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DRUK: Grafi Góra

Ostatnie tygodnie roku szkol-
nego to oprócz intensywnego fini-
szu w nauce czas wycieczek i
obchody Dnia Dziecka.
Dnia 1 czerwca odbył się piknik
rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
Dnia Matki i Dnia Taty. Uczestni-
czyli w nim także dziadkowie i
babcie naszych przedszkolaków.
Brać przedszkolna wraz z rodzi-
cami pojechała rowerami małymi i
dużymi nad jezioro w Górznie,
gdzie czekało ich wiele atrakcji.
Na początku spotkali się z leśni-
kiem, panem Krysztofiakiem,
który przedstawił prelekcję p.t.
„Las i jego mieszkańcy.” Następ-
nie dzieci dały koncert dla rodzi-
ców i obdarowały ich
okolicznościowymi laurkami.
Potem odbyły się zawody spraw-
nościowe dla dzieci i rodziców.
Były medale i nagrody. Po części
sportowej wszyscy pałaszowali
kiełbaski z grilla. Były też pyszne
placki upieczone przez mamy. Po
części biesiadnej wszyscy wypo-
czywali w pięknym otoczeniu
Górznickiego jeziora.
W przygotowaniu imprezy uczest-
niczyli rodzice przedszkolaków,
Rada Rodziców była organizato-
rem imprezy.

Rada Rodziców ufundowała
również wycieczkę do Wrocławia.
Z każdym dzieckiem jechał rodzic
lub opiekun. Dzieci były w ZOO. Z
Zoo wszyscy powędrowali na po-
bliską przystań i wyruszyli na rejs
po Odrze. Wycieczkę zakończył
spacer po Starówce.

W szkole 1 czerwca odbył się
tradycyjny już Dzień Sportu. Jak
zawsze zespołowe rozgrywki rek-
reacyjne wywoływały wiele emo-
cji. Od Rady Rodziców dzieci
dostały pyszne lody.
Klasy I – III uczestniczyły w kon-
kursie „Mistrz dobrych manier”,
przygotowanym przez Joannę

Marszałek, Hannę Jakubowską i
Annę Sterna. Dzieci bardzo do-
brze bawiły się na tym ciekawym
konkursie, utrwalając sobie jedno-
cześnie zasady savoir vivreʼu.
Konkurowały ze sobą trzy dru-
żyny: Niebiescy, Żółci i Zieloni.
Były stroje drużynowe, transpa-
renty i doping słowno – muzyczny.
Rozstrzygnięto też dwa konkursy:
rysunkowy i poetycki. Rysunki i
wiersze zwycięzców są wysta-
wione w szkolnej galerii.
Uczniowie klasy VI po zakończe-
niu Dnia Sportu pojechali na wy-
cieczkę rowerową po najbliższej
okolicy. Piękna krajobrazowo
trasa wiodła głównie drogami pol-
nymi i leśnymi. Znad jeziora Omi-
nino aleją starych dębów do
Bojanic i dalej w kierunku Tekli-
myśli. Następnie wzdłuż jednej z
odnóg kanału Obry do Miąskowa,
stamtąd przez Górkę do Ziemnic,
gdzie na prywatnej plaży u pań-
stwa Kociuckich było ognisko,
oczywiście pieczenie kiełbasek i
rekreacja.
Klasa IV natomiast wybrała rów-
nie atrakcyjną trasę na wycieczkę
rowerową. Przez Grodzisko poje-
chali na Stanisławówkę, dalej
górą wzdłuż Jaworowego Jaru do
wieży widokowej „Jagoda”. Stam-
tąd na letnisko w Osiecznej, gdzie
był dłuższy postój przed powro-
tem do Świerczyny.

W klasie V przeprowadzony
został konkurs „Zasady bezpie-
czeństwa na drodze”, utrwalający
prawidłowe poruszanie się dzieci
na drogach publicznych.
I miejsce – M. A. Chudzińskie, II -
Dominik Chudy, III - Ola Kasprzak

Odbył się także ostatni etap
konkursu przedmiotowego – z ję-
zyka angielskiego.

Troje uczniów z klasy V wzięło
udział w Międzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym p.t. „Moja
przygoda w muzeum”. Otrzymali
dyplom uczestnictwa w konkursie.
Byli to: Marysia i Ola Chudzińskie
i Natan Majchrzak.

W dniu 9 czerwca klasy młod-
sze wzięły udział w warsztatach
ekologicznych, które przeprowa-
dziła J. Piwońska ze Starostwa
Powiatowego w Lesznie.

10 czerwca klasy młodsze i kil-
koro uczniów z klasy IV i V wyru-
szyli na wycieczkę szlakiem
piastowskim, gdzie tradycyjnie
czekało ich wiele atrakcji, cieka-
wostek i nowych przeżyć.

KWASY OWOCOWE
Współczesna medycyna i kos-

metologia wykazały, że preparaty z
zawartością kwasów owocowych
poprawiają stan skóry zarówno su-
chej, skłonnej do zmarszczek jak i
trądzikowej oraz leczą wiele scho-
rzeń skóry takich jak: rybią łuskę,
trądzik pospolity, znamiona starcze
czy brodawki.

Kwasy owocowe, często okre-
ślane są ogólnie przyjętym skrótem
AHA. Do najbardziej popularnych i
najczęściej stosowanych w kosme-
tyce kwasów owocowych należą:
kwas glikolowy, winowy, mlekowy,
jabłkowy i cytrynowy oraz ostatnio
coraz popularniejszy kwas migda-
łowy. Wbrew nazwie związki wystę-
pują w stanie naturalnym nie tylko w
owocach ale również w przyrodzie,
w warzywach, trzcinie cukrowej i
kwaśnym mleku.

Kwasy owocowe powodują po-
budzenie produkcji kolagenu i ela-
styny, co jest szczególnie ważne w
przypadku pielęgnacji cery dojrza-
łej, a także poprawia stan skóry su-
chej i odwodnionej z objawami
starzenia, co w efekcie wpływa na

wygładzenie zmarszczek i bruzd
oraz ogólną poprawę jej wyglądu.

Zastosowanie kwasów w przy-
padku skóry zniszczonej działaniem
słońca zapewnia poprawę nawilże-
nia a także rozjaśnienie plam pig-
mentacyjnych.

Działanie kwasów polega na
usunięciu zewnętrznych warstw na-
skórka, w wyniku czego zostają od-
słonięte świeże, niezniszczone
komórki. Usunięcie zewnętrznej
warstwy powoduje głębokie oczysz-
czenie, odblokowanie porów skóry,
zmniejszenie łojotoku. Stosowanie
kwasów owocowych ułatwia wchła-
nianie innych substancji np. nawil-
żających, odżywczych,
regenerujących (witaminy, kwas
hialuronowy). Kwasy, dzięki swym
właściwościom złuszczającym oraz
działaniu antyseptycznemu i bakte-
riobójczemu, są przydatne do pie-
lęgnacji również skóry młodej,
pomagają w leczeniu trądziku.

Przeciwwskazaniem do wykony-
wania zabiegu jest: opryszczka i
problemy skórne.
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