul. Turowskiego 3 (Nagórki) odbędzie się

ŚWIĘTO SPORTU
W programie uroczyste otwarcie boiska do
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
Serdecznie zapraszamy w godz. 9.00-12.00

Gimnazjum nr 13 im. H. Wagnera
i Rada Osiedla „Pieczewo”
zapraszają na

DNI RODZINY
Festyn odbędzie się 7 czerwca 2008 roku
w godz. 10.00-15.30 na boiskach szkolnych
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To – obowiązujące sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze!
Na odwrocie zasady działania, ważne informacje, telefony i sygnały wzywania pomocy. WYTNIJ tę kartkę, zachowaj - to ważne!!!

Maj 2008 r. St. Inspektor OC Marek KRYSIEWICZ

SYGNAŁY ALARMOWE
Sposób odwołania alarmów

Sposób ogłoszenia alarmów
Lp.

Rodzaj alarmu

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego
przekazu

Wizualny sygnał
alarmowy

Ciągły modulowany
dźwięk syreny w okresie 1 minuty

1.

Następujące po sobie sekwencje
długich dźwięków sygnałów
dźwiękowych pojazdów,
gwizdków, trąbek lub innych
przyrządów na sprężone
powietrze w stosunku 1:3; w
przybliżeniu 3 sekundy dźwięku
oraz 1 sekunda przerwy
Przerywany modulowany
dźwięk syreny
Alarm
o skażeniach

2.

Środki masowego przekazu

Znak czerwony
najlepiej
w kształcie
kwadratu

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
UWAGA!
Ogłaszam alarm
powietrzny dla

Alarm powietrzny

Akustyczny
sygnał alarmowy

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

.......................

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm powietrzny
dla ..............

Powtarzana
trzykrotnie
zapowiedź słowna:

Znak czarny
najlepiej w
kształcie trójkąta

UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm
o skażeniach
...............................
Sekwencja krótkich sygnałów
(podać nazwę skażenia)
wydawanych sygnałem
dźwiękowym pojazdu lub innym
podobnym urządzeniem lub też
dla ......................
uderzenia metalem czy też innym
przedmiotem w stosunku 1:1,
w przybliżeniu 1 sekunda
wydawania dźwięku oraz
1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm o skażeniach
dla ..............

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
Sposób ogłoszenia komunikatu
Lp.

Rodzaj komunikatu

Akustyczny system alarmowy

Uprzedzenie o zagrożeniu
skażeniami

1.

2.

Uprzedzenie o zagrożeniu
zakażeniami

Środki masowego
przekazu

Sposób odwołania komunikatu
Akustyczny system
alarmowy

Środki masowego
przekazu

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!

UWAGA! UWAGA!

Osoby znajdujące się na
terenie..................
około godz. ,...., min. ....
może nastąpić skażenie
................................
(podać rodzaj skażenia)
w kierunku ...

Odwołuję uprzedzenie
o zagrożeniu skażeniami
........................................
(podać nazwę skażenia)
dla .........................

Formę i treść komunikatu
uprzedzenia o zagrożeniu
zakażeniami ustalają organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:

3.

Uprzedzenie
o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu
środowiska

UWAGA:

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu
i sposobie postępowania
mieszkańców

UWAGA! UWAGA!
Odwołuję uprzedzenie
o klęskach
................................
dla .........................

Po ogłoszeniu każdego sygnału alarmowego trwającego l minutę,
należy słuchać lokalnych środków masowego przekazu,
gdzie będą podawane komunikaty ostrzegawcze o zagrożeniu dla ludności.
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