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Podziękowanie
Opiekunowie szkolnej gazetki „Razem” dziękują całemu
zespołowi redakcyjnemu gazety
za całoroczną pracę i zaangażowanie w tworzeniu kolejnych jej
numerów. Życzymy miłego, wakacyjnego odpoczynku i sukcesu w dalszej edukacji.
p. Zofia Hałas
p. Anna Spytek

Każdy z Was mi przyzna rację,
że najlepsze są wakacje,
można jechać na Mazury
lub nad morze albo w góry.

Powróciłem już z biwaku
było "super" mówię Wam,
piękną, lśniącą , złotą rybkę
wyłowiłem z wody sam.

Można w lesie biwakować
i w namiocie przenocować,
można w cieniu odpoczywać
lub w jeziorze "żabką" pływać.

Była jeszcze bardzo mała,
myślę, że prosiła mnie
bym zostawił ją w jeziorze
bo bez mamy jest jej źle.

Można też całymi dniami
kopać piłkę z kolegami,
można z tatą łowić ryby
albo w lesie zbierać grzyby.

Wypuściłem ją do wody
mówiąc jej : do zobaczenia,
myśląc, że jak rybka z bajki
spełni moje trzy życzenia.

Można sobie leniuchować,
nocą gwiazdy obserwować,
można także długo spać
bo nie trzeba rano wstać.

Dwa życzenia się spełniły:
odwiedziłem już Mazury,
teraz wspólnie z rodzicami
pojechałem w polskie góry.
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„Bajkowa noc” w Lipniku
Bajkowa noc” to już drugie nasze
spotkanie z bajką nocną porą. W tym roku
spotkanie odbyło się
w połączeniu
z „Nocą Bibliotek” – imprezą promującą
czytelnictwo i biblioteki jako miejsca,
w których warto bywać, a wszystko to odbyło się podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Tej nocy gośćmi
spotkania były matki i ojcowie, dla których dzieci przygotowały artystyczne występy z okazji ich święta – 26 maja.
W przygotowaniu spotkania pomogli uczniowie gimnazjum z wychowawczynią p. Beatą Górką, którzy poprowadzili wiele konkursów i zabawę w barwnych strojach postaci z bajek, w które ubrane były wszystkie dzieci. Były czarownice, Kopciuszki, Czerwone Kapturki, złote rybki, niejeden Batman, żyrafy, Jaś i Małgosia, kowboje i kowbojki, Górale i Krakowiacy. Sala gimnastyczna
wypełniała się prześlicznymi melodiami o baśniach, korowodem pląsów, tańców, nie zabrakło konkursów, nauczyciele i rodzice przeczytali dzieciom bajkę
„Stoliczku, nakryj się”, które to czytanie rozpoczął Dyrektor szkoły Arkadiusz
Skiba, o oprawę muzyczną zadbał pan Janusz Paszcz. W Szkolnej Bibliotece
p. Anna Spytek przygotowała konkurs czytelniczy, oraz zgaduj – zgadule. Stąd
dzieci przemaszerowały przy zgaszonych światłach, z latarkami w rękach do
sali, gdzie odbyła się projekcja filmu „Alicja w Krainie Czarów”. Z wypiekami
na twarzach, już w przygotowanych śpiworach dzieci zapadały powoli w sen,
nad którymi czuwały ich wychowawczynie, które w całości przygotowały imprezę: p. Barbara Cygan, p. Barbara Kirzeniewska, p. Ewa Wilkosz i p. Urszula
Bartosiewicz. Serdecznie dziękujemy mamom za poświęcenie swojego czasu
i opiekę nad dziećmi nocą; p. Anie Habieda oraz p. Agnieszce Trzeciak.
AS
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„Spotkanie z poetką w Szkolnej
Bibliotece”
Dnia 14. 05. 2015 r. na zaproszenie
p. Anny Spytek w Szkolnej Bibliotece gościła autorka tomików wierszy p. Łucja
Bajer. Towarzyszył Jej mąż – Jan Bajer
oraz p. Antonina Obuchowicz – Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Janiny Czaja w Wiśniowej, a także p. Stanisława Bydłoń – bibliotekarka z Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Lipniku, która zawsze bardzo chętnie odwiedza nas i wspiera nasze biblioteczne
działania. Słuchaczami p. Łucji, która przeczytała kilkanaście wierszy ze swoich
tomików byli uczniowie klasy I gimnazjum wraz z wychowawczynią p. Urszulą
Kucałą. Poezji przysłuchiwały się też nauczycielki:p. Barbara Kirzeniewska oraz
p. Małgorzata Janik. Debiutanckim tomikiem wierszy p.Łucji był „Milimetr nad
ziemią”, a kolejne dwa lata pracy rozkwitały w przemyśleniach zwróconych do
najbliższego otoczenia i rodziny, przyrody Beskidu Wyspowego, wydarzeń społecznych terenu zamieszkania autorki. Wydała je w tomiku pt. „Polną drogą”.
Na pytanie jednego z uczniów, jak zaczynała pisać wiersze, autorka stwierdziła,
że pierwsze wiersze przysłowiowo „lądowały w szufladzie”. Lecz życie dało Jej
tyle zapału i natchnienia, że wnet powstawały kolejne tomiki wierszy, ostatni
zatytułowany jest „Ku światłu”. Subtelna wrażliwość autorki, bogactwo wyobraźni, obcowanie z przyrodą, to wszystko sprawia, że nadal chętnie sięga po
pióro, by „zamotane gdzieś w głowie” myśli nie umknęły w przelocie. Wiernym
towarzyszem p. Łucji w jej życiu osobistym i autorskim jest Jej mąż – p. Jan.
Z niezwykłych opowiadań i wspomnień gości uczniowie zaczerpnęli troszkę historii z Ich życia osobistego, a nie było ono zawsze w kolorach tęczy. Wojna zabrała p. Łucji ukochanego ojca i szczęśliwy dom. Ale pozostała matka, która jest
dla autorki największą bohaterką. Młodzież zasypała p. Łucję wieloma pytaniami, a najbardziej aktywny uczeń – Mariusz Dudzik – otrzymał od autorki najnowszy tomik wierszy pt. „ Ku światłu”. Pan Jan podarował młodzieży niezwykle cenne maksymy na życie. Autorka przekazała Szkolnej Bibliotece kilkanaście
swoich tomików z dedykacją. Na zakończenie spotkania uczniowie pięknie podziękowali gościom, wręczyli upominki oraz laurki z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej i autorskiej.
AS
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Z Lipnika do Warszawy – wyjazd na V Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0.
W dniach 31.05. – 1.06. 2015 w stolicy gościł zespół
uczniów realizujących projekt „Czary mary – nie do wiary.
Legendy Gminy Wiśniowa w akcji” z Gimnazjum w Lipniku
pod opieką T. Bobowskiej w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0.
Pierwszym dniem był dzień warsztatowy: nauczyciele i uczniowie – przedstawiciele 50 – ciu szkół wybranych i zaproszonych do udziału w V Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z
Klasą 2.0 z całej Polski poznawali się nawzajem poprzez ćwiczenia integracyjne.
Następnie wybrani losowo do grup, pracowali razem, uruchamiając kreatywne myślenie. Jednym
z zadań było ostatnie wyzwanie blogowe, proponowane przez moderatorów CEO.
Kolejny punkt dnia to warsztaty dziennikarskie prowadzone przez przedstawicieli wydawnictwa Zupełnie Inny Świat. Brali w nich udział gimnazjaliści. Nauczyciele zaś szkolili się z wystąpień publicznych.
Po wspólnym obiedzie dzieci i młodzież wraz z opiekunami zwiedzali Centrum Nauki Kopernik, co
dostarczyło im wielu pozytywnych wrażeń i przeżyć.
W drugim dniu odbywał się V Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.O.
Organizatorami programu są: Centrum Edukacji Obywatelskiej i GW przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory, pod honorowym patronatem MEN. Gospodarzem programu i partnerem festiwalu było Centrum Nauki Kopernik.
Honorowym gościem Festiwalu była Joanna Kluzik – Rostkowska – minister edukacji. List gratulacyjny do uczestników Festiwalu przysłała Pierwsza Dama Polski.
W tym roku hasło przewodnie brzmiało ”Czytamy i odkrywamy”. Działania wokół tego tematu podejmowane w szkołach miały pokazać, jak czytać ze zrozumieniem nie tylko na języku polskim i jak
kształcić aktywnych, ciekawych świata młodych badaczy.
Stoiska szkół uczestniczących w Festiwalu pogrupowane były wg rodzaju podjętych działań:
projekty edukacyjne, uczniowskie fora naukowe, uczymy innych, odwrócona lekcja.
Realizując projekt „Czary mary nie do wiary! Legendy Gminy Wiśniowa w akcji”, gimnazjaliści pod kierunkiem T.Bobowskiej odkrywali piękno „Legend Ziemi Myślenickiej” pod red. A. Witalis
– Zdrzenickiej.
Ze zbioru wybrali trzy legendy znane w Gminie Wiśniowa –„ Światełka”, „Tajemnicza dłoń”
i „Dosięgnę cię, zuchwalcze”. Postanowili uwiecznić je w postaci etiud filmowych. W tym celu sięgnęli do dobrych wzorców – nawiązali kontakt z aktorami z filmu „Wesele utopców”, zrealizowanego
dzięki Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności Arts z Myślenic. Wspólnie obejrzeli film, następnie
uczestniczyli w warsztatach, gdzie razem uczyli się adaptacji legend na potrzeby filmu, sztuki filmowania. Młodzież uczestnicząca w warsztatach okazywała duże zainteresowanie odkrywaniem tajników X Muzy, a młodzi członkowie Fundacji ARTS zrozumiałym językiem m.in. podpowiadali nam
jak korzystać z dobrodziejstw Internetu ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich przy doborze muzyki czy programów do montowania filmu.
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Wybierając plenery w Lipniku na potrzeby filmowania, młodzież odkryła niezwykle urokliwe
miejsca z zabytkowymi chatami, starymi wierzbami i nastrojowym klimatem czasu, który odchodzi
nieuchronnie w zapomnienie. Uczniowie wykonali wiele pięknych zdjęć, które zostały wyeksponowane na naszym stoisku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczniowie wraz z opiekunką projektu zaprezentowali się tam w wiśniowskich strojach regionalnych.
Pożyczenie strojów ludowych także od znajomych i rodziny stało się pretekstem do wielu
wspomnień o dawnych czasach.
Na naszym stoisku znalazły się także w/w legendy spisane lokalną gwarą, co wzbudzało duże zainteresowanie gości odwiedzających stoisko uczniów z Lipnika.
Eksperci mieli okazję obejrzeć film zrealizowany przez gimnazjalistów. Zagraniczni goście byli pozytywnie zaskoczeni umiejętnością wypowiedzi uczniów o projekcie w języku angielskim. Gimnazjaliści
z Lipnika zainteresowali gości także Quizem filmowym. Do zabawy wykorzystali grę Gry podróżne. Inteligencja, Państwo, miasto, rzeka…
Uczestnicy quizu uśmiechali się z ulgą np. gdy trafili na tak oczywiste jak: Podaj nazwę słynnego miasta,
którego dzielnicą jest Hollywood.
W nagrodę można było otrzymać tradycyjną zakładkę wykonaną przez uczniów lub w kształcie ducha czy świecy, które stanowiły tematyczne nawiązanie do sfilmowanych przez uczniów legend.
Goście i eksperci z zainteresowaniem czytali fragmenty blogów prowadzonych w naszej szkole – nauczycielskiego - Oko Lipnika i nauczycielsko – uczniowskiego Twój los w Twoich rękach.
Po odwiedzeniu szkolnych stoisk przez znamienitych gości i ekspertów przyszła pora na podziwianie ekspozycji innych szkół. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli eksperymenty
fizyczne, chemiczne i chcą pracować nad tego rodzaju projektami przyszłym roku.
Po zakończeniu wymiany doświadczeń nauczycieli, uczniów przyszła pora na podsumowania
przez organizatorów. Nie szczędzili oni pozytywnych słów odnośnie obejrzanych efektów pracy
uczniów i nauczycieli. Podkreślali, iż należy się dzielić dobrymi praktykami, podejmować trud innowacyjnych, twórczych działań wybiegających poza szkolne schematy, nie zrażać porażkami.
Naładowana pozytywną energią grupa projektowa z Lipnika udała się jeszcze na dach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, by podziwiać piękną panoramę Warszawy.
Większość uczniów widziała po raz pierwszy stolicę i jechała pociągiem. Wspólnie odkryliśmy
piękno tego miasta i radość wspólnego podróżowania!
Teresa Bobowska
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Finał II Edycji Mistrzów Kodowania
Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku pod opieką
P. Urszuli Kucała i P. Zofii Hałas wzięli udział w II edycji finału Mistrzów Kodowania
w Warszawie. Finał odbył się na Stadionie Narodowym. Uczestniczyło w nim ponad
1300 uczniów i nauczycieli z 280 szkół. Uczniowie dzielili się swoimi programistycznymi osiągnięciami oraz korzystali z wielu atrakcji, które zostały specjalnie dla nich
przygotowane. Opiekunami projektu były Panie Małgorzata Janik i Zofia Hałas. Krótką relację z wydarzenia możecie zobaczyć na stronie: http://photopeach.com/
album/b8h8wg.
Z. Hałas

Szkolna Olimpiada Sportowa
1 czerwca 2015r. uczniowie klas I-III brali udział w Szkolnej Olimpiadzie
Sportowej, przygotowanej przez p. Teofilę Górkę i uczniów klasy II gimnazjum. Zawodom towarzyszyły niezwykłe emocje oraz ogromny wysiłek fizyczny, który zaowocował dużą ilością medali. Dziękujemy pani Toli i uczniom za
przygotowanie olimpiady oraz za nagrody i słodycze jakimi dzieci zostały obdarowane.
Wychowawcy klas I-III
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PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA PO
I KOMUNII ŚW.
Dnia 2.06. 2015 r. uczniowie klasy IIIa i IIIb wraz ze swoimi rodzicami,
ks. Januszem Widurem oraz wychowawczyniami – p. Barbarą Cygan i p. Ewą
Wilkosz, udali się na wycieczkę pokomunijną do Krakowa, Wadowic oraz Inwałdu. Po przybyciu do Krakowa mieli czas wolny na zwiedzanie Sanktuarium
Jana Pawła II. O godzinie 10.00 uczestniczyli we Mszy Świętej.
Po Mszy Świętej udali się do Wadowic. W wadowickiej Bazylice modliliśmy się
przed chrzcielnicą, przy której ochrzczony został Jan Paweł II. Później był czas
wolny, który wykorzystano na spacery, zakup pamiątek. Większość skosztowała oczywiście ,,papieskich” kremówek. W drodze powrotnej dzieci udali się na
wspólną rekreację do Parku Miniatur i Rozrywki w Inwałdzie. Największą frajdą dla dzieci okazały się gokarty, karuzele oraz dom strachów. Można było też
podziwiać 60 odwzorowanych cudów architektonicznych. Większość z nich wykonana jest w skali 1: 25, ale są tam też budowle większych rozmiarów
np. Plac św. Piotra, Plac św. Marka. Te miniaturowe budowle wkomponowane
są w piękną architekturę ogrodową. Pełni pozytywnych wrażeń, zmęczeni, ale
szczęśliwi uczniowie wrócili do domu.
E. Wilkosz, B. Cygan
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Zuchy i harcerze na tatrzańskich szlakach
Dnia 23.05.2015 r. w sobotni poranek wyruszyliśmy
w kierunku Tatr. Nieco niepokoiła nas deszczowa pogoda, ale
udało nam się przejść przepiękny szlak w Dolinie Kościeliskiej. Dotarliśmy do Schroniska Ornak, skąd po krótkim odpoczynku udaliśmy się czarnym szlakiem do Smreczyńskiego
Stawu (1226m.n.p.m). Szlak ten stanowił pewne wyzwanie ze
względu na to, iż prowadził dość stromo pod górę. Wszystkim
zuchom i harcerzom udało się dotrzeć bez przeszkód do zamierzonego celu. Cieszyło nas to, że nie padał deszcz. Następnie udaliśmy się do Schroniska ZHP Głodówka w Bukowinie
Tatrzańskiej, gdzie powitał nas sam Komendant Hufca Podhalańskiego harcmistrz Marian Antonik. Zjedliśmy pyszną obiadokolację, zakwaterowaliśmy się w pokojach, a następnie udaliśmy w pełnym umundurowaniu na Mszę Św. harcerską, sprawowaną w Schronisku przez księdza harcmistrza Wojciecha Jurkowskiego, obchodzącego 25 lecie swojego kapłaństwa. Ksiądz
odprawiający Mszę Św. z niedźwiedziem w tle, rzadki to widok. Wszyscy uczestnicy Mszy
otrzymali
pamiątkowe
obrazki
i zostali poczęstowani pysznym tortem i słodkościami.
Następnie po krótkim odpoczynku udaliśmy się na harcerskie ognisko. Druhny z Bukowiny Tatrzańskiej rozśpiewały nas wszystkich. Razem integrowaliśmy się we wspólnych pląsach i zabawach przy ognisku, tylko gitara wilgotnym powietrzu odmówiła posłuszeństwa. Następnie przyszedł niezwykły moment w życiu zuchenki Martynki Krzan – złożyła Obietnicę
Zuchową w obecności samego Komendanta harcmistrza Mariana Antonika. W dalszej kolejności dwie druhenki Madzia Murzyn i Patrycja Bajer oraz druhowie Hubert Bardel, Robert Jasek
i Olaf Bogacz uroczyście wypowiedzieli słowa Przyrzeczenia Harcerskiego: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.
Niepowtarzalna to chwila – wszyscy złożyli im gratulacje. Trochę smutno nam się zrobiło, iż to
tylko jeden tak miły wieczór się kończył. Pożegnaliśmy się tradycyjną pieśnią „Ogniska już dogasa blask” i iskierką. W następnym dniu udaliśmy się do Bukowińskich Term, gdzie zuchy
i harcerze mogli cieszyć się urokami zabaw w wodzie, zjeżdżalniami i harcami w tzw. małpim
gaju. Planowaliśmy udać się jeszcze na inny szlak, ale pogoda zupełnie się popsuła, a mgła
kompletnie zasłoniła góry, dlatego nieco wcześniej niż planowano wróciliśmy szczęśliwie do
domu. Wszyscy są zgodni, że taka wycieczkę właśnie w to przepiękne miejsce należy powtórzyć.
Dh T .Bobowska
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Jak przeżyć ostatni miesiąc w szkole
- zalecenia:










godz. 715 - wstajemy z uśmiechem na ustach (koniecznie prawą nogą!). Myjąc zęby nucimy wesołą melodię (uwaga na pianę!);
godz. 745 - w czasie drogi do szkoły i po wejściu do niej uśmiechamy się do
wszystkich (nawet do nauczycieli!);
godz. 815 - 1435 - w czasie pobytu w szkole staramy się nie rzucać w oczy nauczycielom (co będzie trudne - ale ćwiczenie czyni mistrza). Może nawet
spróbować świecić, jak ten księżyc, całkiem przyzwoitym przykładem;
w czasie godzin popołudniowych, spędzanych z rodziną, nadużywamy wręcz
słów "proszę - dziękuję - przepraszam" i stwarzamy wrażenie, że się w pocie
czoła uczymy (wskazane szczególnie dla osób, których średnia ocen na
świadectwie nie jest zbyt wysoka);
wieczorem skreślamy miniony dzień w kalendarzu, a
kładąc się do łóżka wspominamy najpiękniejsze chwile
ubiegłego lata (ale niech wspomnienia nie spędzają
nam snu z powiek!);
zasypiamy z myślą: Wakacje coraz bliżej!

Czerwiec - skąd wzięła się nazwa
miesiąca?
Nazwa tego miesiąca wiąże się z maleńkim owadem - czerwcem polskim.
Kiedyś właśnie w czerwcu zbierano jego poczwarki, suszono je na słońcu i wyrabiano z nich czerwony barwnik - purpurę - do farbowania płótna. Nazwa może wywodzić się też stąd, że wylegają się wtedy czerwie - larwy pszczele, czyli
potomstwo pszczół.
W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze
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Humor na wakacje :D
LATO, LATO CZEKA!
JUŻ ZA PARĘ DNI, ZA DNI PARĘ,
WEŹMIESZ PLECAK SWÓJ I GITARĘ.
POŻEGNANIA KILKA SŁÓW,
PITAGORAS, BĄDŹCIE ZDRÓW,
DO WIDZENIA WAM, CANTO, CANTARE.
LATO, LATO, LATO CZEKA,
RAZEM Z LATEM CZEKA RZEKA.
RAZEM Z RZEKĄ CZEKA LAS,
A TAM CIĄGLE NIE MA NAS.
LATO, LATO, NIE PŁACZ CZASEM,
CZEKAJ Z RZEKĄ, CZEKAJ Z LASEM.
W LESIE SCHOWAJ DLA NAS CHŁODNY CIEŃ,
PRZYJEDZIEMY LADA DZIEŃ.
LATO, LATO, MIESZKA W DRZEWACH,
LATO, LATO, W PTAKACH ŚPIEWA.
SŁOŃCU KAŻE ODKRYĆ TWARZ,
LATO, LATO, JAK SIĘ MASZ ?
LATO, LATO, DAM CI RÓŻĘ,
LATO, LATO, ZOSTAŃ DŁUŻEJ.
ZAMIAST SIĘ PO KRAJACH WŁÓCZYĆ STU,
LATO, LATO ZOSTAŃ TU.

Profesor pyta studenta:
- Co to jest egzamin?
- Egzamin to wymiana poglądów
między dwoma inteligentnymi osobami.
- Dobrze. A jeśli jedna z tych osób
jest nieinteligentna?
- Trudno, to druga bierze indeks i
wychodzi.

Mama pyta się swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie
wypytują, a ja o niczym nie wiem.

A dlaczego pszczoła brzęczy?
Ponieważ nie potrafi gwizdać.

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu? Nie zdążyła...

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do uczniów:
- życzę Wam przyjemnych wakacji,
zdrowia i żebyście we wrześniu wrócili
mądrzejsi.
-Nawzajem - odpowiada młodzież.

W szkole:
- Romek, przeczytałeś ,,Trylogię’’
Sienkiewicza?
- To trzeba było przeczytać, Zygmunt?
- Tak, na dzisiaj.
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Jak dbać o siebie latem?
Do końca roku szkolnego pozostało nam mało czasu. Każdy z nas zaczyna intensywniej myśleć o nadchodzących wakacjach. Trzeba jednak pamiętać, by dbać o siebie
podczas upalnych dni. Dlatego w tym wydaniu gazetki szkolnej zaproponuję Wam, jak
korzystać ze słońca, nie szkodząc swojemu zdrowiu.
Najważniejszą
rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić
uwagę, jest spożywanie najmniej 1 litra
wody dziennie.
Pomaga to w przemianie materii i dostarcza nam cenne witaminy, co najważniejsze - zapobiega odwadnianiu się organizmu.
Kolejnym ważnym elementem naszego zdrowia jest odpowiednia dieta. Nie powinno w niej zabraknąć przede wszystkim
warzyw i owoców, gdyż dostarczają niezbędnych witamin.
Podczas tej pięknej i ciepłej pory roku
powinniśmy starać się nosić przewiewne
stroje. Nieodłącznym tego kompanem będzie
codzienna, orzeźwiająca kąpiel.
Trzeba pamiętać, że latem nasza skóra
musi być lepiej chroniona.
Po pierwsze, pamiętajmy o antyperspirantach. Podczas upalnych dni jesteśmy
o wiele bardziej narażeni na nieprzyjemny
zapach. Dzieje się to dlatego, że człowiek jest
wyposażony w wiele gruczołów potowych,
ale nie to sprawia, że czujemy się niekomfortowo. Pot to tak naprawdę bezzapachowa
substancja. Stanowi pożywienie dla bakterii,
przez co zaczynamy pachnieć dość niemiło.
Do końca roku szkolnego pozostało nam mało czasu. Każdy z nas zaczyna intensywniej
myśleć o nadchodzących wakacjach. Trzeba
jednak pamiętać, by dbać o siebie podczas
upalnych dni. Dlatego w tym wydaniu gazetki szkolnej zaproponuję Wam, jak korzystać
ze słońca, nie szkodząc swojemu zdrowiu.
Nie należy zapominać o tym, aby za-

pewnić ciału ochronę przed słońcem. Najlepszym sposobem na to jest używanie kremów
z UV, które chronią przed szkodliwymi promieniami słonecznymi. Nośmy okrycia głowy, m.in.: czapki, kapelusze, chustki. Każda
dziewczyna chciałaby, aby jej cera była nieskazitelnie czysta, bez żadnych nieproszonych gości. Aby tak się stało, starajmy się nie
nadużywać kosmetyków podczas lata. Makeup zatyka pory, przez co skóra twarzy nie
może oddychać i wytwarza wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.
Dziewczyny! Nie zapomnijcie dokładnie spakować swoich kosmetyczek. Najważniejsze rzeczy, które powinny się w niej znaleźć to: chusteczki nasączone wodą - przydadzą nam się do odświeżenia, np.: podczas podroży. Kolejnym przedmiotem jest dezodorant, który sprawi, że będziemy ładnie pachnieć. Szczoteczka i pasta do zębów, bo nie ma
jak ochrona naszej jamy ustnej i świeży oddech. Konieczne są kosmetyki zwierające filtry odporne na działanie szkodliwych promieni słonecznych oraz balsam, który podtrzyma opaleniznę i złagodzi podrażnienia
naszej skóry.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje pomogą Wam bezpiecznie spędzić
okres wakacji i po powrocie do szkoły będziecie tryskać zdrowiem i energią,
a uśmiech od tego czasu stanie się nie odłącznym kompanem i na stałe zagości na Waszych twarzach.
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