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Przedszkole i
Szkoła Świerczyna
Uczniowie klas I – III biorą

udział w kampanii edukacyjnej na
rzecz integracji dzieci z niepełno-
sprawnością w szkołach ogólno-
kształcących „Uczymy się razem
żyć” – Dzieciaki z podwórka. Pro-
jekt organizowany jest przez Wiel-
kopolskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych.
Jak co roku nasi mali męż-

czyźni w wielkiej tajemnicy przy-
gotowywali się do Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet, by 8 marca wrę-
czyć: okolicznościowe kartki,
słodycze oraz piękne kwiaty i uj-
rzeć rozpromienione twarze
wszystkich pań. Zadowolenie to-
warzyszyło na każdej lekcji, ponie-
waż szkolni dżentelmeni zadbali o
miłą atmosferę.
W przedstawieniu profilaktycz-

nym zatytułowanym „Niebez-
pieczne zabawy” wzięli udział
najmłodsi (przedszkolaki i ucznio-
wie kl. I - III). Z zaciekawieniem ob-
serwowali sceniczne zmagania
aktorów, którzy wcielili się w rolę
dzieci, by ukazać, jak zgubne
mogą być niewłaściwe zachowa-
nia, które w oczach dzieci uchodzą
za niewinną zabawę. Poszcze-
gólne sceny pozwalały dzieciom
wyciągać wnioski, zastanowić się,
czy ich zabawy są bezpieczne. Is-
totą występu była nauka, w jaki
sposób reagować i nie godzić się
na to, co może stanowić zagroże-
nie dla nich samych i ich towarzy-
szy zabaw.
Dzieci przedszkolne wiedzą, że

muzyka łagodzi obyczaje, dlatego
też nie wzbraniają się przed mu-
zycznymi propozycjami swoich
nauczycielek, które dbają o ich
wszechstronny rozwój, starają się
kształtować dziecięce gusta i
wrażliwość. Z niecierpliwością cze-
kają na spotkania z utalentowa-
nymi osobami, które grą swą

potrafią zachwycić melomanów w
każdym wieku. W tym miesiącu w
świat muzyki dali się porwać gita-
rzystom. Panowie z niezwykłą ła-
twością ożywiali wręcz swe
instrumenty, czym wprawiali w po-
dziw swych słuchaczy. Wygrywane
dziecięce szlagiery zachęcały do
tańca i śpiewu. Dzieci z olbrzymim
zainteresowaniem obserwowały
sposób gry na gitarze, uważnie
śledziły każdy ruch poszczegól-
nych palców. Utwierdziły się w
przekonaniu, że warto sumiennie
pracować, by szlifować swoje ta-
lenty.
Lekcje muzealne są doskonałą

formą wzbudzania wśród dzieci
zainteresowań kulturą i tradycjami
regionu. Samo bycie w muzeum
urozmaica uczniom przekaz okre-
ślonej wiedzy, a wszystko to, co się
w nim znajduje, kształci umiejętno-
ści korzystania z nowego rodzaju
źródła wiedzy. Nauczyciele klas
I – III wzbogacając warsztat dy-
daktyczny zaproponowali swym
uczniom uczestnictwo w zajęciach
muzealnych: W krainie baśni i le-
gendy oraz Zwyczaje i obrzędy
Świąt Wielkiej Nocy. Dzieci z za-
ciekawieniem wysłuchały krótkich
prelekcji, następnie poruszane za-
gadnienia omawiały, interpreto-
wały i wyjaśniały. Nie zabrakło też
czasu na twórcze rozwiązania pro-
blemów. Każdy uczeń wykonał cie-
kawe prace plastyczne.
Zwycięzcy konkursu polonis-

tycznego – Poetycki zawrót głowy
– wspólne motywy w poezji:
I miejsce: Maria Chudzińska (kl.
VI), II miejsce: Patrycja Wojcie-
chowska (kl. IV), Weronika Ko-nie-
czna (kl. VI), III miejsce: Bartosz
Kolańczyk (kl. IV). Wyróżnienia:
Paula Wojciechowska i Aleksandra
Chudzińska (kl. VI).

PORADY KOSMETYCZNE
STOPA CUKRZYCOWA

Ponieważ dużymi krokami
zbliża się wiosna i lato, a co za tym
idzie chętniej będziemy pokazy-
wać nasze stopy, to w tym nume-
rze będzie mowa o
dolegliwościach i pielęgnacji stopy
cukrzycowej. Zaburzenia w cuk-
rzycy prowadzą do zmian w skórze
i innego odczuwania bodźców ze-
wnętrznych. Wszelkie zabiegi pie-
lęgnacyjne muszą być
wykonywane bardzo ostrożnie.
Podstawowy zabieg pedicure w
gabinecie kosmetycznym, ma za-
zwyczaj podobny przebieg-otóż
najpierw odświeża się stopę w ką-
pieli wodnej, usuwa sięmartwy na-
skórek i pielęgnuje paznokcie.
Można także spotkać się z czę-
stymi dolegliwościami jakimi są
brodawki, modzele i nagniotki. Są
to schorzenia uciążliwe, z którymi
trudno walczyć, jednak są wi-
doczne i można je rozpoznać pod-
czas pierwszego wywiadu.
Niezmiernie większy problem sta-
nowi stopa cukrzycowa, występuje
ona u prawie 30% osób chorych
na cukrzycę a ok. 5% diabetyków
traci stopę ze względu na zanied-
banie swojej choroby.
Objawy stopy cukrzycowej:
- skóra na stopach jest cienka i

sucha
- występuje niedokrwienie stóp,

skóra jest sinawa
- paznokcie są zdeformowane
- zostaje zaburzone uczucie

bólu
- występują problemy z goje-

niem się skóry.
Wszystkie osoby chore na cuk-

rzycę są informowane o tym, aby
podczas wizyt w gabinetach kos-
metycznych ale i nie tylko (fryzjer-
skich, stomatologicznych)
informować o chorobie. Wtedy
praca podczas zabiegu będzie wy-
glądać nieco inaczej. W przypadku
stopy cukrzycowej zaleca się
pracę frezarką, która umożliwia
bezinwazyjne wykonanie zabiegu.
Praca z wykorzystaniem nożyków,
skalpelów i innych narzędzi mogą-
cych naruszyć ciągłość tkanek jest
odradzana ze względu na nad-
wrażliwość i możliwość skalecze-
nia, a wtedy mogą wystąpić
problemy z gojeniem się rany.
Podczas zabiegu kosmetyczka

powinna zwrócić uwagę na kilka is-
totnych szczegółów:
- należy dokładnie obejrzeć

stopę, zwrócić uwagę, gdzie skóra
jest najbardziej delikatna wręcz pa-
pierowa
- woda powinna być letnia gdyż

klient/ka nie odczuwa bólu. Nie na-
leży również długo moczyć stóp bo
skóra może za bardzo się roz-
miękczyć
- podczas peelingu czy też ma-

sażu należy zwrócić uwagę na kie-
runek ruchu (od obwodu do serca)
- osuszamy stopy ręcznikiem

jednorazowym
- podczas piłowania paznokci

należy obrać jeden kierunek, aby
nie doprowadzić do uszkodzenia
paznokci
- nie przekłuwa się pęcherzy,

nie nakłuwa nagniotków itp.
- jeżeli zostaną zauważone na

nogach zmiany zakaźne, pęknię-
cia, trudno gojące się rany, których

nie czuje klient/ka pedicure wyko-
nujemy wtedy, gdy stopa będzie
wyleczona.
Jeśli pomimo starań kosme-

tyczki dojdzie do skaleczenia, na-
leży przestrzegać następujących
zasad:
- umyć nogi pod bieżącą wodą
- przemywać wodą utlenioną
- ranę obłożyć jałowym opat-

runkiem

- kontrolować temperaturę
ciała.
Reasumując diabetycy nie po-

winni odczuwać dyskomfortu lub
jakichkolwiek obaw wynikających
ze swoich dolegliwości, ponieważ
coraz więcej gabinetów kosme-
tycznych ma w swojej ofercie za-
biegi z serii pielęgnacyjnej
przeznaczone dla stopy cukrzyco-
wej, a przecież warto zadbać o
swoje stopy nie tylko podczas wa-
kacji ale przez cały rok.
MAGDALENA MAĆKOWIAK
GABINET URODY "STYL"

WAkademii Pana Kleksa w Osiecznej obchodzono uroczyście ko-
lejne urodziny patrona placówki.Na przyjęcie przybył szacowny
jubilat. Nie zabrakło występów, prezentów, wesołych tańców i
oczywiście tortu. Uroczystość w przedszkolu w Osiecznej przy-
gotowały i prowadziły nauczycielki Marta Klak i Alicja Glumińska.


