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Smacznie, zdrowo,
kolorowo
Smacznie – myślisz: niezdrowo,
A tu tak kolorowo!
Na talerzu milion barw,
Każda z nich witaminy ma.

Włóż na talerz, byś był zdrowy,
zieleniny zestaw spory.
Trochę białka, mnóstwo warzyw
I nabiału mi się marzy.

A na deser garść owoców,
Ciasto z jabłek i kokosu.

Nie zapomnij: dużo wody!
Byś był zawsze bardzo zdrowy!

Marta Miłoś

LICZBY WAŻNE
DLA ZDROWIA
mgr Agnieszka Feliga-Grządziel

Spróbuj zaśmiać się codziennie 15 razy. Dzięki
wyzwolonym w ten sposób endorfinom staniesz się
szczęśliwszy/a.

Dziennie powinniśmy dostarczyć organizmowi ok.
dwóch litrów płynów, a w gorące dni jeszcze więcej.
Do bilansu płynów wlicza się również słabe herbaty,
zupy czy rozcieńczone soki.

Nieprzerwany siedmiogodzinny sen zwykle wystarcza, by w pełni zregenerować siły po ciężkim dniu.

Najzdrowszy jest sport regularny. By mieć zdrowe
serce, jasny umysł i sprawne ciało, ruszaj się
przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut.

Trzy minuty mycia zębów co najmniej dwa razy
dziennie to dopiero pierwszy krok, jeśli chcesz
prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.

Witaminy i minerały, błonnik: to wszystko zapewni
ci właściwa dawka owoców oraz warzyw każdego
dnia.

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/56,105912,11693257,Zdrowie_i_matematyka__Licz_umiejetnie_.html
https://polki.pl/dieta-i-fitness/zdrowe-odzywianie,dieta-na-dobre-trawienie,10303463,artykul.html

ANKIETA: CZY DOMATORZY I PODRÓŻNICY
W RÓŻNYM WIEKU UPRAWIAJĄ SPORT?
29.04.2022 r. przeprowadzono ankietę anonimową wśród 21 uczniów klasy 5d oraz 24 nauczycieli i pracowników naszej
szkoły. Ogólna liczba osób biorących udział w ankiecie wynosi 50. Narzędziem badawczym była ankieta papierowa
z
pytaniami otwartymi jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Wyniki ankiety opracowano w tabeli poniżej.

Pytania

ODPOWIEDZI
Uczniowie kl. 5D
Nauczyciele i pracownicy
24 ankietowanych

21 ankietowanych

1. Jaka jest Twoja ulubiona
pora roku?

Wiosna
Lato
Zima
Lato i zima

2. Jakie sporty najbardziej
lubisz oglądać?
(możesz podać kilka)

Piłka nożna
Piłka siatkowa
Łyżwiarstwo figurowe
Nie oglądam
Jeździectwo
Koszykówka
Piłka ręczna
Tenis stołowy
Bieg na czas
Boks

43%
10%
5%
5%
19%
29%
10%
10%
5%
5%

3. Jesteś typem domatora
czy podróżnika?

Domator
Podróżnik
Pół na pół

24%
67%
9%

4. Jaki sport uprawiasz?
(możesz podać kilka)

Pływanie
Piłka nożna
Koszykówka
Jeździectwo
Jazda na rowerze
Bieg na czas
Piłka siatkowa
Piłka ręczna
Judo
Hula Hop
Skaczę w gumę
Żaden

72%
33%
33%
24%
14%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
0%

Codziennie
Kilka razy (więcej niż
trzy) w tygodniu
Trzy razy w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Wcale

33%
29%

5. Jak często uprawiasz sport?

0%
76%
14%
10%

29%
9%
0%
0%

Wiosna
Lato
Zima
Każda pora roku

Piłka nożna
Piłka siatkowa
Łyżwiarstwo figurowe
Nie oglądam
Jeździectwo
Skoki narciarskie
Tenis ziemny
Taniec
Biegi
Pływanie
Narciarstwo alpejskie
Kolarstwo szosowe

42%
50%
4%
4%
25%
17%
38%
4%
4%
17%
8%
4%
13%
4%
8%
8%

Domator
Podróżnik
Pół na pół

50%
42%
8%

Pływanie
Piłka nożna
Tenis ziemny
Taniec
Narciarstwo
Jazda na rowerze
Spacery, chód
Wędrówki górskie
Jazda na rolkach
Joga i pilates
Hula Hop
Snowboard
Biegi
Kolarstwo
Żaden

21%
4%
4%
13%
13%
29%
25%
8%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
17%

Codziennie
Kilka razy w tygodniu
(więcej niż trzy)
Trzy razy w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Wcale

Wniosek:
„Uczniowie klasy 5d sport chętnie uprawiają
i wszystkich do niego zachęcają!”
Uczniowie klasy 5d wraz z wychowawcą Agnieszką Feligą-Grządziel

8%
29%
13%
13%
13%
24%
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CO ZADECYDOWAŁO O WYBRANIU PRZEZ
NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO?

PANA

ZAWODU

Zawsze interesowałem się sportem, od najmłodszych lat
interesowałem się sportem. Sport stał się moim sposobem na życie,
co niewątpliwie wpłynęło na wybór mojego zawodu. Z perspektywy
czasu mogę powiedzieć, że podjąłem słuszną decyzję i jak do tej
pory jej nie żałuję.
JAKIE SPORTY
W TELEWIZJI?

LUBI

PAN

UPRAWIAĆ,

A

JAKIE

OGLĄDAĆ

Wyczynowo uprawiałem piłkę nożną, grając w jednym
z krakowskich klubów, ale najdłużej związany byłem z klubem TS
Węgrzce zarówno jako zawodnik, jak i trener. Przez cały rok
staram się być aktywny fizycznie. Codziennie do pracy jeżdżę
rowerem, dwa razy w tygodniu amatorsko gram w piłkę nożną, raz
w tygodniu chodzę na basen. Zimą często wyjeżdżam na narty.
Jeżeli chodzi o telewizję, jestem fanem piłki nożne, koszykowej
i ręcznej, lubię oglądać też hokej na lodzie oraz skoki narciarskie.
Z racji wykony-wanego zawodu interesuję się wieloma
dyscyplinami sportu. W każdej z nich można dostrzec coś
ciekawego.
CZY OPRÓCZ SPORTU MA PAN JAKIEŚ INNE ZAINTERESOWANIA?
Od najmłodszych lat lubiłem słuchać muzyki. Jestem fanem
zespołów The Rolling Stones, Merillion. Interesuję się również
historią Polski i świata oraz geografią.
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JAKI OSIĄGNĄŁ PAN NAJWIĘKSZY SUKCES SPORTOWY?
Moim największym sukcesem sportowym było dotarcie wraz
z drużyną do ćwierćfinału Pucharu Małopolski w Piłce Nożnej.
JAKIE JEST PANA NAJWIĘKSZE MARZENIE?
Moim największym marzeniem jest podróż dookoła świata
i poznanie ciekawych ludzi.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANU ZA WYWIAD I ŻYCZYMY DALSZYCH
SUKCESÓW ZAWODOWYCH I CIĄGŁEJ SATYSFAKCJI Z PRACY.
Ja również dziękuję za zainteresowanie moją osobą.

PAN ROBERT SMOŁKA
– NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
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Smaczne, zdrowe, kolorowe
- cytaty nawet nq złą pogodę!
CO MĄDRZY LUDZIE MÓWIĄ O ZDROWIU?
„Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury”.
Leonardo da Vinci (1452–1519) – włoski malarz, filozof, poeta, architekt

„Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć”.
Ernest Hemingway (1899–1961) – pisarz amerykański, laureat Nagrody Nobla

„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać
smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł”.
Hipokrates (460–377 p.n.e.) – wybitny prekursor współczesnej medycyny

„Człowiek nie żyje, aby jadł, ale je, aby żył”.
Sokrates (469–399) – filozof grecki

„Bez zdrowia życie nie jest życiem; życie nie jest do wyżycia”.
François Rabelais (1493/1494–1553) – pisarz francuski oraz lekarz

„Tajemnica zdrowia i długowieczności polega na tym, żeby się nie
stresować. Bądźcie wdzięczni za wszystko, co macie, trzymajcie się
z dala od negatywnie nastawionych ludzi, zachowajcie uśmiech
i biegajcie”.
Fauja Singh (ur. 1911) – Brytyjczyk, który jako pierwszy ukończył maraton w wieku 100 lat

mgr Agnieszka Feliga-Grządziel

Letnie witaminy
dla całej rodziny
Nie każdy z nas lubi łykać witaminy w tabletkach,
dlatego warto je zastąpić przyjemniejszą formą,
jaką są owoce. Oto przykłady!
Jabłko to źródło witamin C, B, A...
Banan zawiera witaminy A, C, E...
Kiwi jest źródłem witaminy C.
Gruszka ma w sobie witaminy C, B, A
Borówka doda Ci witamin C i B1
Brzoskwinia - występują w niej witaminy C, E i A
Truskawka to przecież witamina C
Malina to źródło witamin C, E i B
Winogrono zawiera witaminę C
Ananas jest nośnikiem witaminy C
Melon zawiera witaminę B
Mandarynka dostarcza witamin B, A, E...
Mango zawiera witaminę C
Pomarańcza jest źródłem witaminy C
Cytryna ma w sobie witaminę C
Grejpfrut jest nośnikiem witaminy C
Nektarynka zawiera witaminy C, A, B...

Julia Wasilewska i Iga Gibas

Ciekawostki:
czy wiesz, co jesz?
Wielu ludzi lubi i je fast foody.
Czy wiesz z czego się składają?
Burgery
Oczywiście, że pyszniej jest zjeść hamburgera niż zdrowy obiad, ale czy na pewno?
W skład tego przysmaku wchodzą: m.in. mielona wołowina, bułka hamburgerowa,
sałata, pomidor, ogórek, ketchup. Produkt ten zawiera jednak też niezdrowe składniki.
Pamiętaj, że burger oznacza dużo tłuszczu, a mało witamin i błonnika.
Frytki
Jasne, że frytki składają się z ziemniaków, ale czy tylko z nich? Frytki smażone są
dwukrotnie (pierwszy raz w fabryce, drugi w restauracji) w mieszance zawierającej olej
rzepakowy i sojowy. Dostarczają więc bardzo dużo tłuszczu i węglowodanów, a mało
białka.

Zamiast tego postaw na:
Warzywa, np. marchewki
Zawierają dużo witaminy A, B i C oraz wiele minerałów, takich jak: magnez, potas,
fosfor, cynk, wapń, sód i żelazo. Marchew stanowi również świetne źródło błonnika
i węglowodanów. Działa również bardzo dobrze na oczy.
Owoce, np. mango
Ma bardzo dużo witaminy C. Mango jest pełne polifenoli, zawiera m.in. mangiferinę,
katechiny, antocyjany, kwercetynę, kaempferol, ramnetynę i wiele innych. Te
dobroczynne związki roślinne to przeciwutleniacze, które odgrywają bardzo ważną rolę
w organizmie. Mają one zdolność do neutralizowania wolnych rodników.

Martyna Król, Anna Galant, Iga Gibas

Piramida zdrowego
żywienia
graficznie przedstawia zasady
zdrowego odżywiania, którymi
powinniśmy się kierować, chcąc
dostarczyć ciału najważniejszych
składników odżywczych.

Wykonała: Anna Tokarczyk

Piramidę wykonali:
Dawid Chlebda
oraz Oskar Kordas
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Przepis na...

Składniki:
2 jajka
masło
chleb tostowy
ser
sałata
pomidor
sól i pieprz do przyprawienia
do smaku możesz dodać też
kechup

Przygotowanie:
W szklance roztrzep 2 jajka,
dodaj do nich szczyptę soli.
Na rozgrzaną patelnię z
roztopionym masłem rozlej
jajka, po chwili połóż na nich
dwie
kromki
chleba
tostowego i je obróć, tak aby
chleb po każdej stronie był
pokryty jajkiem.
Obróć całość. Na jedną ze
stron nałóż ser, plaster
pomidora i liść sałaty, a drugą
częścią
chleba
pokryj
składniki.
Smaż dwie minuty, a tost
będzie gotowy.

Anna Tokarczyk
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Przepis na...

sałatkę z mango,
gruszką i granatem
Składniki:
200 g sałaty roszponki
1 mango
1 gruszka
pół kostki sera feta
pestki z 1/3 granatu
3 łyżki orzechów nerkowca

Miodowy sos
do sałatki:
6 łyżek oliwy
3 łyżki octu
łyżka miodu
łyżka soku z cytryny

Przygotowanie
Sałatę opłukać, osuszyć i ułożyć na
talerzach. Mango obrać i pokroić
w kostkę. Gruszkę umyć i pokroić
w cienkie plastry. Orzechy uprażyć na
suchej patelni, aż się z każdej strony
zarumienią.
Wszystkie składniki na sos umieścić
w małym słoiku, zakręcić i kilka razy
potrząsnąć, aż wszystko się ze sobą
połączy.
Na sałatę ułożyć kawałki mango, plastry
gruszki i pokruszony ser feta. Posypać
orzechami nerkowca i pestkami granatu. Przed podaniem polać sałatkę
sosem i posypać świeżo zmielonym
pieprzem.
Faceci i babki,
jedzcie sałatki!

Julka Wasilewska

Płatki owsiane wytwarzane z owsa zwyczajnego są bogatym źródłem wielu składników
odżywczych: białka, węglowodanów, błonnika, witamin E i K oraz witamin z grupy B (B1
i B5), magnezu, potasu, żelaza, cynku miedzi i manganu. Ponadto płatki owsiane
charakteryzują się wysoką zawartością tłuszczu, w tym nienasyconymi kwasami
tłuszczowymi. Zawierają beta-glukany, które oprócz obniżenia poziomu cholesterolu
pomagają ustabilizować poziom glukozy we krwi, a także wpływają na wzmocnienie
układu odpornościowego. Płatków owsianych używa się również do różnych wypieków
(chleba, ciastek, ciast, kruszonek, spodów do ciasta, batoników), wchodzą one też
w skład mieszanek takich jak musli i granola. Stanowią bardzo pożywny i smaczny
posiłek, dlatego wiele osób zaczyna swój dzień właśnie od owsianki.

Składniki (1 porcja):

Wartości odżywcze (1 porcja):

170 ml mleka
40 g płatków owsianych
1/2 skyru waniliowego
3 ciastka oreo
owoce: borówki i maliny

Kaloryczność: 489 kcal
Białko: 20 g
Tłuszcze: 12 g
Węglowodany: 78 g

Przygotowanie
Do garnka wlej mleko i zagotuj je.
Dodaj płatki i gotuj je do momentu, aż
wchłoną całe mleko, a następnie
dodaj skyr waniliowy, dwa pokruszone
ciastka oreo i całość wymieszaj.
Owsiankę przełóż do miski, podaj ze
świeżymi owocami i pokruszonym
trzecim ciastkiem oreo.
mgr Agnieszka Feliga-Grządziel

Składniki (1 porcja):
200 ml mleka
40 g płatków
1 łyżeczka cukru trzcinowego
5 g wiórków kokosowych
1 łyżka budyniu waniliowego +
odrobina mleka do rozrobienia
1/2 skyru waniliowego
1 nektarynka
5 g orzechów włoskich

Przygotowanie
Do garnka wlewamy mleko, gotujemy.
Do
miseczki
wsypujemy
płatki
owsiane, cukier, wiórki kokosowe.
Całość mieszamy i wsypujemy do
gotującego się mleka. Zmniejszamy
moc kuchenki. Do szklanki wlewamy
odrobinę mleka, dodajemy łyżkę
budyniu i dokładnie mieszamy. Gdy
płatki wyraźnie zgęstnieją, dodajemy
budyń i energicznie mieszamy.
Owsiankę przekładamy do miski,
dodajemy skyr, pokrojoną nektarynkę
i posiekane orzechy.

Wartości odżywcze
(1 porcja):
Kaloryczność: 467 kcal
Białko: 22 g
Tłuszcze: 12 g
Węglowodany: 70 g

mgr Agnieszka Feliga-Grządziel
https://dietetykpowszechny.pl/owsianka-budyniowa-z-nektarynka/
https://zywienie.medonet.pl/diety/diety-odchudzajace/dieta-owsiana-na-czym-polega-czy-jest-efektywna-jak-jesc-platki-owsiane/w492l89

Składniki:
płatki owsiane
jogurt
gorąca woda
masło orzechowe
granola
wybrane dodatki, np. orzechy,
suszone i świeże owoce

Przygotowanie:
Najpierw do pojemnika wsyp płatki
owsiane i zalej je gorącą wodą tak,
aby wszystkie płatki były w niej
zamoczone. Odstaw je na minimum
30 minut (najlepiej na noc), aby
wchłonęły wodę.
Na tak przygotowaną owsiankę nałóż
jogurt, następnie dodaj troszkę masła
orzechowego
i posyp granolą. Na
koniec na górę dołóż wybrane przez
siebie dodatki. Owsianka gotowa!
Mam nadzieję, że Wam zasmakuje.
😊

Marta Miłoś

Składniki:
płatki owsiane
masło orzechowe
gorzka czekolada
liofilizowane truskawki

Przygotowanie:
Do miski wsyp płatki owsiane i dodaj
masło orzechowe, następnie pokrój kilka
kostek gorzkiej czekolady i dosyp do
reszty składników razem z kawałkami
liofilizowanych truskawek.
Całość wymieszaj i wyłóż na talerzyk, masę
ułóż w prostokąt o grubości około 5 mm.
Tak przygotowane baton włóż do lodówki
na około 1 dzień.
Po upływie 12 godzin wyciągnij batona i pokrój go na mniejsze kawałki,
następnie włóż z powrotem do lodówki. Możesz jeszcze opakować batony
w papierki, aby je zabrać do szkoły.

Marta Miłoś

Składniki:
2 banany
2 łyżki miodu
230 g płatków owsianych
2 łyżeczki proszku do
pieczenia bez fosforanów
200 ml waniliowego mleka
sojowego (może być zwykłe)
50 g siekanych orzechów
pekan
2 jajka
1 łyżka masła orzechowego
20 g wiórków kokosowych
(jeśli ktoś lubi)
olej do posmarowania formy

Przygotowanie: 15 min.
Pieczenie: 30 min.
Liczba porcji: około 6

Przygotowanie
Rozgrzej piekarnik do 180°C.
W misce rozgnieć widelcem dwa banany. Dodaj miód i wymieszaj. Sukcesywnie
dodawaj płatki owsiane, proszek do pieczenia i mleko sojowe. Mieszaj aż do
powstania ciasta. Następnie dodaj posiekane orzechy, jajka, masło orzechowe i
kokos.
Ciasto omieść w posmarowanej olejem niewielkiej formie (15×15 cm). Poproś
dorosłą osobę, aby umieściła formę w piekarniku i piecz przez około 30 min.
w temperaturze 170-180°C.
DOBRA RADA: Do ciasta możesz dodać rodzynki, daktyle albo orzechy.

Julia Wasilewska

Smacznie
i
matematycznie!
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Martyna Kwasigroch

Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
1. Są zdrowe tak jak owoce.
2. Dzięki nim mamy tlen.
3.Trzeba go uprawiać co najmiej dwa
razy w tygodniu
4. Najzdrowszy napój.
5. Np. A, B, C, D3...
6. Jest na niej napisany lub narysowany
sposób zdrowego odżywiania się.
7. Jest bardzo niezdrowy i znajduje się
np. w cukierkach.

Hasło: _ _ _ _ _ _ _
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1. Marchew

5. Groszek

2. Jabłko

6. Burak

3. Gruszka

7. Dynia

4. Sałata

8. Ogórek

Gabriela Żurek i Laura Rosowski

