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ODZIEŻÓWKA SZYJE MASECZKI DLA SZPITALI
akcja nauczycielek Zespołu Szkół Odzieżowych

 „Odzieżówka szyje maseczki” to spontaniczna akcja nauczycielek wolontariuszek Zespołu Szkół Odzieżowych.
Inicjatorkami tego przedsięwzięcia są panie Lidia Koralewska i Anna Żywocka- Streker. Wspierają je inni
nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Szycie maseczek ochronnych odbywa się z zachowaniem wszelkich
procedur ostrożności. Gotowe produkty przekazywane są do poznańskich szpitali, placówek medycznych,
domów pomocy społecznej, hospicjum i służb mundurowych, walczących na pierwszym froncie z pandemią
koronawirusa.
  Pomysł szycia maseczek zrodził się bardzo szybko, bo już po pierwszych doniesieniach medialnych o
wielkich brakach w służbie zdrowia. Rozpoczęły się prace, polegające na  dobraniu materiałów, aby maseczki
spełniały wszelkie normy, by  były profesjonalne, bezpieczne i przydatne. Następnie, po kontakcie i konsultacji
z Sanepidem i dyrekcją szpitala przy ulicy Szwajcarskiej, uzyskano akceptację przedłożonej specyfikacji
materiałowej. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń akcja rozwinęła się błyskawicznie i przystąpiono do szycia i
bezpłatnej dystrybucji. Nasze „odzieżówkowe” maseczki powstają ze stuprocentowego płótna bawełnianego
oraz włókniny polipropylenowej, która jest membraną stanowiącą barierę.
  Akcja jest wspierana przez Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej, które zakupiło włókninę oraz zakład
krawiecki przy ulicy Taczaka 4, który przyłączył się do szycia maseczek. IKEA również wsparła materiałowo tę
inicjatywę.

                                                                                                                                                c. d. str. 2
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 Pomysłodawczynie akcji, nie przypuszczały, że ich
praca okaże się tak potrzebna. Ich działania
zainspirowały innych. Areszt Śledczy w Poznaniu po
krótkim szkoleniu i poznaniu technologii produkcji
maseczek, podjął działania zapobiegawcze, w celu
unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg
szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez
wirus SARS-CoV-2 (COVID-19).  Skazani rozpoczęli
szycie maseczek ochronnych.
  Maseczki z odzieżówki dotarły do wielu miejsc, z
którymi od wielu lat współpracuje Zespół Szkół
Odzieżowych, między innymi do Domów Pomocy
Społecznej przy ulicy Bukowskiej i ulicy Ugory oraz do
Hospicjum Palium na osiedlu Rusa.
  Maseczki regularnie docierają też do Pracowni
Mikrobiologicznej, na Oddział Neonatologii w szpitalu
przy ulicy Polnej,  do ratowników SOR przy ulicy
Grunwaldzkiej i do szpitala przy ulicy Lutyckiej.
Poznańskie służby mundurowe, policjanci i strażnicy
miejscy również chronieni są naszymi maseczkami.
  

                                         p. M. Matuszewska
fot. gloswielkopolski.pl

fot. gloswielkopolski.pl

fot. gloswielkopolski.pl
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Z JAKUBOWEJ BIBLIOTEKI
"Misja 100"

autorstwa Kass Morgan
Na  podstawie książki powstał

popularny serial telewizyjny
"The 100". 

Nad jego scenariuszem
wspólnie pracowali Kass Morgan

 i Jason Rothenberg.

  Witam ponownie czytelników gazety "Guzik z
Pętelką". Ostatnim razem zachęcałem was do
przeczytania "Domu Tajemnic". Może nie zrobiłem
dobrze, zaczynając od grubych woluminów. Nie jest
przecież tajemnicą, że w dobie komputerów zanika
sztuka czytania książek, a młodzież, widząc tomisko,
które ma ponad trzysta stron, zaczyna jęczeć z
niezadowolenia.
    Dzisiaj z mojego regału wziąłem książkę pt.:
"Misja 100". Niektórzy wielbiciele Netflixa na pewno
wiedzą, że na podstawie tej książki powstał
fenomenalny serial o tym samym tytule. Może
właśnie ten fakt przekona was do sięgnięcia po
dzieło Kass Morgan.
  Od trzystu lat nikt nie postawił stopy na Ziemi.
Kataklizm zmusza rasę ludzką do opuszczenia
swojej planety i zamieszkania na oddalonej od
toksycznej atmosfery stacji kosmicznej.
  Zasoby kurczą się w ekstremalnym tempie, co
skutkuje ściśle kontrolowaną liczbą populacji.
Wykroczenia karane są śmiercią. Mimo to czasu jest
coraz mniej. Władze zdecydowały się wprowadzić
Misję 100. Polega ona na wysłaniu setki
młodocianych przestępców na ojczystą planetę, w
celu oceny jej stanu i możliwości ponownego
zamieszkania. Nikt nie wie, co czeka wysłanników.
Jedno jest pewne - albo dostaną szansę na nowe
życie, albo umrą.
  Nastolatkowie po niewielkich problemach ze
statkiem lądują na niesamowitej i dzikiej planecie.
Wszędzie czai się niebezpieczeństwo ze strony
zmutowanych zwierząt, ale także ich samych. Każdy
wie, że w obliczu zagrożenia ludzie stają się
nieprzewidywalni i za wszelką cenę chcą przeżyć.
Rodzą się konflikty oraz walka o władzę i zasoby.
   Jak skończy się ta historia? Czy grupa nastolatków
przeżyje? Tego dowiecie się po lekturze książki 
"Misja 100".
  
                                                     Jakub K.
  

fot. Biblioteka w Szkole

BIBLIOTEKA SZKOLNA PROPONUJE

"Ul z książkami"
Zapraszamy do „ULA z książkami” niezwykłej akcji
Unii Literackiej, na codzienne spotkania ze znanymi
pisarzami.
Więcej: facebook.com/unia.literacka

Podcast Biblioteki Raczyńskich
http://www.bracz.edu.pl/event/kanon-lektur-

nieczytanych-w-podcastach/

Maturzystów i licealistów zapraszamy do wysłuchania
4 odcinków podcastów, w których z nieco innej strony
patrzymy na lektury szkolne.
W naszych opowieściach nie usłyszycie, że „Słowacki
wielkim poetą był”, ale dowiecie się, dlaczego Rydel
wściekał się na Wyspiańskiego po premierze
„Wesela”, czy „Pana Tadeusza” od razu uznano za
epopeję narodową, a także czy Prus planował drugą
część „Lalki” oraz dlaczego Sienkiewicz słał telegramy
do redakcji, poszukując Kmicica. Kanon lektur
nieczytanych powstał na podstawie rozmów z
czytelnikami, uczniami i polonistami.W podcastach
znajdźcie opowieści o następujących lekturach:
„Lalka”, „Wesele”, „Chłopi”, „Potop”, „Dziady”, „Pan
Tadeusz”, „Cierpienia młodego Wertera”, „Ludzie
bezdomni”, „Nad Niemnem”, „Granica”. Całość na
naszej playliście na You Tube https://tiny.pl/t38ww
oraz serwisach Spotify i SoundCloud (wszędzie
nazwa Biblioteka Raczyńskich).

Kultura w sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci

Instytucje kultury– prowadzone lub współprowadzone
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– w związku z czasowym zamknięciem muzeów,
filharmonii, oper, teatrów czy bibliotek, przygotowały
bogatą ofertę, umożliwiającą kontakt ze sztuką
poprzez kanały internetowe.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 57 04/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plGUZIK Z PĘTELKĄ

STRES- WRÓG CZY PRZYJACIEL?

  W ramach lekcji wychowawczych organizowanych
zdalnie przez nauczycieli, nasi uczniowie obejrzeli 
film na temat radzenia sobie ze stresem.
  Film powstał w ramach projektu „EDUKACJA DLA
PRACY" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka
jakość systemu oświaty, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
  Zadanie polegało na zastanowieniu się, jakie
sposoby radzenia sobie ze stresem można by
podsunąć koleżankom i kolegom w sytuacji, w
której się wszyscy znaleźliśmy- izolacji domowej z
powodu epidemii koronawirusa.
  Chętni uczniowie  przedstawili swoje pomysły w
postaci rysunku opatrzonego podpisami- na wzór
filmu, który obejrzeli.

Klaudia B.

Emmanuel. G.
Zuzanna P.
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Julia Martyna W.

Kadr z filmu "Stres- wróg czy przyjaciel"

   MOJE METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W CZASIE PANDEMII

spacer   słuchanie muzyki    rozmowa z przyjacielem    sen     jogging   
gra na instrumencie    odreagowanie przez humor    czytanie książki

  śpiewanie    spotkanie online ze znajomymi    zajmowanie się swoim hobby
jazda na rowerze    spacer    praca w ogrodzie  

 ćwiczenia relaksujące

Amelia B.

Denis G.
Jesika K.
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REFLEKSJE W CZASIE PANDEMII
Poniżej publikujemy obszerne wypowiedzi-
przemyślenia naszej młodzieży w czasie
przedłużającej się pandemii. Uczniowie opisują
swoje rozterki i problemy, z którymi zmagają się
w tym czasie. Tegoroczne Święta Wielkanocne,
zbliżające się wielkimi krokami egzaminy
dojrzałości i zawodowe.- to tylko niektóre z
zagadnień. Młodzież, dzieląc się z czytelnikami
swoimi przemyśleniami, równocześnie udziela
porad i opisuje sposoby, jak poradzić sobie w
tym trudnym dla wszystkich czasie. 

 Zeszłoroczne święta wielkanocne, które
spędzało się z rodzinami, były zupełnie inne od
tegorocznych. 
  Szło się do kościoła ze święconką, jadło się
wspólnie, rodzinnie śniadanie wielkanocne.
    W tym roku niestety strach opanował wszystkich.
Ze względów bezpieczeństwa te święta nie były
takie same. Nie można było poczuć atmosfery świąt.
Ludzie odizolowani siedzieli w domach. Dla mnie te
dni były, jak każdy inny.
   Jest to przykre, że musi się coś wydarzyć, by
ludzie docenili to co było, czyli prawdziwe rodzinne
święta. 
                                                              K. P. 

  Dziś mija miesiąc od czasu zamknięcia żłobka
mojego malucha. Z tego powodu musiałam pójść
wcześniej na urlop w salonie fryzjerskim.
  Czas kwarantanny spędzany z dzieckiem jest
bardzo trudny. Ciągle trzeba wymyślać nowe
zabawy. Często pieczemy ciasta. Możecie sobie
wyobrazić, jak to wygląda z półtorarocznym
dzieckiem. Szczęście w nieszczęściu, że mieszkamy
na wsi. Możemy wyjść na ogród i pobyć na świeżym
powietrzu. W czasie pandemii nawiązała się między
mną a dzieckiem jeszcze silniejsza więź, ponieważ
spędzamy ze sobą dużo czasu. Do tej pory był z
innymi dziećmi i opiekunkami.
  Gdy w końcu znajdę czas dla siebie, lubię poczytać
książki lub obejrzeć serial.
  Jednak muszę pamiętać, że mam obowiązki, tzn.
zadania wysyłane przez nauczycieli. Nieraz trudno
to pogodzić, bo wiadomo- dziecko ma tez swoje
humorki.
  Jak na razie sobie radzimy. Bywa różnie, ale
musimy przetrwać ten trudny dla wszystkich okres.

                                                               W. P.

Wielkanoc- rok 2019:
· wraz z koleżankami z klasy robiłyśmy wspólną palmę
na Niedzielę Palmową,
· w Wielką Sobotę byłam wraz z rodzicami w kościele
poświęcić pokarmy,
·wraz z kuzynostwem malowałam pisanki,
· w Niedzielę Wielkanocną pojechałam razem z
siostrą, mamą i tatą na rodzinny obiad do babci i
dziadka,
· w Poniedziałek Wielkanocny urządziliśmy sobie ze
znajomymi śmigus- dyngus i oblewaliśmy się wodą.
Wielkanoc- rok 2020:
· ze względu na to, że nie chodzimy do szkoły, to nie
mogłam zrobić palmy wielkanocnej z koleżankami z
klasy,
· w Wielka Sobotę nie byłam wraz z rodzicami i siostrą
poświęcić pokarmów, ponieważ był zakaz,
· pisanki malowałam sama, a nie w towarzystwie
kuzynostwa,
· w Niedzielę Wielkanocną było trochę smutno,
ponieważ nie mogliśmy pojechać do babci i dziadka i
wujków na świąteczny obiad,
· nie obchodziłam śmigusa- dyngusa.
                                                             W. M.

 Tradycje wielkanocne zaczynają się już tydzień
przed świętami. Z ręcznie zrobioną, najczęściej przez
najmłodszych, palemką idziemy wszyscy do kościoła.
Poświęconej palemce przypisywano magiczne
właściwości, dlatego zanoszono ją do domu, by
zapewniała rodzinie szczęście. Kolejną tradycją jest
święcenie pokarmów. W Wielką Sobotą szykujemy
wiklinowy koszyczek i wkładamy do niego różne
smakołyki. Potem idziemy z nim do kościoła, aby
ksiądz poświęcił pokarmy. Ulubioną tradycją
wielkanocną (szczególnie przez dzieci) jest malowanie
jajek, a w Poniedziałek wielkanocny śmigus- dyngus.
   W czasie pandemii święta nie wyglądają tak samo,
np. nie poszliśmy do kościoła z palemkami. Z powodu
zakazu gromadzenia się nie mogliśmy spotkać się z
rodziną przy wielkanocnym śniadaniu, a koszyki
mogliśmy poświęcić sami w domu.
                                                                  W. D.
   Wielkanoc w czasie pandemii.
 Pandemia koronawirusa odcięła nas od bliskich,
zamknęła w domach, rozdzieliła rodziny i przyjaciół.
Izolacja, kwarantanny, ograniczenia w podróżo-
waniu. To wszystko sprawia, że wielu z nas spędziło
święta Wielkiej Nocy  w pojedynkę lub tylko z
domownikami. Tegoroczne święta były zupełnie inne
niż te, które znamy, nie tylko ze względu na 

                                               ciąg dalszy s. 7
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brak rodziny, ale również ze względów religijnych-
kościół zalecał zdalne uczestnictwo w mszach
świętych za pomocą radia i telewizji.
   Na szczęście znaleźliśmy alternatywę i wiele osób
jadło wielkanocne śniadanie z telefonem bądź
komputerem, łącząc się tym samym z rodziną i
bliskimi.
   Niestety wielu z nas samotnie spędzało święta, a
internetowe komunikatory były jednym możliwym i
bezpiecznym sposobem by zobaczyć się z bliskimi.
Z pewnością każdą chwilę po zakończeniu pandemii
będziemy doceniać jak nigdy przedtem.

                                                         Wiktoria D.

Kwarantanna i maturzyści
  Czas epidemii koronawirusa jest bez wątpienia
trudny dla nas wszystkich. Strach przed zarażeniem
i przeciągająca się od miesięcy przymusowa
kwarantanna wywołuje w nas różne skrajne emocje.
Jak radzą sobie ci, którym w tym momencie przyszło
mieć w garści swój cały dorobek edukacyjny i stoją o
krok od egzaminu dojrzałości? W tym roku czas
epidemii jest dla wszystkich egzaminem dojrzałości,
ponieważ od tego, jak będziemy się zachowywać i
jakie decyzje będziemy podejmować, zależy zdrowie
nas wszystkich. Wielu maturzystów długo i z
narastającym lękiem czeka na dzień egzaminu. Jako
tegoroczna maturzystka mogę zapewnić, że nie
spoczęliśmy na laurach. Nadal ciężko pracujemy w
oczekiwaniu na pierwsze dni czerwca. Przyznajmy
się bez bicia; maturzysta lubi pospać. Dla wielu z
nas, zwłaszcza tych na co dzień dojeżdżających z
daleka do szkoły, kwarantanna jest czasem, w
którym można zregenerować swoje siły, odespać
nieprzespane noce i pobudki o świcie, zjeść bez
pośpiechu śniadanie, wypić gorącą kawę i zjeść
nieodgrzewany, smaczny obiad. Osobiście, jako
osoba dojeżdżająca, bardzo to sobie cenię.
  By podejść do matury, trzeba dojrzeć. My jako
osoby gotowe na to zdajemy sobie sprawę z powagi
sytuacji i umiemy samodzielnie rozplanować sobie
dzień tak, by było w nim miejsce na naukę i
powtórki. „Jeśli ktoś potrafi dobrze zorganizować
sobie czas, to samemu można nauczyć się bardzo
dużo” (Michelle: Uczennica ZSO w Poznaniu). 
 Większość z nas codziennie poświęca od dwóch do
pięciu godzin na samodzielne nauczanie. Nie
jesteśmy z tym wszystkim sami. Kontaktujemy się z
przyjaciółmi poprzez media społecznościowe, którzy
pomagają nam w chwilach zwątpienia. „Jest to dla
mnie ważne, gdyż czasem dobrze jest sobie
podyskutować i skonsultować, jak robimy dane
zadanie". (Angelika: uczennica ZSH w Poznaniu).

Laura R. Mamy stały kontakt przez mobidziennik z
nauczycielami, którzy regularnie wysyłają nam
zadania i materiały, a także często uczestniczymy w
e-lekcjach matematyki, gdzie możemy nawet przez
kilka godzin rozwiązywać z nauczycielem zadania, z
którymi mamy kłopot i utrwalać poznane już tematy.
Bardzo cenimy sobie zaangażowanie nauczycieli.
Jest to bez wątpienia ogromnie pomocne.
  Nie każdy jednak ceni sobie możliwość pobycia z
zadaniami maturalnymi sam na sam. „Jestem osobą,
która uczy się głównie ze słuchu i lubię, gdy ktoś
tłumaczy mi zagadnienia. Będąc w domu, nie mogę
przyswajać wiedzy w ten sposób i trudniej jest mi
opanować materiał”. (Izabella: uczennica ZSO w
Poznaniu) Kolejnym minusem kwarantanny
wymienionym przez maturzystów jest ograniczona
możliwość korzystania z publicznych i szkolnych
bibliotek. Mimo wszystko spora część uczniów ceni
sobie książkę w postaci fizycznej. Częstym
utrudnieniem jest również ograniczony pakiet
Internetu lub słaby sygnał i zasięg w mniejszych
miejscowościach, przez który często korzystanie ze
zwykłej internetowej Wikipedii jest niemożliwe. Zdarza
się również taka tematyka materiału z danego
przedmiotu, której nauczyciel nie jest nam w stanie w
przystępny sposób przekazać przez Internet. Musimy
wtedy polegać na współpracy z koleżankami z klasy,
znajomymi z innych szkół, na poradnikach lub na
wiedzy rodziców.
 Dla mnie ogromnym problemem kwarantanny jest
wszechobecna niepewność wszystkiego. Kiedy
odbędą się matury pisemne, a kiedy ustne? Czy
będziemy wtedy bezpieczni? Jak będziemy oceniani?
Kiedy dostaniemy wyniki i czy przedłuży się proces
rekrutacji na studia? 
  A co robi maturzysta po dniu pełnym nauki i stresu
napływającego z mediów? Maturzyści popołudniami i
wieczorami pielęgnują swoje zaniedbane w roku
szkolnym pasje; gotowanie, granie w gry
komputerowe, szycie, wizaż i wiele, wiele innych.
Bardzo cenimy sobie również czas, który możemy
spędzić z rodzeństwem, rodzicami lub z ukochanym
zwierzakiem. W typowym, maturalnym roku szkolnym
często nie ma na to czasu. MATURZYSTA TEŻ
CZŁOWIEK.
  W imieniu swoim i innych maturzystów pragnę
podziękować nauczycielom za zaangażowanie i w
wspieranie nas na ostatnich krokach ku egzaminowi
dojrzałości, za wszystkie potrzebne materiały, słowa
otuchy i wsparcia, a także za te ostre słowa, które
nieraz dały nam więcej motywacji.                 

                                                           Laura R.
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  Kolejne dni, tygodnie siedzenia w domu. Jest
ciężko. Na początku epidemii odpoczywałam od
pracy i obowiązków. Ale po kilkunastu dniach
stwierdziłam, że to nie dla mnie. Wolę żyć aktywnie-
praca, szkoła, treningi i gotowanie. Dni i tygodnie
wyglądają tak samo.
   Martwię się, co będzie z egzaminem
czeladniczym, co z moim zawodem? Niestety nikt
nie zna odpowiedzi na te pytania. Boję się o swoją
rodzinę, co będzie jak się zarazimy?
  Tęsknota za tymi, których teraz nie mogę
zobaczyć, bardzo boli. Tak naprawdę teraz
dostrzegam, jak ważna jest dla mnie rodzina.
Nie myślałam, że teraz będę siedzieć i tańczyć z
rodzeństwem, wygłupiać się, grać lub po prostu z
nimi być. Bardzo cieszę się z tego, że zrozumiałam,
że rodzina jest najważniejsza i należy o nią dbać.
  Codziennie wchodzę na google i czytam
wiadomości o zwiększającej się liczbie ludzi
zakażonych koronawirusem. Myślę, jak bardzo te
rodziny cierpią…Codziennie wieczorem, kiedy robię
znak krzyża przed spaniem, myślę, kiedy to się
skończy? Jak długo jeszcze będziemy się
zamartwiać?
  Czytam na różnych portalach wypowiedzi ludzi na
temat koronawirusa, którzy uważają, że to nas
czegoś nauczy. Ale czy musiało się tak stać, byśmy
dostrzegli, jak bardzo nie doceniamy swojego życia?
Jak wiecznie nam za mało?
Doceniaj życie każdego dnia, bo nawet nie wiesz, ile
takich dni ci jeszcze zostało”.
   Mam nadzieję, że szybko spotkam się z ludźmi, za
którymi tęsknię. Dużo zdrowia.
                                                         D. G.

Pielęgnacja włosów w domu
  Ze względu na panującą sytuację w Polsce i na
świecie wiele miejsc takich jak centra handlowe,
sklepy z ubraniami, salony kosmetyczne i salony
fryzjerskie zostały zamknięte na nieokreślony czas.
Nie oznacza to, że nie możemy o siebie zadbać w
domu.
Bardzo ważne jest, aby przede wszystkim stosować
się do kilku zasad, których stosowanie przyczyni się
do pięknych i zdrowych włosów.
 Zacznijmy od czesania. Wiele z nas kupuje
zwykłe  szczotki, patrząc tylko, czy są ładne i
kolorowe. Dodatkowo czeszemy je źle i często, co
przyczynia się do szybkiego przetłuszczania włosów.
Ważne jest, aby pamiętać, że włosy gęste czeszemy
grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami,
najlepiej drewnianym, a włosy rzadsze możemy
potraktować szczotką. 

Rozczesując włosy, należy zacząć od końców i
przesuwać się powoli w stronę nasady. Pozwoli nam
to uniknąć niepotrzebnego wyrywania i plątania
włosów. Najlepiej je rozczesywać rano i wieczorem, a
w ciągu dnia w miarę możliwości dać im odpocząć.
   Mycie włosów najlepiej wykonać za pomocą
delikatnych szamponów, które mają w składzie jak
najwięcej natury. Włosy myjemy tak często, jak tego
potrzebują. Mycie wykonujemy dwa razy, a następnie
nakładamy maskę lub odżywkę odpowiednią do
naszych włosów, najlepiej na same końce. Woda
powinna przy myciu być ciepła, ale nie gorąca. Przy
spłukiwaniu preparatów powinna być odrobinkę
chłodniejsza. Po umyciu warto się też zastanowić, jak
suszyć. Otóż najpierw rękoma delikatnie je
odsączamy z nadmiaru wody. Następnie osuszamy je
ręcznikiem, oczywiście nie pocierając. Teraz, skoro i
tak siedzimy w domu, najlepiej jest pozostawić je, aż
same wyschną i pozwolić im odpocząć od suszarki.
Jeżeli tak nie możemy, to najlepiej jest suszyć włosy
chłodnym powietrzem suszarki.
   Skoro wiemy jak je czesać i myć, zastanówmy się
n a d stylizacją. W domu nie musimy  wyglądać,
jakbyśmy wybierali się na rozdanie złotych globów,
więc powinniśmy ograniczyć stylizację do minimum.
Najlepiej jest nosić włosy rozpuszczone, aby dać
naszym cebulkom odpocząć. W nocy dobrze jest
jednak związać włosy, aby uniknąć uszkodzeń.
  Nie musimy też teraz farbować włosów, co
pozwoli im się wzmocnić. Nie próbujmy sami ich
farbować, tylko pozostawmy to specjalistom.
  Na koniec coś, o czym każdy zapomina. A więc
należy pamiętać, że ważna jest też dieta. Musimy jeść
dużo warzyw, zawierających witaminy, które są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Pijmy
też dużo wody. Prawidłowe odżywianie i nawadnianie
pozwoli nam zachować zdrowie, co wpłynie też na
wygląd naszych włosów.
  Jeżeli ktoś jest ciekawy, co można jeszcze zrobić dla
swoich włosów, niech zajrzy na kanał na YouTube :
wwwlosy.pl
   Wszystkim czytelnikom gazety życzę dużo zdrowia i
wytrzymałości w tych dniach, kiedy wszyscy jesteśmy
zamknięci w swoich domach.

                                          Karolina B. 3 AT

/Źródło: kalendarzrolnikow.pl; kosmetyczna-
hedonistka.blogspot.com; dbam-o-siebie.pl/
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