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Słowem wstępu…
- Czy uważasz, że
uczniowie naszej szkoły
są aktywni, lubią sport i
dbają o zdrowie?
- Uważam, że tak.
Chłopcy ciągle grają na
boisku w piłkę nożną,
dziewczyny bawią się w
berka, a poza tym
wszystkie klasy mają
lekcje wychowania fizycznego. Uważam, że
to spora dawka zdrowia.
- To prawda, ale ja
sądzę, że jednak nasi
rówieśnicy nie są zbyt
aktywni. Przecież tyle
godzin spędzają przed
komputerem, książką
czy przy zadanych lekcjach, przez to zapominają, że sport to zdrowie! Ta godzina wuefu
to bardzo niewiele.
-A spacery z psem,
zabawy na świeżym
powietrzu, bieganie na
przerwach – to już się
nie liczy? Lekcje wuefu
to też niezły wycisk. Po
takim wysiłku godzina
lub dwie przed kompute-

rem to nic wielkiego, to
sama przyjemność.
- Tak, ale znam takich,
którzy kilka godzin każdego dnia siedzą przed
monitorem i ciągle grają
w gry, wiesz jakie – tylko
walka i wyścigi ich interesują.
- Czy zatem masz jakiś
pomysł, żeby przekonać
naszych kolegów i koleżanki, że warto dbać o
zdrowie?
- To oczywiste! Powinni czytać naszą gazetkę
o zdrowiu, z której dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy na ten temat, a taka wiedza to
pierwszy krok do zmiany
stylu życia.
Zatem spróbujmy ich
przekonać!
Do lektury specjalnego wydania szkolnej
gazetki
poświęconej
zdrowiu i aktywnemu
stylowi życia zachęcały:
Agata Biały i Malwina
Gorzko

Data wydania
Grudzień 2006 r.
PS Wszystkim uczniom
naszej szkoły przypominamy, że redakcja
Szkolnego Echa bierze
udział w ogólnopolskim
konkursie gazetek szkolnych pod patronatem
PZU. O konkursie informowaliśmy w dwóch
poprzednich numerach
gazetki. Więcej informacji o zasadach konkursu
możecie przeczytać na
s t r o n i e
www.aktywujsie.pl
Korzystając z okazji,
jeszcze raz zapraszamy
wszystkich uczniów do
współtworzenia kolejnych numerów naszego
konkursowego dwutygodnika
pod
tytułem
Krzepkie Rzepki.
Wszelkich informacji
udziela redaktor naczelny Pamela Cybulska
oraz nasz opiekun
p.Marzena Domańska.

Coś o rzepie
Jest jednoroczną rośliną
warzywną z rodziny krzyżowych. Jej ojczyzną jest
prawdopodobnie Azja lub
rejon Morza Śródziemnego. Warzywo to znano i
ceniono w starożytności zarówno w Grecji, jak i
Rzymie. Obecnie rzepa
jest szczególnie doceniana w Europie Zachodniej.
Popularna jest również w

Stanach Zjednoczonych.
W Polsce uprawia się ją
od dawna - od okresu
przedpiastowskiego. Dopiero w wieku XIX wyparł
ją ziemniak.
Częścią jadalną warzywa jest kulisty, podługowaty lub spłaszczony,
mięsisty, soczysty, łagodny i słodki korzeń spichrzowy barwy białej,

żółtawej lub ciemnożółtej,
zależnie od odmiany.
Rzepa zawiera m.in.:
sód, potas, magnez,
wapń, żelazo, miedź, fosfor, chlor, karoten, witaminy: B1, B2, B6, C; kwasy:
nikotynowy, pantotenowy,
foliowy.
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Wywiad z panią M.Dudą
Od kilku miesięcy chodzę na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, które
prowadzi pani Magdalena Duda.
Ponieważ zajęcia są bardzo ciekawe i pożyteczne, chciałabym przybliżyć je wszystkim uczniom oraz
wyjaśnić, dlaczego dobrze jest
dbać za młodu o właściwą postawę i korygować wady postawy.
Poprosiłam panią Magdalenę Dudę o wywiad dla naszej gazetki.
Oto zapis tej rozmowy.
Ilu uczniów naszej szkoły
uczęszcza na zajęcia gimnastyki
korekcyjnej?
M.D.: Systematycznie uczęszcza
na zajęcia 30 uczniów, chociaż
wskazania lekarskie ma znacznie
większa grupa, bo aż 60 dzieci.
Jakie wady postawy występują
u dzieci?
M.D.: Są to przeróżne wady, najczęściej jednak występują stopy

płasko-koślawe, okrągłe plecy,
odstające łopatki, nadmierna lordoza.
Na czym polegają ćwiczenia
korekcyjne? Jaki jest ich cel?
M.D.: Głównym celem takich ćwiczeń jest wykształcenie nawyku
prawidłowej postawy ciała, przeciwdziałanie pogłębieniu i utrwaleniu się wad postawy oraz oddziaływanie na poszczególne grupy mięśniowe w celu zlikwidowania bądź
złagodzenia powstałych nieprawidłowości.
Jak należy zachęcać dzieci, by
systematycznie brały udział w
tych zajęciach?
M.D.: Ważne jest, aby lekcje gimnastyki korekcyjnej podobały się
dzieciom i by z chęcią brały w nich
udział. Takim elementem zachęcającym dzieci jest forma zabaw i
gier ruchowych, którą stosuję na

zajęciach. Przyczynia się to w
znacznym stopniu do ich uatrakcyjnienia i mobilizacji ćwiczących
do większego wysiłku, co często
odgrywa większą rolę niż namowy
lekarza czy rodziców.
Czy ćwiczenia gimnastyczne są
skuteczne i likwidują wady postawy?
M.D.: Skuteczne są wówczas, gdy
wykonuje się je systematycznie
trzy razy w tygodniu. Szkoła zapewnia dzieciom jeden raz w tygodniu, więc aby przyniosły oczekiwane rezultaty, dzieci powinny
ćwiczyć dodatkowo w domu.
Dziękuję za rozmowę.
Emanuela Latuszek kl. IV

A jak Ty spędzasz wolny czas?

Alergie na psy i koty
Zwierzęta domowe są
drugą po roztoczach kurzu
domowego bardzo ważną
grupą alergenów całorocznych. Dla miłośników psów
lub kotów to duży cios.
Każdy miłośnik zwierząt
chciałby mieć w domu
choć jednego pieska lub
kotka. Niestety to niemożliwe, gdy przy zabawie ze
zwierzakiem występują np.
duszności. Wśród pacjentów uczulonych na zwierzęta u 5%

rozwija się zapalenie spojówek, u
9% egzema, u
27% katar i u 78%
dolegliwości astmatyczne. Alergia
przybiera już rozmiary epidemii z
powodu mody na
trzymanie w domu
zwierząt. Obecnie
co 10 osoba jest
zagrożona alergią.
Są jednak psy, które nie uczulają:

Rysunki Sz. Jagodziński
yorki.
Jeżeli już jednak uczulony człowiek ma psa lub kota, ale nie chce
się z nim rozstać, należy ograniczać kontakty ze zwierzęciem.
Wiadomo, że to przykre, niestety
jednak konieczne. Niektóre rodzaje alergii można leczyć. Zalecam
poczytanie książek na ten temat.
Ola Wachowska kl. V
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AKCJA FLUORYZACJA
Od wielu lat w naszej szkole
przeprowadzana jest akcja fluoryzowania zębów przez dzieci.
Jaki jest jej cel? Co nam daje
fluoryzowanie zębów? O odpowiedzi na te i inne pytania związane z dbaniem o zęby zapytaliśmy panią Alinę Adamczak,
naszą szkolną pielęgniarkę.
Co to jest fluoryzacja?
A. Adamczak: Fluoryzacja jest
to nadzorowane szczotkowanie
zębów preparatem fluorkowym w
celu zapobiegania próchnicy
zębów.
Proszę wyjaśnić, dlaczego w
tym celu wykorzystywany jest
właśnie fluor?
A.A.: Fluor jest składnikiem
mineralnym wzmacniającym

szkliwo i pomocnym przy
naprawie uszkodzeń.
Chroni on ząb przed atakiem kwasów wytworzonych przez bakterie.
Dlaczego w naszej
szkole
przeprowadza
się akcję fluoryzowania
zębów?
A.A.: Fluoryzacja jest to zalecana profilaktyka próchnicy. Akcja obejmuje sześć szczotkowań. Od siódmego roku życia
zęby mleczne zaczynają być
zastępowane przez zęby stałe,
które są mniej zmineralizowane.
Proces mineralizacji, czyli dojrzewania szkliwa zębów stałych
trwa kilka lat. W tym czasie są
one szczególnie narażone na
ryzyko rozwoju próchnicy i dlate-

W „krzywym zwierciadle” satyry…
Czy żyjemy zdrowo i aktywnie
Cóż, pytanie niby proste i oczywiste, ale czy równie oczywista
jest odpowiedź na nie? Wystarczy chwila głębszego zastanowienia, a dochodzę do wniosku,
że nie zawsze postępujemy właściwie, także w dziedzinie zdrowia i aktywności fizycznej.
Chociaż chłopcy grają na przerwach w piłkę, a dziewczyny
biegają, skaczą i chodzą przez
całą przerwę wokół boiska, to
zastanawiam się, czy to wystarczy, aby być zdrowym i wyspor-

czwartek, 30.11.2006r.
Minął rok, od kiedy dostałem
nowy komputer, a już wszyscy mi
mówią, że uzależniłem się od gry
na komputerze. Przecież ja gram
tylko po 5 godzin dziennie! Potem
jeszcze 2 godziny oglądam filmy w
komputerze. Więcej się nie da, bo
przecież najwięcej czasu zajmuje
mi szkoła i odrabianie lekcji. To
marnowanie czasu, ale na razie
rodzice w tej kwestii są nieubłagani, więc do szkoły chodzę, mimo
że mógłbym się uczyć z komputerem. To by dopiero były lekcje!
Dzisiaj są imieniny mojego kolegi
z Internetu, Andrzeja, wysłałem
mu więc najnowszą mini-gierkę,
„Pack-man 3D”. Cały dzisiejszy
dzień oglądałem nowe filmy, wcale

towanym. Poza tym zaraz
będzie zima i znów na przerwach będziemy siedzieć na
szkolnym korytarzu, wylegiwać się przy kaloryferach i tylko
czasami będziemy wychodzić
rzucać się śnieżkami.
A w domach czekają na nas
telewizory, komputery, playstation… Z jaką ochotą będziemy
się w nie gapić godzinami!!!
Przy komputerze ponoszą nas
emocje, więc wiercimy się, podkurczamy nogi, siedzimy krzywo
i nie trzeba być jasnowidzem,
żeby przewidzieć, że za dwa-

nie grałem na komputerze!
piątek, 01.12.2006r.
Spadł śnieg! To znaczy, że mogę już grać w „Torino 2006 „! Niestety, przyszli po mnie koledzy i
zaproponowali, żebym z nimi pozjeżdżał na sankach. Chociaż powiedziałem im, że to nudne, to
jednak mama z radością wypchnęła mnie z domu na tak zwane
„świeże powietrze”. Co było robić?
Poszedłem… Zjechałem z jakiejś
nędznej górki kilka razy i uznałem, że saneczkarstwo – owszem
- jest fajne, ale tylko w grze. I tak
przesiedziałem przy komputerze
resztę dnia, grając w „Torino 2006”
sobota, 02.12.2006r.
Dzisiaj odwołano zajęcia w szkole z powodu zamieci śnieżnej.
Hura! Jak jest zamieć, to koledzy
po mnie nie przyjdą! Są spoko, ale

Rys. M. Mikołajczak

go wymagają specjalnej
ochrony, ponieważ będą
służyły człowiekowi przez
całe życie. Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy,
związki fluoru są jedynymi
substancjami, które skutecznie chronią zęby przed
rozwojem próchnicy.
Dziękuję Pani za wyjaśnienia.
A.A.: Mam nadzieję, że pomogą one uczniom zrozumieć, jak
ważna dla ich zdrowia jest higiena jamy ustnej i profilaktyka w
tym zakresie. Dziękuję.
Rozmowę przeprowadziła:
Pamela Cybulska

dzieścia lat u niejednego amatora gier komputerowych będzie
na plecach garb, a na nosie grube szkła. Kiedy zgłodniejemy,
sięgamy po hot-doga, hamburgera lub chipsy. Potem oglądamy filmy, a jeśli zostanie chwilka,
zaglądamy do zeszytów i książek, by uspokoić uczniowskie
sumienie i stwierdzić, że jak
zwykle nic nie zadano. Po wieczornej kąpieli wskakujemy na
wagę - zamiast trzydziestu ważymy pięćdziesiąt kilogramów.
Pozostaje mieć nadzieję, że waga się popsuła.
Jakub Kubrycht

żeby z takim entuzjazmem wciągać sanki na górę, męczyć się z
nartami na nogach, obijać sobie
kolana i tyłek na zimnym lodzie – o
nie, to nie dla mnie! Będą mógł
znowu pooglądać filmiki na Internecie! Niedługo mikołajki… muszę
wysłać kolegom kartki świąteczne.
Przestał padać śnieg…Szkoda.
Od razu po mnie przyszli koledzy,
żeby porzucać się śnieżkami. Poszedłem. Rzucaliśmy się 2 godziny! Najbardziej podobało mi się,
kiedy zorganizowaliśmy bitwę i zza
barykady obrzuciliśmy grupę Ryśka z VI c. Umówiliśmy się na sanki
następnego dnia. O 16:00 pojechałem do babci, która nie ma
komputera. Dobrze, że zabrałem
komórkę. Wieczorem byłem tak
zmęczony, że od razu zasnąłem.
Filip Dziedzic
Ciąg dalszy nastąpi.

Rozwiązaniem krzyżówki jest wyraz, który należy
ułożyć z liter z zaznaczonych kratek. Na poprawne odpowiedzi czekamy do 22 grudnia 2006 r.
Wśród autorów, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi rozlosujemy trzy nagrody. Odpowiedzi na
piśmie należy składać pani M. Domańskiej.

KRZYŻÓWKA

DRUGOKLASIŚCI PISZĄ…
Owoce i warzywa
Jabłka, gruszki, pomidory
Jeść powinien, kto jest chory.
Jeśli chcesz mieć co dzień krzepę
Jadaj pyszną kalarepę.
Marchew, seler, por czy śliwa

Poziomo

Pionowo

To dla zdrowia wielkie żniwa.

4. Czerwony, dobry do kanapek

1.Kwaśna , żółta, bogata w witaminę C

Jedz owoce i warzywa,

6. Chrupie ją królik

2. Miejsce do gry w piłkę nożną

Będziesz zdrowy jako ryba.

7. Ogromny soczysty owoc, który doskonale gasi pragnienie

3. Miły pan w białym fartuchu
5. Najpopularniejszy owoc w Polsce

Magda Mikołajczak

Ania Czop

Zasady zdrowego odżywiania się
Na lekcjach przyrody, lekcjach wychowawczych oraz w czasie spotkań z pielęgniarką szkolną często
rozmawiamy o zasadach zdrowego
odżywiania. Ale czy się do nich stosujemy? Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że dzieci mają
wiele złych nawyków żywieniowych.
Nadmierne ilości chipsów, słodyczy,
zajadanie się pizzą i innymi tak zwanymi fast foodami nie służy zdrowiu.
Dlatego warto przypominać i uczyć,
że właściwe odżywianie to podstawa zdrowia.
Oto dziesięć ważnych zasad dobrej
diety, które dla Was zebrałam na
podstawie różnych materiałów. Jeśli
wszystkie są Wam znane – tym lepiej. To znaczy, że jesteście na dobrej drodze do zdrowia. Wystarczy
je tylko zastosować, a będziecie
tryskać zdrowiem! Powodzenia!

Pamiętaj!

(cukry i słodycze).

1.

Dbaj o różnorodność spożywanych produktów.

9. Ograniczaj spożycie soli.
10. Zastępuj tłuszcze zwierzęce

2.

(tłuste sery, masło, mięso) tłuszczami roślinnymi (margaryna, oliwa).

Wybieraj produkty jak najmniej
przetworzone.

3.

Agnieszka Sroga

Produkty zbożowe powinny być
głównym źródłem kalorii.

4.

Spożywaj codziennie co najmniej dwie duże szklanki mleka.

5.

Dostarczaj organizmowi odpowiednią ilość błonnika (chleb razowy, płatki zbożowe, warzywa).

6.

Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców.

7.

Ograniczaj jedzenie, w szczególności produktów zwierzęcych, a
także zawierających cholesterol.

8.

Unikaj węglowodanów prostych

Rys. M. Piętoń
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