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W numerze październikowym polecamy m.in. relacje 
z Rajdu Ścieżkami TPK oraz warsztatów makijażu.

Rajd S ́cieżkami Tro ́jmiejskiego
Parku Krajobrazowego 

Drodzy Nauczyciele,
Pracownicy Szkoły 

26 IX 2020
uczniowie
klasy 2BT i 1FT
wraz z
opiekunami 
p. Iwona ̨
Gniewkowska ̨ 
i p. Dorota ̨
Gadomska ̨
wędrowali
les ́nymi
szlakami,
wykonuja ̨c
ro ́z ̇ne zadania 

z dziedziny
turystyki i
przyrody: test
wiedzy, karty
pracy z
rebusami,
okres ́lanie
warstw
les ́nych,
wykonywanie
ekologicznej
torby z
papieru,

wspo ́lne
s ́piewanie oraz
tworzenie
WŁO ́CZYKIJA 
z daro ́w lasu. 

Z okazji Dnia
Edukacji
Narodowej
życzymy 
wszystkim 
dużo szczęści  
i radości z
wykonywanej
pracy,
sukcesów
zawodowych  
i samych

wzorowych
uczniów.
Niech Wam
sprzyja los w
tej niełatwej
pracy. 
Redakcja
gazetki "
Newsy z
Hipolita".

Klasa 2 BT

Włóczykij
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OTO NOWY SKŁAD SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO w ROKU SZKOLNYM
2020/2021:

Bartłomiej Czerwionke (3g) - 81 głosów
Michał Żygo (2n) - 78 głosów
Gabriel Stenka (2m) - 54 głosy

Serdecznie gratulujemy WYGRANEJ ! 

FOTORELACJA Z RAJDU ŚCIEŻKAMI
TRÓJMIEJSKIEGO PARKU
KRAJOBRAZOWEGO ...

WARSZTATY MAKIJAŻU POD OKIEM
P.PATRYCJI 
z firmy  Patrycja Kosowska permanent
& makeup. 

W dniu 23.09.2020 r. klasy o profilu Technik
usług fryzjerskich uczestniczyły w
warsztatach makijażu. Warsztaty prowadziła 
wizażystka P. Patrycja Kosowska.
 
                                           Dziękujemy !
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Dzień Spódnicy to co roczne święto obchodzone
30 października ( International Skirt Day)

DZIEŃ
SPÓDNICY  to
dzień w którym
zamiast
codziennego

ubierania
jeansów czy
też spodni,
kobiety mogą
w końcu
zaszaleć! 

                 Co to jest spódnica?
Spódnica to drapowana część garderoby wykonana z
jednego kawałka materiału. Większość spódnic to
samodzielna odzież, która jest dopasowana do ciała w
talii lub na biodrach .
                  Historia kroju spódnicy.
Historia spódnic jest znacznie starsza, niż ktokolwiek
mógłby pomyśleć, ponieważ pochodzi z czasów
prehistorycznych. Wykonane wtedy były głównie z
trzciny i słomy. W Egipcie spódnice nosili głównie
mężczyźni. Była to spódnica zawijana, która nazywała
się Shendyt ( wykonana z lnu). 

W średniowieczu noszono pełniejsze spódnice,
których średnia długość wynosiła nawet 3 metry! W
XIX wieku, noszono mniej przycięte i mniej
restrykcyjne spódnice. W XX wieku widzieliśmy kilka
ikonicznych stylizacji, a skromna spódnica została
przeniesiona na nowy poziom.

Jak wyglądają dzisiejsze spódnice? 
Dzisiejsze spódnice są alternatywą dla sukienek.
Można je zestawić z bluzkami czy topami różnego
rodzaju. Do wyboru jest wiele fasonów. Na przykład:
spódnica prosta (ołówkowa), rozszerzona ku dołowi,
bombka.   Jaką rolę odegrały spódnice w modzie?
Dzięki wynalezieniu spódnic, moda zaczęła
diametralnie się rozwijać i wzbudzała większe
zainteresowanie wśród kobiet.
                                                   Amelia i Ania, 1 FT
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TRENDY MODY 2020
okiem klasy 1 FT :)

Nadia i Weronika
z 1 FT polecają...

Modna czerń

Najważniejsze
trendy jesień-zima 

Powiewające
proste skrawki
materiału,
sięgające łydki
wyglądają
bardzo
szykownie i
dodają stylizacji
vintage
charakteru.

1. Jesienią roku
2020
najmodniejsze
będą m.in.
męskie części
garderoby w
kobiecej szafie
np. duże

marynarki,
spodnie w kant
oraz krawaty. 
2. Jednym z
najmodniejszych
wzorów tego
sezonu będzie
krata.

Widoczna
będzie niemal
wszędzie, na
spodniach,
sukienkach,
płaszczach a
nawet
czapkach. Na

pokazach mody
Burberry,
Marine Serre,
Sacai modelki
nosiły kratę
wręcz os stóp
do głów. 

3. Trzecią z
najmodniejszych
części ubioru
będą kardigany
o stonowanych
barwach m.in.
beżowe, czarne,
białe i szare
sięgające nawet
za kolano.
Można

je zobaczyć na
pokazach Fendi
i No.21. 4. Na
jesień i zimę
2020  powracają
również modne
w latach 20.
frędzle. 

W tym roku do
frędzli powrócili;
Prada, Boss,
Christian Dior,
Giorgio
Armani. 5. Po
pełnej neonów
kolorowej
wiośnie
przyszedł

czas na powrót
czerni.
Projektanci
przygotowali na
ten sezon
mnóstwo
looków w tej
barwie, które
robią wrażenie. 

Często czerń łączą ze skórą i
geometrycznymi formami, w
efekcie czego powstają
bardzo mocne looki. Czarne
ubrania można było
podziwiać na pokazach
mody marek Alexander
McQueen i Carolina Herrea.

L.A.McQueen was a British
fashion designer. Carolina
Herrera is a Venezuelan
fashion designer.
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ALKOHOLOWI
MÓWIMY "NIE"

UWAGA
DZIEWCZYNY !

NIE dla 
picia alkoholu !

Kilka słów o zgubnych skutkach
nałogu ... spożywaniu alkoholu oraz
paleniu papierosów …

... jeśli
chcesz być
samotny,
obracać się w
złym
towarzystwie,
być
nieakceptowanym
przez
otoczenie ...

...leczyć się na
wiele chorób,
agresję, mieć
problemy z
pamięcią,
myśleniem,
szybko męczyć
się pracą
umysłową, mieć
oporną
koncentrację
uwagi,

zwiększoną
drażliwość,
trudności w
opanowywaniu
agresjii
zmienność
nastroju...
NIE PIJ !!!
Alkohol jest
trucizną ! NK

U ludzi palących
wzrasta ryzyko
bezpłodności,
powikłań w
ciąży, np. nagłej
śmierci
dziecka. Inne
skutki tego
nałogu to
min: nowotwory,

choroby serca
oraz skóry,
rak szyjki
macicy, rak
jajników,
impotencja.
Palenie nie ma
sensu, nic nie
daje a szkodzi!

Alkohol
powoduje
liczne
zaburzenia
żołądka,
schorzenia
serca: arytmię.
Uszkadza układ
nerwowy oraz

mózg, może
prowadzić do
ślepoty i
zaników
pamięci.
Osłabia
odporność.
Organizm staje
się przez to

bardzo podatny
na choroby.
Przyczynia się
do powstania
raka
(zwłaszcza
przełyku,krtani.)
Co warto
podkreślić

alkohol jest
również
przyczyną
wypadków
drogowych. NK
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DOMOWE SPOSOBY NA
PIĘKNĄ CERĘ, CZYLI
KĄCIK KOSMETYCZNY
KLASY 1 FT  :)
Większość nastolatek ma problem z cerą — 
np. trądzik, przesuszanie się skóry, bądź jej
przetłuszczanie się, widoczne naczynka i wiele więcej.
W tym artykule doradzimy takim osobom jak
zapobiegać powstawaniu tym problemom, jak sobie z
nimi radzić oraz jak je maskować. Oczywiście jeżeli
problem jest poważny należy udać się do lekarza
specjalisty i nasze rady mogą okazać się nie
wystarczająco skuteczne. 
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY to: 
— nadmierne dotykanie twarzy (szczególnie brudnymi
dłońmi) 
— nie zmywanie makijażu na noc — niewłaściwe
odżywianie się — źle dobrane kosmetyki —
wyciskanie krostek Aby twarz była w lepszym stanie,
powinniśmy zwracać uwagę na wszystko co z nią
robimy. Zapobieganie problemom z cerą powinniśmy
zacząć od czegoś nie związanego ściśle z twarzą —
czyli od odżywiania. Twarz będzie wyglądać o niebo
lepiej gdy zrezygnujemy z niezdrowego jedzenia,
głównie słodyczy oraz ostrych potraw, oraz gdy
będziemy się odpowiednio nawadniać. Odpowiednia
pielęgnacja też powinna przynieść pozytywne skutki.
Twarz powinno się wycierać jednorazowym
ręcznikiem i dość często myć, ale należy do tego
używać odpowiednich preparatów lub samej wody
(bez mydła!).                                                    F.S.

Za każdym razem powinno się dokładnie zmywać
makijaż, a do niego stosować odpowiednich
kosmetyków, a pod nie specjalne bazy, by
kolorowe kosmetyki nie miały bezpośredniego
kontaktu ze skórą — może to zapobiec zapychaniu
się porów. 

Malując się kosmetykami z tzw. Chińczyka można
zrobić sobie krzywdę, więc lepiej zainwestować
 w coś bezpieczniejszego. Przed makijażem należy
twarz odpowiednio przygotować -używając np.
peelingu i przede wszystkim dobrze ją nawilżając.
Skóra będzie w lepszej kondycji i makijaż będzie
wyglądać lepiej.
 Dla młodej cery bardziej sprawdzi się krem bb na
niedoskonałości niż kryjący podkład. Pamiętaj, że
jeśli nie masz naprawdę sporych niedoskonałości
to nie warto się malować, każdy ma jakąś krostkę
lub niejednolitą cerę i nie należy się tego wstydzić,
 a cera na pewno będzie w lepszym stanie!

 Na koniec chciałybyśmy podzielić się sposobem
na domową maseczkę, która sprawdzi się do
oczyszczenia twarzy, głównie dla tłustej cery.
Przepis: białko (1 jajo), pół szklanki miodu
pszczelego, łyżka mąki pszennej.

Z białka ubij pianę i zmieszaj ją z miodem i mąką
by uzyskać jak najbardziej jednolitą masę.
Mieszankę nałóż na twarz po zrobieniu peelingu i
trzymaj przez 20 minut, a potem dokładnie zmyj.
                                                                   NK
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ZACZYTANI SĄ WŚRÓD NAS, CZYLI
KĄCIK DLA MIŁOŚNIKÓW DOBREJ

KSIĄŻKI I FILMU

W tym miesiącu polecamy książkę "
WŁADCA MUCH" Williama Goldinga.

 ‘Władca much" W. Goldinga to książka o grupie
chłopców dwunastolatków, nie tak niewinnych , jak by
się wydawać  mogło .Po ucieczce samolotem przed
niebezpieczeństwem z terenów walki, podczas wojny,
samolot awaryjnie ląduje przy brzegu bezludnej
wyspy. Ginie pilot i załoga samolotu pozostają tylko
małoletni rozbitkowie. Chłopcy robią wszystko aby
zorganizować się na dłuższy pobyt na wyspie. 
Ustalają przebieg spotkań, decydując o tym ,że prawo
ma ten kto ma muszlę znalezioną na plaży. Rozpalają
ognisko , które ma skierować uwagę ewentualnej
pomocy. Wodzem  tej grupy zostaje Ralf.
Chłopcy powoli przyzwyczajają się do nowej
rzeczywistości. Niestety na wyspie zaczyna się robić
niebezpiecznie. Chłopcy zapominają przestrzegania
ustalonych zasad , gaśnie ognisko , jeden z chłopców
dopuszcza się zbrodni. W grupie zapanowała
niezgoda, przestają ufać sobie, rodzą się w nich
okropne żądze , część z nich usiłuje przejąć władzę,
by by spełnić swe ciche marzenie. Golding w powieści tej , w

sobie właściwej postaci ukazał w sposób paraboliczny deklasację  grupy ludzi 

zmuszonych do egzystowania w niecodziennych warunkach, przedstawiając

pewne ponadczasowe zagadnienia, Sam tytuł książki jest wielce wymowny, jako

że po przetłumaczeniu go z języka hebrajskiego brzmi  on  -‘Belzebub’. 

Warto przeczytać tę ambitną w treści swej  książkę ,
wy wzbudzić refleksje , na temat gdzie leży wyważona
prawda.

                                                                        A.D.

Sir William Gerald
Golding (ur.19.09. 1911, zm.19.06.1993)
– brytyjski pisarz, poeta, laureat Nagrody
Nobla w 1983 i Nagrody Bookera w 1980,
najbardziej znany 
z powieści Władca much.

William Golding

       The Lord of the Flies is within us all.

Lord of the Flies confronts human nature in a way that
applies to everyone. Many reviews criticize Golding's
characters, laying them out as bad and good. This
simply isn't true. Characters represent something
deeper than they seem such as Jack. Described as
"the bad guy" throughout the story and the one that
you are "forced" to oppose, but Jack represents more
than a bad guy. Early in the book Jack is quoted to
have said "I ought to be chief...because I'm chapter
chorister and head boy. I can sing C sharp." (Golding
28), which sheads light on modern issues as well.
Entitlement rings through his arbitrary campaign yet is
proof that leaders today are full of arbitrary promises
and actions that lead us nowhere but south. Jack
deeper into the book becomes a successful leader.
Ralph represents more than the "good guy" as well.
Ralph although a powerful leader and one with many
fruitful ideas, lacks support. With the severe lack of
support, Jack is able to rule the island without a worry.
Reading into the characters more will help you enjoy it
more.
Critiques also arise in what is "simplistic storytelling".
The "simplistic storytelling" plays a role in the
philosophical thinking that many readers seem to not
understand. Not only is this book an "English boys
have a time on an island" book, but a book to
represent the human mind. This book leaves space
for your interpretation, and ability to plug in your own
narrative.

WE ALL SHOULD READ IT !                        d.g.
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NIE ZAŁAMUJ SIĘ! Jesień sprawia, że niektórzy
ludzie odczuwają większy niż zwykle niepokój,
smutek, a nawet lęk.

Co może nam pomóc na jesienne obniżenie
nastroju?

WIĘCEJ ŚWIATŁA
Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu, chodź
na spacery ze znajomymi, aby jak najlepiej
wykorzystać światło słoneczne.
ĆWICZENIA
Jeśli to możliwe ćwicz przez co najmniej 30 minut.
Jesień jest doskonałym czasem na spędzenie czasu
na świeżym powietrzu, więc wykorzystaj go na długie
spacery lub przejażdżki rowerowe. Możesz też
rozpocząć nowy sport lub zapisać się na siłownię.
ZDROWA DIETA
Więcej owoców i warzyw. Zrezygnuj ze słodyczy i
wysokokalorycznych napojów, o energetykach
zapomnij.
WPROWADŹ COŚ NOWEGO
Ponieważ jesień to czas nowych początków, nowego
sezonu, może to być te czas na uporządkowanie
swoich spraw, zmianę wizerunku pokoju, garderoby,
fryzury .
                                                                 J.O.

INNA WIZJA

Zamiast kojarzyć jesień z negatywnymi
doświadczeniami, spróbuje spojrzeć na to inaczej,
zmieniając ramy. Zastanów się, co możesz zrobić.
Zamiast myśleć:„ ale zimno”, spróbuj myśleć o tym, co
możesz robić, zostając w ciepłym mieszkaniu.
Jednym ze sposobów jest zmiana otoczenia w domu i
przytulanie się z bliską osobą.

NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC !!!

Jeśli nie radzisz sobie ze sobą ze swoimi
problemami, nie umiesz normalnie żyć to
pamiętaj, że świat Cię potrzebuje. 
Szukaj w sobie czy w innych czegoś co Cię
zmotywuje do działania, co zmieni twoje myślenie
i pogląd na świat a także na samego siebie.
Każdego dnia czeka ktoś na Ciebie z pomocą.
Szukaj pomocy w szkole nauczycielach,
psychologach czy pedagogach nie bój się
powiedzieć co cię boli czy trapi. 
Daj sobie pomóc i nie bój się otworzyć na świat. 
                                                      (Julia)
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