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Czy w dobie koronawirusa warto kupować kosmetyki?

Nosić maseczkę czy makijaż?

Maseczka vs makijaż

Wiele osób
codziennie rano
wykonuje makijaż.
Niektórzy
wykonują go
bardzo delikatnie,
aby tylko
zatuszować swoje
mankamenty.
Jednak są też
tacy, którym
ciężko jest znaleźć
umiar i nakładają
dużo warstw make
up'u. Nie krytykuję
tego,

gdyż uważam, że
jest to
pracochłonne i
ciężkie do
utrzymania cały
dzień na twarzy.
Do robienia
ciężkiego
makijażu
potrzebne są
również większe
umiejętności, więc
bardzo szanuję
takie osoby.
Nauczenie się
konkretnych

technik wymaga
wiele
poświęconego
czasu, pieniędzy i
cierpliwości.
Jednak od
jakiegoś czasu na
twarzach musimy
nosić maski
zasłaniające
nasze usta i nosy.
Zazwyczaj one
mocno przylegają i
powodują
ścieranie się
naszego makijażu.

Pod maską nasza
buzia się poci oraz
staje się wilgotna,
przez co jakość
kosmetyków
musiałaby być
niewiarygodna, by
utrzymać się na
twarzy przez
chociaż godzinę w
dobrym stanie. Po
chwili wszystko by
się starło,
zwarzyło i nie
wyglądałoby to
estetycznie.

Jednak nie o to
nam chodzi, kiedy
poświęcamy nasz
cenny czas rano,
by po chwili
musieć go
zmywać czy
poprawiać. Jedną
metodą jest
używanie sprayów
utrwalających.
Niestety, nie
zawsze się to
sprawdza, 

(cd. na str. 2.)
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Najniebezpieczniejsze 
miejsca na Ziemi

gdyż jest to
tylko płyn, który
w miarę trzyma
wszystko na
swoim miejscu.
Temperatura,
jaka powstaje
podczas
noszenia
maski, może
jednak pokonać
nasz nawet
najdroższy
płyn. Dla
ciekawostki
mogę dodać,
że noszenie
maski w wielu
przypadkach
może wywołać
powstawanie
zaskórników.
Ze względu na
to, że skóra na
naszej buzi nie
ma ciągłego
dostępu do
świeżego
powietrza i ''nie
oddycha", pod
skórą zachodzi
wiele
niepożądanych
reakcji. Samo
dotykanie
twarzy
brudnymi
rękami w ciągu
dnia nie jest dla
naszej cery
dobre, a co
dopiero kiedy
maseczka
ciągle ociera
się o nią. 
Można by
pomyśleć, że
na pomoc w
takich
sytuacjach
przychodzi
przyłbica.
Niestety, tutaj
znowu nie jest

tak kolorowo.
Jak można
zaobserwować
na co dzień -
widać, że
szybko parują.
To udowadnia,
że temperatura
jest równie
wysoka, jak
pod maską i
warunki dla
makijażu nie są
korzystne.
Jedną,
najprostszą
metodą na ten
problem jest
ograniczenie
makijażu.
Najważniejsze
jest nasze
zdrowie i
pokonanie
pandemii.
Jeżeli teraz
zignorujemy
nakaz noszenia
maseczek tylko
po to, by ładnie
wyglądać i mieć
piękny makijaż,
możemy się nie
doczekać
czasu, kiedy
bez
jakichkolwiek
zastrzeżeń
będziemy mogli
wyjść w
stylowym make
up'ie. 

Milena
Kaczmarek

Pustynia Danakilska

Położona jest w północno-wschodniej Afryce. Jej charakterystycznym
elementem krajobrazu jest zastygła lawa, która tworzy niesamowite
formacje. Mimo wszystko wolałbyś się tam nie znaleźć, gdyż temperatura
często sięga 50 stopni Celsjusza!

Góra Waszyngtona

Jest położona w USA. Pobiła rekord świata jeśli chodzi o najszybsze
wiatry na ziemi. Najwyższa odnotowana prędkość wiatru wynosiła tam
327 km/h. Wichury nie są tu jedyną niedogodnością, temperatura spada
tu do -40 stopni Celsjusza!

Mikołaj Wojdyła, Bruno Stąporek

Pustynia Danakilska

Góra Waszyngtona
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Domowe zwierzę ta to nie tylko psy i koty.

Szczury – wyjątkowe
zwierzęta!

Nie tylko dla nas jest to wyjątkowy czas.

Zwierzęta 
na zdalnym

Szczury to dla
niektórych
paskudne
stworzenia
kojarzące się ze
ściekami,
jednak dzisiaj
udowodnię
Wam, że one
takie nie są. 
Otóż kiedyś
miałam dwa
szczury -
Huberta i Witka.
Hubert umarł
nie wiadomo
dlaczego, a
Witek umarł ze
starości. Witek
umarł w wieku 3
lat (wiek
maksymalny dla
szczura) a
Hubert w wieku
2 lat. Te dwa
szczury były
bardzo mądre

oraz
wszystkożerne,
jadły np.
warzywa,
robaki, raz mój
tata dał im
nawet masło
czekoladowe.
Były to jedne z
mądrzejszych
zwierząt, które u
mnie
zamieszkały, a
dowodem na to
są te dwa
zdarzenia:

Historia nr 1:
Raz bawiłam się
z moimi
szczurkami w
łazience i
Hubert  chciał
wejść do dziury,
która tam była,
więc moja
mama wzięła

ser i od razu
wyszedł. 

Historia nr 2:
Pewnego dnia,
kiedy moja
babcia Marta
była u nas, mój
szczur Witek
wszedł za moje
łóżko, więc mój
brat postanowił
pokazać mu
karmę i od razu
wyszedł.

Morał z tego
taki, że...
szczury to tak
samo kochane
zwierzęta, jak
inne! 

Zosia Sieja

Normalnie,
kiedy
chodziliśmy do
szkoły, nasze
zwierzęta
zostawały
same.
Zwierzęta takie
jak psy ujadały
za nami przy
drzwiach, a
zwierzęta takie
jak koty robiły
sobie balangę.
Teraz, kiedy
zdalne
powróciło, nasi
pupile są razem
z nami. 
Wystarczy
chwila nieuwagi,
chwila na
załatwienie

sprawy i nasi
ulubieńcy mogą
dostać się do
naszych
sprzętów. Mogą
też zrobić wiele
wrednych
rzeczy
skierowanych
pod nasz adres.
Psy mogą na
przykład
udawać, że
muszą się
załatwić, żeby
wyciągnąć nas
w czasie lekcji z
domu. Koty
mogą podczas
naszej krótkiej
nieobecności w
pokoju wylać
kubek herbaty

lub kawy na
nasz laptop. Co
wtedy począć?
Najlepiej jest po
prostu
poświęcić im
trochę czasu.
One po prostu
czują się
ignorowane.
Moja rada?
Kiedy jesteś w
domu, poświęć
trochę czasu
zwierzakowi.

Oliwia
Kulczycka

Zdalne koty

Szczur Wituś

Pixabay

Zosia Sieja
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Kilka słów o bohaterach książek, które czytamy....

Kobiety vs lektury szkolne

W każdej klasie
uczniowie na
języku polskim
omawiają różne
utwory - lektury.
Książki
przedstawiają
często inny, niż
ten codzienny,
światopogląd.
Dyskutując o
dziełach, można
zrozumieć, co
działo się kiedyś
lub to, jak
myśleli wtedy
ludzie.  Warto
zauważyć, że
głównymi
bohaterami
książek
omawianych w
szkołach są
najczęściej
mężczyźni lub
chłopcy.
Historie
bohaterów są
raz szczęśliwe,
raz smutne.
Czasem
postępują oni
słusznie, a
czasami nie.
Jednak bardzo
rzadko książki
omawiane na
lekcji
opowiadają

o
dziewczynach.
Jednymi z
niewielu
książek, w
których
znaczącą
bohaterką jest
kobieta, są
"Balladyna" i
"Quo Vadis". W
"Balladynie"
kobieta jest
ukazana jako
zła i nieczuła.
Balladyna zabija
swoich bliskich,
więc nie jest
pozytywną
bohaterką.
Zostaje zatem
jeszcze jedna
lektura i mimo,
że nie wszystkie
z bohaterek są
w niej dobre, to
jednak
większość z
nich jest
ukazana
pozytywnie. W
"Quo Vadis"
dużo kobiet jest
chrześcijankami,
które szanują
dobro i żyją
według zasad
moralnych.
Ligia, która

jest jedną z
najważniejszych
postaci, bardzo
przejmuje się,
aby czynić tylko
dobrze. Stara
się postępować
zgodnie ze
swoją wiarą.
Jest cierpliwa,
wierna,
kochająca i
wybacza
krzywdy.
Poznając
dziewczynę,
często można
się
zastanawiać,
jak to możliwe,
że mimo tego
wszystkiego, co
jej się
przydarzyło,
dalej jest taka
łagodna i
serdeczna.
Wiadomo też,
że nie każdy
jest
idealny, więc
według mnie w
starszych
klasach
powinna być
omawiana także
lektura
ukazująca życie
kobiety.

Razem z jaj
zaletami i
wadami. Książki
mogą - w
mniejszym lub
większym
stopniu -
odzwierciedlać
rzeczywistość.
Możliwe, że
wtedy
uczennice lepiej
poznałyby
siebie. 

Moim zdaniem
kobiety za
rzadko są
bohaterkami
szkolnych
lektur. Według
mnie bardzo
ważne jest, aby
wynosić coś z
tego, co się
czyta. Uważam
też, że jeśli w
szkole
dodanoby jakąś

lekturę o
kobiecie,
dziewczynom
na pewno
zrobiłoby się
miło.

Ala Starzec
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Kobieta w książce? Pixabay
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