
 

Dyrekcji, Nauczycielom i Wam Koleżanki oraz 
Koledzy życzymy:
Udanego, beztroskiego, bezpiecznego wypoczynku! 
Błogiego radosnego relaksu! 
Pogodnych myśli! 
Miłych niespodzianek!
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To już było…



 



 Zmień śniadanie  
Spróbuj jeść na śniadanie… mniej węglowodanów. Ostatnie badania pokazują,
że po pierwsze, jemy ich za dużo, po drugie, ładowanie się węglami z rana, może 
powodować (mimo tego że jemy węglowodany złożone) podniesienie cukru we krwi, 
wyrzut korytyzolu i w rezultacie późniejszą ochotę na słodkie czy wielki głód.  
 

Pilnuj zegarka 
Bardzo dużą, ale niedocenianą rolę pełni regularność. Wybij sobie z głowy 5 posiłków 
dziennie – to nie jest konieczność. Musem jest to, żeby jeść regularnie mniej więcej 
co 3-3,5 godziny. Możecie być zaskoczeni, jak dużą zmianę wprowadzi to, nie tylko 
w waszej wadze, ale także apetycie! 
 

Przestań tyle siedzieć 
Siedzenie nas powoli zabija. Już godzina siedzenia źle wpływa na układ krążenia, 
zwłaszcza w nogach. Zmniejsza się też nasze zapotrzebowanie kaloryczne, a jemy 
tyle samo – więc tyjemy albo nie możemy schudnąć. Dlatego staraj się jak najmniej 
siedzieć, a jak najwięcej chodzić i się ruszać. Wysiądź z autobusu 3 przystanki 
wcześniej, oglądaj serial ćwicząc na rowerku lub kręcąc hula-hopem, zamiast 
na kawę umów się na spacer – jest ładna pogoda!

Mało, ale często  
Małe… treningi. Jeżeli nie masz czasu, zrób kilka treningów 10-15 minutowych w 
ciągu dnia. Podkręcisz metabolizm, rozruszasz ciało i spalisz trochę kalorii. Lepszy 
dziesięciominutowy trening niż żaden – taka prawda. 
 

Patrz, co jesz  
A dokładniej, zanotuj przez tydzień wszystko, co jesz – także „kęsy” i „gryzki” – 
i zobacz, czy czasami nie jesz dwa razy więcej, niż ci się wydaje, że pochłaniasz. 
Często przyczyna tycia wcale nie leży w fast-foodach, a małych dodatkach, których 
nie zauważamy: panierkach, smażeniu na dużej ilości – nawet zdrowego! – tłuszczu, 
serkach śmietankowych, które mają dwa razy więcej kalorii niż twaróg i tak dalej. 

Dobre rady na wakacje

Agata Lisiewicz



 
Wakacyjne propozycje pracy 

zarówno dla nieletnich jak  
i pełnoletnich.

# Zbiory owoców
W niektórych rejonach Polski, nieletnich zatrudnia się przy zbiorach truskawek, malin czy 
wiśni. Praca ma charakter akordowy – czyli płacone jest od ilości zebranych owoców. 
Zarobki zależą więc od wytrzymałości i szybkości pracy. Przy zbiorach w Polsce można 
otrzymać od 300 do 500. zł tygodniowo.

# Dostawca pizzy
W sezonie zatrudnia się też nieletnich do dowozu pizzy. Wymagana jest jednak karta 
motorowerowa, którą wyrobić może sobie każdy. Z reguły też, pracodawcy wymagają zgody 
dorosłych opiekunów nieletniego. Zarobki są różne – liczone albo ilością dostaw, albo czasem 
pracy. Więcej niż 1200 – 1500 zł nie należy się spodziewać.

#Pomoc kuchenna
Młodzież między 16. a 18. rokiem życia, może też zatrudnić się w charakterze pomocy 
kuchennej. Najłatwiej taką pracę znaleźć w miejscowościach turystycznych, bo w dużych 
miastach, okupują te wakaty studenci, a pracodawcy wolą zatrudnić osoby nieco starsze, 
zakładając, że są bardziej odpowiedzialne. W pracy pomocnika kuchennego zarobić można 
różnie – od 1000 zł do 1500 zł miesięcznie. Praca kelnera na ogół jest dla nieletnich 
niedostępna ze względu na możliwy kontakt z alkoholem.

#Opieka nad zwierzętami
W okresie wakacji, dużo osób wyjeżdża, nie mając z kim zostawić swojego kota, rybek, 
myszoskoczka lub innych zwierząt. Tu pojawia się szansa dla osób nieletnich. Za tydzień 
opieki nad zwierzakiem, która dla osób lubiących tego typu zajęcia, nie jest problemem, 
można zarobić 100. – 200. zł. Jak taką pracę znaleźć? Najlepiej ogłosić się w 
Internecie, a dodatkowo, na początku wakacji, ponaklejać ogłoszenia 
z ofertą w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może podejmować pracy w pełnym wymiarze 
godzin. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w okresie letnim, kiedy nie ma zajęć  
w szkole – nieco sobie dorobić do wakacji. Wprawdzie nieletni nie zarobi kokosów –  
są to jednak pierwsze doświadczenia, które mogą się przydać w przyszłości. Co zatem 
najczęściej robi nieletni w Polsce?

Kamil Olejniczak



 
Orzeźwiający koktajl z arbuza

Składniki: 
# 1 średni arbuz 
  # 1 szklanka soku pomarańczowego 
    # sok z 1/2 cytryny 
      # liście świeżej mięty

Przygotowanie: 
Arbuza obieramy ze skóry, usuwamy pestki  
i rozdrabniamy blenderem. Jeżeli zależy Ci  
na czasie, warto kupić arbuza bezpestkowego. 
Następnie dodajemy szklankę soku z pomarańczy, 
sok z połówki cytryny i całość mieszamy

Koktajl podajemy z kostkami lodu i listkami mięty.

Domowy sposób na lody

Składniki: 
# 10-15 dkg owoców 
  # 600 g jogurtu 
    # 4 łyżeczki miodu 
      # 2 białka 
        # aromat rumowy 

Przygotowanie: 
Jogurt mieszamy z aromatem rumowym i 2 łyżkami miodu. Wstawiamy 
na godzinę do zamrażarki. Umyte owoce miksujemy z pozostałym 
miodem. Mieszamy z ochłodzonym jogurtem i znowu wstawiamy  
na godzinę do zamrażalnika. Z białek ubijamy pianę na sztywno, 
mieszamy z zimną masą jogurtowo-owocową i całość zamrażamy przez 
2 godziny. Przed podaniem ozdabiamy lody całymi owocami. 

Asia Jasińska



 

Gdy na świecie Transformery i ludzie toczą wojnę, 
Cade Yeager wraz ze swoimi towarzyszami wyrusza w 

podróż, aby zapobiec zagładzie.

MUMIA 
Komandos marynarki 
wojennej, Nick Morton, 
wyrusza z zespołem do 
Iraku, by odnaleźć 
ukrywającą się w bunkrze 
grupę terrorystów. Na 
miejscu odkrywa 
starożytny grobowiec, 
gdzie czyha ukryte 
niebezpieczeństwo.

Co ja „pacze” ? 

Pies odnajduje sens swego 
istnienia, gdy po odejściu  
z tego świata 
niespodziewanie odradza 
się ponownie w kolejnym 
psim wcieleniu.
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Udar słoneczny może zdarzyć się:
• w czasie dużego nasłonecznienia
• podczas przebywania w gorących i parnych pomieszczeniach
• podczas długiego marszu lub zabawy w czasie upału

Objawy udaru słonecznego
•          bóle głowy
• zawroty głowy
• zaczerwienienie i poparzenia skóry
• osłabienie
• niepokój
• nudności
• wymioty
• dreszcze
• silne bóle i zawroty głowy

Co zrobić z ofiarą udaru cieplnego?
• Chorego jak najszybciej odprowadź lub przenieś w chłodne, zaciemnione miejsce.
• Poluzuj lub zdejmij mu ciasne ubranie
• Gdy twarz chorego jest blada, głowę ułóż niżej od tułowia, natomiast, gdy jest 
•         czerwona - lepiej połóż go w pozycji półleżącej.
• Głowę i klatkę piersiową przykryj chłodnymi okładami (z wody lub lodu).
• Co 10 minut mierz temperaturę ciała - gdy obniży się do 38 °C  - schładzanie ciała możesz 

przerwać.
• Gdy chory jest przytomny, podaj mu duże ilości chłodnych płynów w małych porcjach, 

najlepiej lekko osolonej wody.
• W sytuacji, gdy stan chorego nie wraca szybko do normy, wezwij lekarza.

Życzymy sobie wakacji upalnych, beztroskich, nad wodą, w górach, nad morzem i jeziorem. 
 To jest piękne !!! 
Jednak trzeba sobie zdać sprawę, że czyhają różne niebezpieczeństwa!!
Oto kilka praktycznych rad:

UWAGA ! ! !

UWAŻAJCIE NA SIEBIE !!! 
BEZPIECZNYCH 
WAKACJI !!!
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