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Są to dla nas
codzienne
czynności. A co,
gdybyśmy nie
mogli ich
wykonywać?
Gdyby z kranu nie
leciała woda, a w
kuchni nie stała
butelka czystej
wody, aby zawsze
można było
podejść i nalać
sobie szklankę.
My mamy wody
pod dostatkiem.
Tak często jej
używamy, że nie
zwracamy uwagi
na to, czy
zużyjemy kilka
litrów więcej, czy
mniej. Jednak

nie wszyscy ludzie
mają tak, jak my.
Niejeden z
naszych
rówieśników w
innych częściach
świata zamiast
chodzić
codziennie do
szkoły i się uczyć,
cały dzień chodzi
tam i z powrotem
po kilka
kilometrów, aby
dostarczyć sobie i
rodzinie wodę.
Oczywiście nawet
jeśli postanowimy,
że już od jutra
zaczniemy
oszczędzać wodę,
nagle nie
sprawimy,

że wszyscy ludzie
będą mieli do niej
swobodny dostęp.
Jednak jeśli nie
będziemy tego
robić, może jej
zabraknąć i nam.
Może się
wydawać, że nie
mam racji i nigdy
nie zbraknie wody.
To prawda.
Przecież nie da się
usunąć wody z
powierzchni Ziemi.
Nie oznacza to
jednak, że zawsze
ona będzie
dostępna dla
człowieka.
Przecież nie
każdą wodę
można pić. Istnieją

oczyszczalnie,
czy środki do
oczyszczania
wody, ale nie
każdą wodę da się
oczyścić. W
niektórych
rejonach świata
dla jednej osoby
na cały dzień
przypada zaledwie
8 litrów wody.
Każdy człowiek
powinien wypijać
od 1,5 do 2 litrów
wody dziennie.
Musimy również
gotować i się myć.
Do tego dochodzi
czyszczenie
podłóg albo
podlewanie
kwiatków.

Wyobraźmy sobie,
że każdego dnia
mamy do
dyspozycji tylko 8
litrów wody.
Dlatego oprócz
oszczędzania
wody wspierajmy
akcje promujące
dostarczanie wody
do miejsc, gdzie jej
brakuje. Sami
również możemy
namawiać innych
do takich akcji.
Każdy ma prawo
do czystej wody,
więc starajmy się,
aby to prawo było
przestrzegane.

Wiktoria Janiel

Każdego dnia, kiedy wstaniemy myjemy zęby, bierzemy prysznic, wypijamy szklankę wody, nieraz
gotujemy jajko na śniadanie...

Woda - cenniejsza niż diament
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Woda - cenny dar. Julia Kipiel
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Ankieta 1.

Ankieta 2.

Zauważyłam, że
większości z
nich podoba się
taka odzież, ale
duża część
zapytanych
przeze mnie
osób twierdzi, iż
nigdy nie
założyłaby
takich części
garderoby. Inni
uważają, że
takie ubrania nie
są
przeznaczone
dla osób w
każdym wieku.
Mnie samej
podobają się
tego typu
ubrania.
Najpopularniejsze
wśród

nastolatek są
spodnie z
dziurami. W
sklepach
możemy
również zakupić
tego typu
katany, bluzy
czy koszulki.
Nie zawsze
musimy
kupować
gotowe jeansy z
dziurami,
możemy zrobić
takie ze
zwykłych
jeansów, które
kupimy za dużo
niższą cenę.
Oto jeden ze
sposobów, jak
samodzielnie
wykonać

przetarcia i
dziury.
Potrzebować
będziecie: ostre
nożyczki, cienki
marker lub
kredę, szydełko
lub igłę, pumeks
(może być, ale
nie musi). Ale
najpotrzebniejsza
będzie
cierpliwość.
Zrobienie dziur
lub przetarć
samo w sobie
jest dość proste,
lecz jeśli
chcecie
osiągnąć efekt
wystających nitek,
zajmie Wam to
trochę czasu... Na początku

musicie dobrze
zastanowić się,
w którym
miejscu chcecie
mieć dziury.
Najczęściej
dziury robione
są na kolanach,
ale ta decyzja
należy do was.
Możecie ubrać
spodnie i przed
lustrem
zaznaczyć
markerem lub
kredą miejsca,
które
wybraliście na
zrobienie dziur.
Ważne jest, aby
zaznaczyć
troszkę
mniejszą linię
nacięcia niż
docelowo. Kiedy

macie już
zaznaczone
miejsca cięcia,
wystarczy
złapać nożyczki
i dokładnie
rozciąć spodnie.
Jeśli chcecie
uzyskać efekt
dziury z
przetarciami, w
zaznaczonym
miejscu zróbcie
dwa mniejsze
nacięcia (nad i
pod kreską, w
odległości ok.
dwóch
centymetrów).
Sama dziura to
połowa
sukcesu, ale
większość z
nas nie chce
mieć po prostu
dziury

w spodniach.
Żeby uzyskać
efekt przetarć w
postaci nitek,
będzie Wam
potrzebna igła
lub szydełko.
Przy ich
pomocy
wyciągajcie nitki
z obu stron
przecięcia.
Możecie pomóc
sobie także
pęsetą. W ten
sposób
ostatecznie
kawałek
jeansu zamieni
się w nitki
i wypełni całą
Waszą dziurę w
spodniach. 
(cd. str. 3.)

Zastanawiałam się nad tym, co sądzą inni ludzie na temat ubrań z dziurami. To pytanie wciąż krążyło po
mojej głowie, a więc postanowiłam przeprowadzić ankietę. Zapytałam chłopców, dziewczynki w różnych
kategoriach wiekowych oraz osoby dorosłe.

Czy ubrania z dziurami cieszą się popularnością?

JB

JB
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Kolorowanki antystresowe - relaks, czy dodatkowy
stres?

Kolorujemy!

(cd. ze str. 2.)
Jeżeli zależy
Wam na tym,
żeby uzyskać
naprawdę
naturalny efekt
swoich dziur i
przetarć, to na
sam koniec
użyjcie
pumeksu i
potrzyjcie
miejsca, w
których

rozcięliście
spodnie i
wyciągnęliście
nitki. Możecie
od razu założyć
wasze
odnowione
jeansy lub
wrzucić je do
pralki. W pralce
dziury
postrzępią się
jeszcze
bardziej,

co sprawi, że
będą wyglądały
naturalniej.
Wasze stare,
nowe lub
zupełnie nowe,
ale z dziurami,
jeansy są
gotowe!

Julia Banasiak

Ankieta 3.

Ankieta 4.

Kolorowanki
antystresowe,
jak sama nazwa
wskazuje,
powinny
pozwolić
uwolnić się od
stresu. Czy
rzeczywiście
tak jest? Jeżeli
kolorowanka
jest bogata w
drobne
szczegóły, to
nie trudno o
wyjechanie za
linię. Niektóre
osoby nie
traktują

tego poważnie,
lecz dla innych
jest to niezbyt
odprężające.
Osoby mające
problemy ze
wzrokiem nie
powinny
kolorować
bardzo
szczegółowych
ilustracji,
ponieważ
męczą one
oczy. Bogate w
szczegóły
kolorowanki
zajmują dużo
czasu i są dość

trudne w
wykonaniu.
Oczywiście
niektóre osoby
odprężają się
podczas
kolorowania i
czerpią z tego
relaks. Moim
zdaniem to, że
ktoś się
relaksuje lub
denerwuje
kolorowaniem,
zależy od
upodobań i
charakteru.

Monika ŻołudMagia koloru

JB

JB

MŻ
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Wielu z nas
chce stracić na
wadze, zacząć
zdrowo się
odżywiać lub
chodzić na
siłownię. Każdy
z tych
pomysłów jest
dobry, ale wielu
z nas nie wie,
jak się do tego
zabrać. Dziś
przedstawię
Wam
praktyczny
poradnik, jak
zdrowo
schudnąć. Po
pierwsze - dieta,
czyli aż 80%
sukcesu.
Należy zjadać
pięć małych
posiłków
dziennie. Ma się
rozumieć, każdy
z nich musi być
odpowiednio
zbilansowany.
Oczywiście,
łatwiej jest
powiedzieć, niż
zrobić.
Uwierzcie mi, to
jest możliwe. Na
początku
proponuję
ograniczyć

słodycze. Mają
pełno
chemicznych,
uzależniających
substancji i nic
dobrego nie
wnoszą do
naszego
organizmu.
Proponuję jeść
na przykład
jeden słodycz
na dzień. Potem
jeden słodycz
na tydzień, na
miesiąc, na rok.
Jeżeli jest to dla
Ciebie trudne i
po prostu nie
wyobrażasz
sobie życia bez
słodyczy, to
mam dobrą
radę. Zastąp
łakocie
suszonymi lub
prawdziwymi
owocami. Są
równie słodkie,
ale o wiele
zdrowsze.
Maliny, banany,
borówki, jabłka,
truskawki,
arbuzy,
porzeczki-
masz
nieograniczony
wybór. 

Jesteśmy wobec siebie niezwykle krytyczni. Cały czas mamy jakieś kompleksy, cały czas coś w naszym
ciele nam się nie podoba... i tak dalej, i tak dalej. Czas coś z tym zrobić!

Schudnij zdrowo!

Po drugie -
aktywność
fizyczna. Jeśli
masz jakieś
wątpliwości
wobec swojej
sylwetki,
postaw na
jogging.
Podczas
biegania spalisz
najwięcej kalorii.
Jeżeli jednak
nie pasuje ci ten
rodzaj sportu,
zacznij
uprawiać jakiś
inny. Każdy
krok do
osiągnięcia celu

jest dobry. Ja
na przykład
przekonałam
się do
badmintona.
Bardzo polecam
Wam ten sport.
A co, jeżeli nie
macie czasu na
zajęcia
pozalekcyjne?
To proste -
korzystajcie z
w-fu. Zamiast
siedzieć i
jęczeć, rusz się
i wykorzystaj te
45 minut na
intensywny
wysiłek mający

poprawić Twoje
wymiary. Z racji
tego, że
nadeszła
wiosna, robi się
coraz cieplej.
Skorzystajmy z
tej pięknej
pogody i
wyjdźmy po
szkole na dwór.
Nie dość, że się
przewietrzymy i
nasz organizm
zyska witaminę
D, to jeszcze
zyska na tym
nasze zdrowie.
Dobrą radą jest
jeszcze

schudnąć z
przyjacielem.
Wiadomo,
samemu jest
trudno wytrwać
w naszych
postanowieniach.
Razem zawsze
jest raźniej!
Podsumowując,
ogranicz cukier i
zacznij się
ruszać. Już od
dziś zacznij
dietę, a na
pewno nie
pożałujesz! 

Emilia Łagun

Wysportowani ludzie są bardziej szczęśliwi :) JB
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