Listopad 2009
Gazetka uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Leśnicy
Drodzy Czytelnicy!
Przed nami nieciekawy okres jesiennej szarugi, nieprzyjemnej deszczowej pogody,
z wiatrem, zimnem. Taka aura sprzyja przeziębieniom i zachorowaniom na grypę. W tym
sezonie dodatkowo moŜna zarazić się niebezpiecznym wirusem tzw. świńskiej grypy
A/H1N1.
Ale przed chorobami moŜna się bronić, prowadząc zdrowy styl Ŝycia, prawidłowo się
odŜywiając, dbając o higienę osobistą, nie unikając aktywności fizycznej. Jak waŜne jest to
dla naszego zdrowia przeczytacie na łamach „Szkolnego Echa”. Sięgnijcie równieŜ do
naszych stałych rubryk: mini – sondy, spotkania z psychologiem, zajrzyjcie do kącika poezji,
kącika listów, rozwiąŜcie krzyŜówkę. Naprawdę warto!
śyczymy przyjemnej lektury!

DuŜo zdrowia, pogody ducha, ciepła bliskich osób i siły
do walki z przeciwnościami losu podczas szarych jesiennych dni
Ŝyczy Redakcja.
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Zdrowy styl Ŝycia
Zdrowy tryb Ŝycia jest bardzo waŜny dla naszego organizmu. Daje nam zdrowie i lepsze
samopoczucie. Zdrowy tryb Ŝycia to ewidentnie ćwiczenia, ruch, dbanie o ładną sylwetkę.
JednakŜe w dzisiejszych czasach często popadamy ze skrajności w skrajność i albo
pozwalamy sobie na szybkie tycie, albo katujemy się dietą. Nie moŜemy rezygnować
z jedzenia. Owszem, moŜemy je ograniczyć, ale w sposób racjonalny i przemyślany, a nie po
prostu zrezygnować z posiłków, bo chcemy schudnąć. Takie zachowanie w bardzo krótkim
czasie moŜe doprowadzić nasz organizm do stanu wyczerpania. Bardzo łatwo moŜemy
doprowadzić do anemii, bo brak normalnych posiłków zmniejsza poziom hemoglobiny
i hematokryt, a to zwłaszcza one są podstawą do stwierdzenia tej choroby. Musimy pamiętać,
Ŝe zdrowy tryb Ŝycia to takŜe odpowiednie Ŝywienie.
Rola poŜywienia dla organizmu człowieka:
•
•
•

Zaopatrywanie organizmu w składniki potrzebne do budowy i odbudowy komórek
i tkanek
Dostarczanie składników potrzebnych do wytwarzania energii
Dostarczanie składników regulujących przemiany zachodzące w organizmie.

Większość z nas czerpie przyjemność z jedzenia. Bogactwo dostępnych produktów z jednej
strony umoŜliwia bardzo zdrowe odŜywianie, z drugiej jednak moŜe prowadzić do nadwagi
i otyłości. Mówiąc inaczej - nie wystarczy jeść, trzeba się odŜywiać! Właściwa dieta powinna
dostarczać dostosowaną do indywidualnych potrzeb danego człowieka ilość składników
odŜywczych, niezbędnych do wytwarzania energii oraz utrzymania procesów fizjologicznych.

Witaminy
Niektóre witaminy ludzki organizm jest w stanie wyprodukować, inne zaś muszą być one
dostarczane wraz z poŜywieniem w gotowej postaci lub w formie prowitamin, które w trakcie
przemian metabolicznych uzyskują pełną aktywność biologiczną. Nie są one źródłem energii
ani strukturalnymi składnikami tkanek, jednak są niezbędne dla wzrostu i rozwoju organizmu.
Ich
działanie
jest
widoczne
nawet
przy
niewielkich
zawartościach.
Hiperwitaminoza
nadmiar
witamin
w
organizmie.
Awitaminoza - niedobór witamin w organizmie.
Witamina

Źródła pokarmowe

Rola w organizmie

Skutki niedoboru

A

Ŝółte warzywa i owoce,
mleko, przetwory
mleczne, Ŝółtko jaja,
wątroba, masło

bierze udział w procesie
widzenia, odpowiada za
prawidłowe funkcjonowanie
nabłonków

niedowidzenie o zmroku
(tzw. kurza ślepota),
zmiany nabłonka skóry,
rogowacenie, łuszczenie

B1

otręby, chleb razowy,
rośliny strączkowe,
mleko, Ŝółtka jaj,
droŜdŜe, mięso
wieprzowe

utlenianie węglowodanów,
prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego, mięsni,
serca

choroba beri- beri,
zapalenie nerwów

B2

wątroba, mięso, jaja,
mleko, liczne produkty

przemiany białek i
węglowodanów

pękanie skóry warg,
kącików ust, łojotokowe
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pokarmowe

zapalenie skóry, u dzieci
zahamowanie wzrostu

wątroba, mięso, rośliny składnik enzymów biorących
strączkowe, produkty
udział w oddychaniu
zboŜowe
komórkowym

PP

pelagra, uszkodzenie
układu nerwowego

B12

wątroba, jaja, mięso,
ryby

pobudza wytwarzanie
czerwonych krwinek

niedokrwistość złośliwa

C

owoce cytrusowe,
czarna porzeczka,
kapusta, szpinak, natka
pietruszki, ziemniaki,
papryka, sałata

niezbędna do prawidłowego
rozwoju chrząstki, kości,
zębów, przyśpiesza gojenie
ran, zwiększa odporność
organizmu

szkorbut

D

wpływ na gospodarkę
wątroba ryb, Ŝółtka jaj,
wapniowo- fosforową,
mleko, masło
regulacja stęŜenia wapnia we
krwi
zielone jarzyny,
wątroba

K

krzepnięcie krwi

krzywica u dzieci,
niedostateczna
mineralizacja kości
słaba krzepliwość krwikrwawienia

Woda
W naturze istnieje około 135 rodzajów wody. W naszym organizmie istnieje woda pod
postacią „strukturowaną”. Inne płyny, które dostają się do naszego organizmu, muszą być
odpowiednio przetworzone i oczyszczone. Woda stanowi około 70% naszego ciała.

Funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•

jest niezbędna do Ŝycia, gdyŜ wszystkie procesy w organizmie zachodzą w jej
obecności,
jest niezbędna do zachowania odpowiedniej objętości i ciśnienia krwi w naszym ciele,
jako główny składnik krwi, woda transportuje niezbędne składniki odŜywcze i tlen do
komórek ciała,
odgrywa waŜną rolę w oczyszczaniu organizmu ze szkodliwych produktów przemian
materii,
reguluje temperaturę ciała,
pozwala na lepsze przyswojenie składników odŜywczych przez organizm,
nawilŜa stawy, gałki oczne, ułatwia przełykanie kęsów poŜywienia,
utrzymując ciągłe nawilŜenie płuc, pozwala nam oddychać.

Głównym źródłem wody są płyny oraz spoŜywana przez nas Ŝywność. KaŜdego dnia
dostarcza nam ona 1/3 dziennego spoŜycia. Prawie wszystkie produkty zawierają wodę,
jednak najwięcej jest jej w owocach i warzywach. Produkty takie jak cukier spoŜywczy,
masło i oliwa wody nie zawierają.

Na podstawie Internetu opracował Rafał Straszak.
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Piramida Ŝywieniowa

W zaprezentowanej piramidzie Ŝywieniowej produkty podzielono na sześć grup:
1.
Produkty zboŜowe - produkty te mają podstawowe znaczenie w Ŝywieniu
człowieka, powinny być podstawowym źródłem energii. Główne produkty, stanowiące
podstawę piramidy to: pieczywo, kasze, ryŜ, płatki zboŜowe, makarony. Stanowią one
bogate źródło węglowodanów złoŜonych, białka roślinnego, witamin z grupy B, składników
mineralnych i błonnika. NaleŜy preferować ciemne pieczywo, gruboziarniste kaszę
gryczaną, jęczmienną; płatki owsiane, jęczmienne. Produkty te zawierają o wiele więcej
błonnika, witamin z grupy B oraz soli mineralnych niŜ kasza manna, białe pieczywo czy
kasza kukurydziana.
Zaleca się spoŜywanie produktów zboŜowych podczas kaŜdego głównego posiłku.
Szczególnie poleca się spoŜywanie codziennie pieczywa razowego, które zapewnia uczucie
sytości, reguluje pracę przewodu pokarmowego i zapobiega zaparciom.
Nie poleca się spoŜywania większych ilości słodkich wyrobów cukierniczych - rogali,
droŜdŜówek. Zawierają one duŜe ilości tłuszczu i cukrów prostych, co sprawia Ŝe są bardzo
kaloryczne i szczególnie niewskazane dla osób otyłych i z nadwagą.
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2.
Warzywa - bogate źródło witamin, minerałów i błonnika. NaleŜy spoŜywać na
surowo lub krótko gotowane, najlepiej 4-5 razy dziennie. Stanowią najbardziej objętościowy
składnik poŜywienia, zawierają mało kalorii, moŜna je spoŜywać praktycznie bez
ograniczeń. Błonnik zawarty w warzywach chroni przed zaparciami, natomiast
antyoksydanty - wit. C, E, beta-karoten mają korzystne działanie w zapobieganiu
nowotworom i miaŜdŜycy.
Warzywa bogate w witaminę C: kapusta, papryka, szczypiorek, pietruszka. DuŜe ilości betakarotenu zawierają marchew, pomidory, papryka, szczypior, sałata.
3.
Owoce - stanowią bogate źródło witamin, minerałów, antyoksydantów, błonnika
pokarmowego m.in. pektyn. Najlepiej spoŜywać na surowo, 2-3 porcje dziennie. Najbardziej
kalorycznymi owocami są banany i winogrona, dlatego teŜ osoby otyłe i z nadwagą
powinny ograniczyć ich spoŜycie.
4.
Mleko i produkty mleczne - stanowią główne źródło wapnia, białka, witamin D, A,
B. Zaleca się spoŜywanie 2 porcji dziennie. Zaleca się spoŜycie w mniejszej ilości Ŝółtych
serów, zawierających duŜe ilości tłuszczu i cholesterolu. Osoby otyłe i z wysokim
poziomem cholesterolu powinny spoŜywać wyłącznie chude produkty mleczarskie.
5.
Mięso i zamienniki białkowe - mięso, wędliny, drób, ryby, jaja, nasiona roślin
strączkowych. Główne źródło białka, witamin z grupy B, Ŝelaza. Zaleca się 1-2 porcje
moŜliwe chudych mięs i ich przetworów dziennie, 2-3 razy w tygodniu zaleca się spoŜycie
ryb, raz w tygodniu mięso moŜna zastąpić nasionami roślin strączkowych. Najlepiej
wybierać chude gatunki mięs, zdejmować skórkę z drobiu, unikać spoŜywania podrobów.
Mięsa naleŜy przygotowywać bez dodawania tłuszczu - gotować, piec w folii lub w
kuchence mikrofalowej.
6.
Tłuszcze - wróg szczupłej sylwetki. W zdrowej diecie tłuszcze powinny dostarczać
nie więcej, niŜ 30% energii. Przewagę powinny stanowić tłuszcze roślinne, pieczywo moŜna
smarować cienko miękką margaryną. Zaleca się spoŜywanie oliwy z oliwek, dostarczającej
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, korzystnych w zapobieganiu
miaŜdŜycy. Tłuszcze w największym stopniu zwiększają kaloryczność posiłków. 1 gram
tłuszczu dostarcza 9 kcal energii, podczas gdy 1g białek i węglowodanów daje tylko 4 kcal.
Tłuszcz zawarty w pokarmach najłatwiej jest zamienić w tkankę tłuszczową . W Polsce
ciągle spoŜywa się za duŜo tłuszczu, który pokrywa ok.40% zapotrzebowania
energetycznego. Badania wielu krajów dowodzą, Ŝe jednym z głównych wrogów szczuplej
sylwetki jest nadmiar tluszczu w codziennej diecie. Niestety wzorcowym przykładem takich
nadmiernych kalorii pochodzących z tłuszczu jest polska kuchnia obfitująca w tłuste sosy,
zasmaŜki, golonki czy kotlety schabowe.
Osoby zdrowe powinny zwracać uwagę na ilość spoŜytego tłuszczu, natomiast osoby otyłe
powinny szczególnie ograniczyć spoŜycie. W nadmiernych ilościach spoŜywany jest nie
tylko tłuszcz widoczny jak masło, smalec, olej ale równieŜ tzw. tłuszcz ukryty zawarty w
mięsie, mleku, majonezie i, o czym chętnie zapominamy, w słodyczach. Ciągle bowiem
pokutuje błędne przekonanie, Ŝe słodycze dostarczają przede wszystkim energii w postaci
węglowodanów, natomiast wiadomo, Ŝe torty, wafelki, serniki, czekolada dostarczają ponad
50% energii w postaci tłuszczu.
Węglowodany głównie w formie złoŜonej powinny stanowić około 55% energii, natomiast
około 15% dobowego zapotrzebowania energetycznego powinno być pokrywane przez
białka.
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Codziennie jedz, co najmniej pięć porcji produktów zboŜowych.
Zawarta w nich skrobia dostarcza energii mięśniom, a błonnik ureguluje pracę jelit.
Cztery porcje warzyw i trzy porcje owoców zaopatrzą Twój organizm w wystarczające
ilości witamin i składników mineralnych, a takŜe błonnika.
Dwie szklanki mleka dziennie, z których jedną moŜna zastąpić serem zapewniają
odpowiednią ilość wapnia, a takŜe duŜo białka.
Pozostałą ilość potrzebnego białka dostarczy jedna porcja ryby, drobiu, grochu, fasoli lub
mięsa. Unikaj alkoholu.
Ograniczaj słodycze, podroby, jaja i tłuszcze zwierzęce.
Zalecane są oleje roślinne i miękkie margaryny

Rozkład całodziennej racji pokarmowej
Najkorzystniej jest spoŜywać 4-5 posiłków dziennie, bezwzględnie nie naleŜy jeść rzadziej
niŜ 3 razy w ciągu dnia. Szczególnie zaleca się częstsze spoŜywanie posiłków przez dzieci,
młodzieŜ i osoby odchudzające się. Zbyt długie odstępy między posiłkami niekorzystnie
wpływają na metabolizm, spada poziom glukozy we krwi, większe jest uczucie głodu.
U osób otyłych spoŜywanie 1-2 posiłków dziennie jest szczególnie niekorzystne ze względu
na zaburzoną regulację przyjmowania pokarmów i spaczone wydzielanie hormonów
zwiększających łaknienie.
Rzadkie spoŜywanie posiłków moŜe nasilać gromadzenie tkanki tłuszczowej.
Oprócz zasadniczych posiłków - śniadanie, obiad, kolacja, zaleca się spoŜywanie drugiego
śniadania i podwieczorku.
Zalecany rozkład procentowy całodziennej racji pokarmowej:
1.

3 posiłki - śniadanie 30-35%, obiad 35-40%, kolacja 25%

2.
5 posiłków - pierwsze śniadanie 25-30%, drugie śniadanie 5-10%, obiad 35-40%,
podwieczorek 5-10%, kolacja 15-20%

Na podstawie Internetu opracowała Joanna Imiela.
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Anoreksja i bulimia
Anoreksja (jadłowstręt psychiczny) oraz bulimia (Ŝarłoczność psychiczna) to zaburzenia
odŜywiania. Obydwie postacie są groźne dla zdrowia, a nawet Ŝycia chorej osoby.
Przyczyn zachorowań na anoreksję i bulimię jest wiele. Najczęściej mówi się o presji
otocznia, które lansuje ideał szczupłej, wręcz chudej kobiety. Mogą to być takŜe własne
głęboko ukryte problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, np. kłopoty w rodzinie,
szkole, brak kontroli nad własnym Ŝyciem, a takŜe autodestrukcyjne przekonanie, Ŝe niewiele
zaleŜy od nas samych. Przyczyn trzeba dopatrywać się równieŜ we wczesnym dzieciństwie
i wzorcach myślowych pielęgnowanych często nieświadomie przez całe Ŝycie.

Niewinne

początki

anoreksji.

Nikogo nie dziwi, Ŝe młoda dziewczyna się odchudza. JeŜeli jednak chęć schudnięcia zaczyna
dominować w codziennym Ŝyciu i wyznacza wszelkie nasze działania, to jest to niepokojący
sygnał.
Anoreksja czyli jadłowstręt psychiczny charakteryzuje się fałszywą oceną własnego ciała,
prowadzącą do głodzenia się. Chorują na nią osoby w róŜnym wieku i z róŜnych środowisk,
ale najczęściej dotyka ona dziewczęta między 12 a 21 rokiem Ŝycia. Chłopcy zapadają na tę
chorobę 10 razy rzadziej. Zwykle zaczyna się niewinnie. Młode dziewczęta w okresie
dojrzewania nie zawsze akceptują swoje nowe kobiece kształty i próbują się odchudzać,
najpierw ograniczają kalorie, później eliminują kolejne potrawy. Wreszcie do Ŝycia wystarcza
im 300 kcal. Jedzenie pozostaje wciąŜ w centrum ich zainteresowania. Uprawiają sporty w
celu spalenia nawet tej minimalnej ilości kalorii Dziewczęta dotknięte tą chorobą zazwyczaj
są ambitne, posłuszne uwaŜane za wzorowe córki. Niektórzy psychiatrzy uwaŜają, Ŝe jedzenie
staje się dla nich jedyną sferą Ŝycia, którą mogą same kontrolować. Chore cierpiące na
anoreksje nieustannie się głodzą, co powoduje spadek masy ich ciała. Mimo znacznego
wyniszczenie niektóre nadal są przekonane o własnej nadwadze. Niekiedy chore z pedanterią
przygotowuję własne jedzenie. Na przykład kroją je na małe kawałki, a następnie bardzo
precyzyjnie układają na talerzu.
Chorzy na anoreksję nie muszą być bardzo chudzi, zaburzenia łaknienia zaczynają się
znacznie wcześniej, gdy mimo iŜ osoba posiada normalną masę ciała uwaŜa się za grubą
i coraz bardziej zmniejsza przyjmowanie pokarmu.
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Bulimia – ciągła walka z ciałem.
Bulimia to często manifestacja uczuć, których młode osoby często nie potrafią wyrazić lub
ukierunkować w inny sposób.
Sam przebieg choroby jest dramatyczny: to ciągła walka z ciałem i jego potrzebami. Osoby
chorujące na bulimię panicznie boją się przytyć. Jedzenie utoŜsamiają z wrogiem lub
z ogromną przyjemnością, na którą nie mogą sobie pozwolić. Jednak czasami ulegają
pokusie, poddają się swemu najgorszemu wrogowi i jedzą, jedzą, jedzą... Podczas ataku
łaknienia osoba chorująca na bulimię moŜe zjeść wszystko: lody przegryźć kiszonym
ogórkiem, zagryźć chipsami i popić mlekiem czekoladowym, pochłania ogromne porcje
jedzenia. Ataki głodu kończą się najczęściej długą wizytą w toalecie. „Na początku jest
trudno wywołać wymioty, lecz po pewnym czasie juŜ nawet nie trzeba wkładać palców.
Świetne są takŜe tabletki przeczyszczające i wszelkie inne środki, które pozwalają pozbyć się
„tego brudu” z organizmu” – mówi dziewiętnastoletnia Kasia. Brzmi okropnie, wręcz
obrzydliwie? Ale właśnie tak wygląda Ŝycie osoby chorej na bulimię. Bo trzeba jeszcze raz
nazwać rzecz po imieniu – bulimia to choroba. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie
dotyka tylko pulchnych obŜartuchów. Jest to najczęściej problem, z którym walczą młode,
piękne kobiety i dziewczęta.
Anoreksja i bulimia to problem, który kaŜdy przeŜywa inaczej. Definicje, reguły, ramki nie są
w stanie scharakteryzować ogromu zniszczeń fizycznych i psychicznych, jakie niesie ze sobą
ta choroba.
Aby dotrzeć do osoby chorującej na bulimię czy anoreksję naleŜy podejść do niej
z wraŜliwością i empatią. Leczenie, to najczęściej długotrwała terapia, w którą zaangaŜowane
są całe rodziny. NajwaŜniejsza jest jednak świadomość zagroŜenia u samej osoby chorującej.
Bez chęci wyzdrowienia nie jesteśmy w stanie wiele pomóc, często jednak wystarcza czyjaś
obecność, zrozumienie i wsparcie. Bulimia i anoreksja to wyniszczająca, groźna choroba,
z którą trzeba walczyć.

D. K.
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Rola aktywności fizycznej
w prawidłowym funkcjonowaniu
organizmu
Aktywność fizyczna odgrywa bardzo waŜna rolę w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób,
głównie wciąŜ narastającego problemu otyłości. Niski poziom aktywności fizycznej
uznawany jest za istotny czynnik zwiększający umieralność ogólną z powodu chorób układu
krąŜenia i nowotworów.
Do niedawna za jedną z głównych przyczyn zapadalności i przebiegu chorób uwaŜano jakość
i ilość spoŜywanych posiłków. Znacznie mniejszą uwagę przywiązywano do aktywności
fizycznej. Obecnie to nastawienie uległo gruntownym zmianom. Aktywność fizyczna
została uznana za nieodzowny element łączący się z prawidłowym Ŝywieniem.
Okazuje się, Ŝe regularna aktywność fizyczna korzystnie wpływa na organizm,
funkcjonowanie umysłu i jednocześnie zmniejsza ryzyko zapadalności na choroby
przewlekłe.
Główne korzyści wynikające z uprawiania sportu i regularnej aktywności fizycznej to:
· Zmniejszenie ryzyka otyłości
· Zmniejszenie ryzyka chorób serca
· ObniŜenie profilu lipidowego, w tym cholesterolu
· Zmniejszone ryzyko zachorowania na raka
· Zapobieganie rozwojowi nadciśnienia tętniczego
· Wzmocnienie mięśni i kości
· Zdrowie umysłowe i lepsze samopoczucie
Regularna aktywność fizyczna jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie moŜesz zrobić dla
swojego zdrowia. ChociaŜ trudne moŜe się okazać znalezienie czasu na sport, jednak waŜne
jest, aby uprawiać go przynajmniej 30 minut kaŜdego dnia. Oczywiście im więcej sportu
będziesz uprawiać, tym lepiej, ale kaŜda ilość jest lepsza niŜ brak aktywności.
Ruszaj się!
Aktywność fizyczna poprawia Twoje zdrowie nawet wtedy, gdy nie tracisz wagi. Dorośli
powinni wykonywać codziennie zarówno umiarkowane, jak i bardziej energiczne ćwiczenia
przez przynajmniej 30 minut.
Dzieci i młodzieŜ powinni zostawać aktywnymi fizycznie przynajmniej 60 minut kaŜdego
dnia. Wskazane jest, by ćwiczenia te wykonywać: np. kilka po 10 lub 15 minut.
Przykłady ćwiczeń umiarkowanych:
•
•
•
•
•
•
•
•
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spacer
schodzenie po schodach
jazda na rowerze
pływanie
prace domowe
Ćwiczenia energiczne:
jogging
wchodzenie po schodach

•
•
•

aerobik
piłka noŜna
koszykówka

Wybierz ćwiczenia w ulubionym miejscu: na świeŜym powietrzu lub w przestrzeni
zamkniętej, a w krótkim czasie staną się częścią Twojego dnia. Graj w koszykówkę, piłkę
ręczną, spaceruj. Kiedy jesteś w pomieszczeniu wchodź po schodach, graj w chowanego,
włącz swoją ulubioną muzykę i tańcz. MoŜesz spalać kalorie i równocześnie bawić się!
Co moŜesz zrobić?
• ogranicz oglądanie TV i gry komputerowe do 1 godz. dziennie,
• więcej chodź,
• postaraj się wysiadać z autobusu wcześniej i pieszo przemierzać dalszą drogę,
• znajdź inne sposoby rozrywki: koszykówka, rozmawiaj z przyjacielem w trakcie
spaceru,
• unikaj tzw. surfowania po kanałach telewizyjnych oraz nadmiernego spędzania czasu
przed telewizorem poprzez selekcję kilku ulubionych programów kaŜdego tygodnia,
• zamiast ciągłego siedzenia, podnoś się i siadaj podczas oglądania telewizji,
• nie jedz kiedy oglądasz telewizję.
Pomocne wskazówki:
Wybierz taki rodzaj aktywności, który sprawia Ci przyjemność. Wiele zajęć moŜna zaliczyć
do aktywności fizycznej, np. spacerowanie, prace w ogrodzie, taniec itp.
Zrób z aktywności normę, poprzez uprawianie sportu codziennie o tej samej porze dnia –
staraj się za kaŜdym razem poświęcić 15 minut na poranną gimnastykę lub kaŜdego dnia
wychodzić na poobiedni spacer.
Niech Twoją motywacją będzie uprawianie sportu wspólnie ze znajomymi.
Ćwiczenia fizyczne doskonalą Twoje zdrowie i pozwalają Ci Ŝyć dłuŜej. Aktywność fizyczna
zmniejsza ryzyko zachorowań na otyłość, cukrzycę, choroby serca, nadciśnienie, depresję,
artretyzm i osteoporozę.
KaŜda dobra aktywność fizyczna zawiera trzy elementy:
•
•
•

Ćwiczenia aerobowe
Oddychanie
Ćwiczenia rozciągające mięśnie

Ćwiczenia aerobowe wymagają zwiększonego wysiłku, pobudzają układ sercowonaczyniowy i wymagają uŜycia duŜych grup mięśni podczas wykonywania ćwiczeń w długim
czasie.
Przykładowe ćwiczenia:
• szybki chód
• jazda na rowerze
• bieganie
• chodzenie po schodach
• taniec
• jazda na deskorolce
• pływanie
• narciarstwo biegowe
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Zalecane jest, aby uprawiać ok. 30 minut ćwiczeń aerobowych w większości dni w tygodniu.
ChociaŜ wskazane jest przeznaczać na ten rodzaj aktywności fizycznej co najmniej 30 minut,
zbawienne dla zdrowia moŜe być równieŜ podzielenie ich na 3 dziesięciominutowe treningi.
Poziom intensywności ćwiczeń powinien być na tyle rygorystyczny, aby osiągnąć
odpowiedni poziom temperatury ciała, przyspieszone bicie serca i zapewnić głęboki oddech.
Trening oddychania jest waŜny dla uzyskania odpowiedniej siły mięśni i ich wytrzymałości.
To jest jedną z udowodnionych form ćwiczeń, które mogą faktycznie zwiększyć zarówno
masę mięśniową, jak i gęstość kości. Ćwiczenia oddechowe pozwalają zapobiegać
występowaniu chorób wieku starszego tj. proces utraty mięśni i osteoporoza.
Przykłady odpowiedniego oddychania:
• ćwiczenia mięśni barków, ramion, klatki piersiowej
• przysiady i podnoszenia nóg
• kucanie i wyrzucanie nóg do przodu
• podciąganie się na poprzeczce
Ćwiczenia rozciągające i zwiększające elastyczność mięśni są waŜne, aby rozwijać i osiągać
coraz lepsze rezultaty w treningu.
Przykładowe ćwiczenia:
• rozciąganie ścięgien podkolanowych
• rozciąganie łydek
• rozciąganie mięśnia czworogłowego uda
• ćwiczenia grzbietu
• rozciąganie rąk
Ćwiczenia rozciągające powinny być wykonywane co najmniej 3 razy w tygodniu. KaŜda
pozycja powinna być utrzymywana średnio przez 20 sekund. W kaŜdym treningu muszą być
umieszczone okresy czasu wzmoŜonej intensywności mięśni, jak i drobne przerwy na
wyrównanie oddechu.
Joga i Tai Chi są przykładami ćwiczeń rozciągających, mogą być teŜ traktowane jako
ćwiczenia relaksacyjne.
WAśNE!
Jeśli podczas ćwiczeń wystąpią u Ciebie nudności, brak oddechu lub nierównomierne bicie
serca, ból głowy albo ból w klatce piersiowej – PRZERWIJ NATYCHMIAST ĆWICZENIA
i skontaktuj się ze swoim lekarzem.
Na podstawie Internetu opracował Marcin Hrankowski.
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XVII Bieg Pamięci Narodowej w Leśnicy
„Przeszłość zachowana w pamięci staje się teraźniejszością” – powiedział Tadeusz
Kotarbiński. Trudno wyobrazić sobie istnienie naszego narodu bez pamięci o jego historii,
o ludziach, dzięki którym jesteśmy Polakami, o miejscach, które są świadkami waŜnych dla
naszego narodu wydarzeń.
Listopad to miesiąc, który nastraja do narodowej zadumy. 1 listopada pamiętamy
o bliskich, którzy odeszli, 11 listopada o ludziach, którzy walczyli o niepodległość Polski.
Dlatego teŜ 3 listopada juŜ po raz 17. młodzieŜ Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Leśnicy wyruszyła na trasę Biegu Pamięci Narodowej. Impreza ta biegiem jest tylko
z nazwy, gdyŜ w rzeczywistości jest to spacer po miejscach związanych z przeszłością
i dniem teraźniejszym naszej „Małej Ojczyzny”. W związku z niesprzyjającą aurą tegoroczna
trasa rajdu musiała zostać skrócona. Uczniowie spacerowali tylko po Leśnicy, ale i tutaj nie
brak miejsc waŜnych dla naszej pamięci narodowej. Uczestnicy „biegu” przyjrzeli się dwom
pomnikom na rynku: pomnikowi Powstańców Śląskich oraz figurze św. Jana Nepomucena,
upamiętniającej wielki poŜar w Leśnicy, zajrzeli do Urzędu Miejskiego oraz odwiedzili
pobliski cmentarz. KaŜda grupa otrzymała zadania do rozwiązania na trasie. Wiązały się one
z odwiedzanymi miejscami, a przygotowały je nauczycielki ZSZ przy SOSW w Leśnicy –
panie: Anna Góra i Alina Baczyńska.
Po powrocie do Ośrodka na uczestników „biegu” czekało rozpalone ognisko, na
którym kaŜdy mógł sobie usmaŜyć kiełbaski, bo przecieŜ po strawie dla ducha, ciału równieŜ
coś się naleŜy.
D. K.
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Uczniom naszej szkoły zadaliśmy pytanie: „Jak dbasz o swoje zdrowie?
Oto niektóre odpowiedzi:

… dobrze się odŜywiam,

… ubieram się ciepło,
… dbam o higienę osobistą,

… zaŜywam robione przez mamę syropy,

… duŜo ćwiczę na w.f.
… wychodzę na spacery,
… pomagam innym,
… spoŜywam tabletki do ssania i rozpuszczania,

… jak jestem chora, leŜę w łóŜku i wygrzewam się,
… zaŜywam witaminy,
… jem duŜo warzyw i owoców,
… piję i jem duŜo witamin,

… nie dopuszczam zarazków do siebie,
… uprawiam sport,

… gram w piłkę na boisku,

… nie palę papierosów,
… myję się codziennie i przebieram,
… nie piję alkoholu,
… często chodzę do lekarza,

… unikam róŜnych chorób i zarazków,
… myję się raz dziennie,

… nie biorę narkotyków,
… nie zaŜywam sterydów,
… przestrzegam ustalonej diety,
… dbam o to, Ŝeby nie brakowało mi ruchu,

… nie siedzę cały dzień przed telewizorem,
… duŜo przebywam na świeŜym
powietrzu,
… ćwiczę fizycznie,

… nie gram zbyt duŜo na komputerze,
… biorę lekarstwa na odporność,

… jak jestem chory, duŜo piję,
… duŜo biegam,
…wysypiam się.
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Wywiad z Panią Marią Gucwa – nauczycielką technologii gastronomicznej:
Od kiedy pracuje Pani w tym Ośrodku?
W Ośrodku pracuję od 1982 roku.
Dlaczego wybrała Pani ten zawód?
Wybrałam ten zawód, bo lubię uczyć.
Czy lubi Pani tę pracę?
Tak, lubię.
Jakie jest Pani hobby?
Moim hobby jest uprawa roślin i wszystkie zajęcia na świeŜym powietrzu. Bardzo lubię duŜą,
zieloną przestrzeń.
Jakiej muzyki Pani słucha?
Słucham muzyki lat 60. i 70.
Czy lubi Pani zwierzęta?
Tak, lubię.
Czy uprawia Pani jakiś sport?
W tej chwili nie uprawiam Ŝadnego sportu.
Czy lubi Pani podróŜować?
Nie lubię podróŜować.
Gdzie chciałaby Pani pojechać?
Najchętniej nad morze.
Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i dlaczego?
Lubię jesień, bo jest kolorowa (purpurowa, pomarańczowa, Ŝółta, brązowa). Jest złocista.
Lubię teŜ lato, bo jest zielono.
Jakie Pani ukończyła studia?
Ukończyłam ekonomikę i organizację przemysłu spoŜywczego.
I nie Ŝałuje Pani, Ŝe wybrała zawód nauczyciela?
Nie Ŝałuję, bo bardzo zŜyłam się z młodzieŜą. Wcześniej przez 18 lat byłam wychowawcą
internatu. Pracowałam w grupie, w której były dziewczęta ze szkoły zawodowej.
Jakie ma Pani marzenia?
Moim marzeniem jest, Ŝeby być po prostu zdrowym i doczekać się, Ŝeby cała klasa II a
ukończyła bardzo dobrze szkołę czyli z dyplomem.

Wywiad przeprowadziły
Ewelina Bodynek i Katarzyna Nakielska.
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Wywiad z Panią Katarzyną Wieczorek – wychowawcą Internatu:
Od kiedy pracuje Pani w tym Ośrodku?
Nawet nie wiem, kiedy to zleciało, ale jestem tu juŜ 15 lat.
Dlaczego wybrała Pani pracę w naszym Ośrodku?
Zdecydował przypadek. Po ślubie przeprowadziłam się do Zdzieszowic i to była jedyna praca
w okolicy w moim zawodzie.
Czy lubi Pani tę pracę?
Oczywiście. Zawsze mówię, Ŝe w pracy ładują mi się „akumulatorki”.
W jaki sposób spędza Pani czas wolny?
Niestety mam go bardzo mało. Staram się wtedy nadgonić róŜne zaległości, a czasem
zwyczajnie leniuchuję
Jakie jest Pani hobby?
Od jakiegoś czasu robię róŜne ozdoby ze sznurka sizalowego. Myślę, Ŝe wkrótce spróbuję
zarazić tym hobby wychowanków internatu.
Jakie ksiąŜki lubi Pani czytać?
RóŜne: o miłości, kryminały. Chętnie równieŜ podczytuję córce literaturę młodzieŜową
Jakiej muzyki Pani słucha?
Spokojnej i nastrojowej. Bardzo lubię zespół „MISTIC”.
Czy lubi Pani zwierzęta?
Lubię zwierzęta, z którymi moŜna nawiązać kontakt. Mam nadzieję, Ŝe wkrótce nasza rodzina
powiększy się o pieska.
Czy uprawia Pani jakiś sport?
Miesiąc temu nauczyłam się pływać i aktualnie staram się tę umiejętność doskonalić.
Jakie filmy lubi Pani oglądać?
Ostatnio systematycznie oglądam „Dr. House’a”.
Czy lubi Pani podróŜować?
Bardzo lubię podróŜe. Niestety, to bardzo kosztowne hobby.
Jakie jest Pani ulubione danie?
Lubię wszystko, co smaczne, a najbardziej desery, co po mnie widać!
Czy lubi Pani wszystkich wychowanków internatu?
Lubię wszystkich wychowanków, ale szczególnie dziewczyny z grupy „Brzeg”, z którą
pracuję.
Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i dlaczego?
Najbardziej lubię wiosnę, gdy wszystko budzi się do Ŝycia.
Jakie ma Pani marzenia?
Po wypadku, któremu uległam na początku wakacji, moim największym marzeniem jest BYĆ
ZDROWYM.

Wywiad przeprowadziła
Wioletta Słomska.
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Z Katarzyną Szczypiór – klasa II a

Z Natalią Franczak – klasa II c

Czy lubisz chodzić do, szkoły?
Pewnie. Gdybym nie lubiła, to bym nie
chodziła.
Co ci się podoba w naszej szkole?
Podoba mi się atmosfera.
Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
Lubię informatykę i język polski.
Czy jesteś zadowolona z wybranego
zawodu (kucharza)?
Jasne.
Dlaczego wybrałaś ten zawód?
Wybrałam ten zawód, bo lubię gotować .
Czym się interesujesz?
Interesuję się muzyką i tańcem.
Jaka jesteś na co dzień?
Jestem zabawna.
Jakiej lubisz słuchać muzyki?
Słucham róŜnych rodzajów muzyki.
Jakie filmy lubisz oglądać?
Lubię oglądać seriale, a najbardziej
„Pierwszą miłość”.
Czy lubisz czytać ksiąŜki?
Lubię czytać ksiąŜki przygodowe, np.
„Bella i Sebastian”.
Jak spędzasz czas wolny?
Opiekuję się dziećmi kuzynki lub
znajomej.
Jakie jest twoje hobby?
Moim hobby jest śpiew. Śpiewam w domu
do podkładów muzycznych.
Jakie są twoje ulubione potrawy?
Naleśniki z bitą śmietaną i bananem.
Jakie lubisz zwierzęta?
Lubię wszystkie zwierzęta.
Czy lubisz uprawiać sport?
Nie lubię.
Czy chciałbyś wystąpić w telewizji, jeŜeli
tak, to w jakim programie?
Nie chciałabym wystąpić w telewizji..
Jakie jest twoje najskrytsze marzenie?
Chciałabym załoŜyć rodzinę.

Czy jesteś zadowolona z wybranego
zawodu?
Tak, jestem zadowolona z zawodu
ogrodnika.
Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
Najbardziej lubię matematykę, religię,
geografię i produkcję roślinną.
Czy podoba ci się w internacie?
Nie podoba mi się w internacie.
Wolałabym być w domu.
Jakie lubisz zwierzęta?
Lubię tylko psy.
Jakiej lubisz słuchać muzyki?
Słucham muzyki hip – hop i techno.
Jakie jest twoje hobby?
Moim hobby jest muzyka, sport i
informatyka.
Jak spędzasz czas wolny?
Czas wolny spędzam spotykając się z
chłopakiem i koleŜankami.
Jakie seriale lubisz oglądać?
Moimi ulubionymi serialami są: „Marina”,
„Barwy szczęścia”, „Gorzka zemsta”.
Czy lubisz czytać czasopisma? JeŜeli
tak, to jakie artykuły?
Lubię czytać artykuły o miłości i sporcie.
Jakie są twoje ulubione potrawy?
Moje ulubione potrawy to: naleśniki,
pierogi i gołąbki.
Czy lubisz chodzić na spacery?
Bardzo lubię chodzić na spacery.
Jakie lubisz kolory?
Moimi ulubionymi kolorami są: róŜowy,
pomarańczowy, brązowy, niebieski,
czerwony, Ŝółty, zielony.
Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
W przyszłości chciałabym zostać malarką.
Jakie są twoje marzenia?
Moim najskrytszym marzeniem jest
zwiedzić cały świat i mieć w przyszłości
swój własny dom.

Wywiad przeprowadziła
Ewelina Bodynek.

Wywiad przeprowadziła
Joanna Imiela.
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Miłość to chyba najczęstszy temat wierszy. Wasze koleŜanki równieŜ dzielą się swoimi
poetyckimi przemyśleniami na temat miłości.

***
Miłość jest jak kwiat,
który nigdy nie więdnie.
Miłość to poezja,
niemająca zakończenia.
Miłością moŜna zawsze Ŝyć,
bo ona wypełnia pustkę i samotność.
Prawdziwa miłość przetrwa wszystko
i nigdy się nie skończy.

***
KaŜdy chce być kochanym,
choć nie kaŜdy umie kochać.
KaŜdy chce być wesołym,
choć nie zawsze moŜna się śmiać.
KaŜdy ma jakieś marzenia,
choć nie zawsze się one spełniają.
Takie jest właśnie Ŝycie
i ty dobrze o tym wiesz.

Nuna

***
JuŜ nie jesteśmy razem.
Dopiero teraz uświadomiłam sobie,
jak bardzo cię kocham.
Lecz to, co było, juŜ nie powróci,
bo ona nosi twoje dziecko.
Nawet nie wiesz, jak mnie to zabolało.
Tak bardzo kocham cię.
Myślałam, Ŝe jak będę z kimś innym,
to zapomnę o tobie.
Lecz teraz juŜ wiem,
Ŝe nie potrafię bez ciebie Ŝyć.
Agnieszka

***
Usta się śmieją ,
choć oczy płaczą.
Człowiek coś mówi,
lecz nikt go nie słyszy.
KaŜdy ma w Ŝyciu takie chwile,
Ŝe chciałby o wszystkim zapomnieć
i schować się.

***
Były słowa.
Były plany.
Były marzenia.
Były zdrady.
Były obietnice,
Ŝe ty się zmienisz.
Miałam nadzieję,
Ŝe będzie tak,
jak mi mówiłeś.
I co z tego wyszło?
***
Niech kaŜdy marzy,
bo marzenia są piękne.
Niech kaŜdy się śmieje
i mówi, Ŝe tak właśnie będzie.
Ale niech nikt nikomu
niczego nie obiecuje,
bo robi tylko nadzieję.
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Patrycja Jałowy

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
KaŜdy z nas wie, jak waŜny jest stan równowagi psychicznej dla kondycji całego
organizmu. Wiadomo nie od dziś, Ŝe gdy zostaje nadszarpnięte zdrowie psychiczne, odbija się
to równieŜ na kondycji fizycznej takiej osoby i odwrotnie.
Przypomnijmy sobie fakty z naszego Ŝycia: gdy jesteście przygnębieni, smutni, coś
nam nie poszło po naszej myśli to nie mamy ochoty ruszać się z łóŜka, czujemy się, jakby
kaŜdy kawałek naszego ciała odmawiał nam posłuszeństwa.
MoŜna powiedzieć, Ŝe dusza i ciało to dwie połówki jednej osoby. Jeśli dbamy o jedną
z połówek, wpływa to pozytywnie na drugą, np. wykonując jakieś ćwiczenie fizyczne
głęboko oddychamy, co obniŜa wystąpienie chorób serca, czy udaru. Dotleniony mózg lepiej
pracuje, co powoduje poprawę naszego samopoczucia.
W staroŜytności proponowano ćwiczenia, które poprawiały samopoczucie przez
połączenie głębokiego oddychania z rozciąganiem ciała.
Wykazano nawet, Ŝe wykonując przyjemne dla nas ćwiczenia fizyczne nasz mózg
wydziela hormony poprawiające nastrój. Aby jednak taka zasada zadziałała, musimy nauczyć
się czerpać radość z wysiłku, sportu, czy jakiejkolwiek aktywności. Ruch, który pomoŜe nam
w poprawie nastroju, pozwoli nam utrzymać piękną sylwetkę. Przyczyni się do poprawy
naszego stanu psychicznego. Czując się zdrowymi i sprawnymi, poczujemy się ludźmi
pięknymi. Wystarczy, Ŝe odnajdziemy odpowiednią dla siebie dziedzinę aktywności. Mogą to
być rolki, pływanie, bieganie, praca w ogrodzie lub zwykły codzienny spacer! Jest wiele
rodzajów aktywności, więc ruszajcie znaleźć swoją!
Z pozdrowieniami
Karolina Sakwińska-Fortuna
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Droga Pani Psycholog!
Podoba mi się jeden chłopak w szkole, lecz wiem, Ŝe nie mam u niego szans. Co mam
zrobić: dać sobie spokój czy powiedzieć mu o tym?
I. S.
Droga I.S.
Myślę, Ŝe do odwaŜnych świat naleŜy. Dziwią mnie tylko Twoje słowa, w których od
początku zakładasz, Ŝe nie masz u chłopaka szans, choć jeszcze nie spróbowałaś. A moŜe on,
tak jak Ty, czeka na pierwszy ruch i tak samo boi się odtrącenia? Czasami warto spróbować,
niŜ czegoś Ŝałować do końca Ŝycia.
A moŜe warto... moŜe jednak się uda – czego Ci, oczywiście, gorąco Ŝyczę!
K.F.

Droga Pani Psycholog!
DojeŜdŜam do szkoły autobusem, w którym podoba mi się pewien chłopak.
Rozmawiałam z nim na ten temat, ale on powiedział, Ŝe nie chce na razie Ŝadnej dziewczyny,
choć dodał, Ŝe bardzo mu się podobam, ale jedna dziewczyna go oszukała i teraz nie chce
Ŝadnej. A co ja mam z tym zrobić?
E. ☺
Szanowna E.
Gratuluję odwagi, bo pewnie nie kaŜda dziewczyna by się na to zdobyła, Ŝeby
porozmawiać z nieznajomym o swoich uczuciach. Nikogo jednak nie da się namówić, by był
z nami mimo woli. JeŜeli chłopak ma jakieś niemiłe wspomnienia odnośnie związku, to
trudno będzie mu wejść w kolejny, pamiętając złe przeŜycia. Jednak jeśli bardzo mu się
podobasz, to wierzę, Ŝe po jakimś czasie sam będzie chciał się z Tobą umówić.
śyczę wytrwałości i cierpliwości.
K.F.
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Droga Pani Psycholog!
Mam do Pani pewną sprawę, poniewaŜ nie wiem, co mam zrobić. KoleŜanka ma
chłopaka, który był kiedyś moim chłopakiem. On nadal bardzo mi się podoba. Kiedyś
zerwaliśmy ze sobą, bo on znalazł sobie inną dziewczynę. A teraz jest z moją koleŜanką.
Nie wiem, czy robi mi na złość, czy nie. Co mogę w tej sytuacji zrobić?
BxxxA
Kochana BxxxA,
Do miłości nikogo nie moŜna namówić – po prostu, albo się kogoś kocha, albo nie.
Twój dawny chłopak wybrał inną osobę, ktoś inny mu się podoba i na nią skierował swe
serce. Nie sądzę, by chłopak tym sposobem próbował robić Ci na złość. Po prostu jego
uczucie do Ciebie się wypaliło. Tobie niestety pozostaje pogodzić się z tym i czekać na swą
PRAWDZIWĄ, WIELKĄ MIŁOŚĆ! A ta za pewne nadejdzie w chwili, kiedy będziesz się
tego najmniej spodziewała.
TakŜe głowa do góry i naprzód!
K.F.

Pani Psycholog!
W naszej klasie jest taki jeden chłopak, który nie przebiera się na w. f. w sportowy
strój. Na następnych lekcjach śmierdzi od niego potem. Rozmawialiśmy juŜ z nim na ten
temat, lecz to nic nie daje. Co mamy zrobić?
E. X.
Drogi E.X.
Przede wszystkim myślę, Ŝe najlepszy przykład temu chłopcu dacie Wy (klasa),
prowadząc staranną toaletę kaŜdego dnia, zakładając czyste, pachnące stroje na w-f
i uŜywając dezodorantów. Spróbujcie takŜe jeszcze raz porozmawiać z kolegą, delikatnie
tłumacząc, Ŝe jego „zapachy” Wam przeszkadzają i rozpraszają podczas lekcji, Ŝe jest to
niehigieniczne i moŜe prowadzić nawet do chorób.
Poza tym, proponuję Wam zgłosić problem wychowawcy lub pielęgniarce szkolnej,
jeŜeli inne metody zawodzą. Poproście wychowawcę o zorganizowanie lekcji wychowawczej,
poświęconej temu tematowi.
A moŜe dobrym rozwiązaniem (i wskazówką dla niego) będzie prezent na
nadchodzące Mikołajki w postaci dezodorantu?
K.F.
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Jeszcze raz zamieszczamy w „Szkolnym Echu” kodeks grzeczności, gdyŜ ostatnio
zauwaŜyliśmy róŜne odstępstwa od kultury osobistej w naszej szkole. Wszystkim będzie
przyjemnie, jeśli będziemy pamiętać o zasadach dobrego wychowania.

KODEKS GRZECZNOŚCI
czyli o czym kaŜdy uczeń wiedzieć powinien:

1. Pamiętam, Ŝe kultura osobista jest moją wizytówką.
2. Kłaniam się wszystkim pracownikom szkoły:
- zawsze pierwszy mówię “dzień dobry”,
- uśmiecham się, gdy mijam kogoś, kogo juŜ pozdrowiłem,
- wyjmuję ręce z kieszeni, gdy się kłaniam lub z kimś rozmawiam.
3. Stosuję na co dzień zwroty: proszę, przepraszam, dziękuję.
4. Przychodzę punktualnie na zajęcia.
5. Ustawiam się przed klasą oczekując nauczyciela.
6. Nie biegam po korytarzu.
7. Nie biję się, nie zaczepiam nikogo, nie uŜywam przemocy wobec słabszych.
8. Ubieram się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie.
9. Dbam o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywam:
- nie maluję po ścianach i ławkach,
- nie śmiecę,
- mam odwagę podnieść papierek,
- nie niszczę pomocy naukowych i mienia szkoły.
10. W czasie lekcji zachowuję właściwie:
- nie rozmawiam,
- nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęć,
- wstaję, gdy nauczyciel się do mnie zwraca,
- podnoszę rękę, zgłaszam się,
- mówię, gdy jestem pytany,
- nie przerywam, gdy wypowiada się ktoś inny,
- staram się być aktywny i pracować w czasie lekcji.
11. Jestem obowiązkowy:
- pamiętam o odrabianiu zadań domowych,
- przynoszę na lekcje i przybory szkolne,
- przychodzę przygotowany na zajęcia,
- wykonuję polecenia nauczyciela.
12. Staram się być koleŜeński:
- nie skarŜę,
- nie obgaduję,
- nie naśmiewam się z innych,
- pomagam w nauce słabszym,
- słuŜę radą.
13. Dbam o kulturę języka:
- nie uŜywam brzydkich słów,
- nie przeklinam,
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- nie krzyczę,
- grzecznie zwracam się do innych.
14. Jestem odpowiedzialny i prawdomówny:
- mam odwagę przyznać się do winy,
- nie kłamię.
15. Kulturalnie zachowuję się w czasie uroczystości szkolnych.
16. Pamiętam o kulturalnym zachowaniu się poza szkołą:
- mówię “dzień dobry “ osobom, które znam,
- ustępuję miejsca osobą starszym,
- nie zaśmiecam i nie niszczę otoczenia.
17. Staram się pracować nad własnym charakterem, postępuję zgodnie z kodeksem
grzeczności.
W oparciu o wskazówki w Internecie opracowała Patrycja Pisczor.
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KRZYśÓWKA SPORTOWA
Rozpoznaj na ilustracjach dyscypliny sportowe i ich nazwy wpisz do krzyŜówki.
Po rozwiązaniu w jednym z pionowych rzędów odczytasz hasło. Jeśli chcesz wziąć udział
w losowaniu nagród, do 30 listopada złóŜ hasło krzyŜówki u Sylwestra Dziedzica z kl. I a L.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hasło: …………………………………………………………………………
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Świńska grypa - czym jest, jakie
jest zagroŜenie i jak się uchronić?
.
Czym jest świńska grypa?
To ostra choroba zakaźna, wywołana przez wirus A/H1N1, charakteryzująca się duŜą liczbą
zachorowań wśród świń, ale ich niską śmiertelnością. Epidemie tej grypy dosięgają trzody
sezonowo. Niestety ludzi zaatakowała zmutowana wersja wirusa, zawierająca w sobie
zarówno geny świńskie, jak i ludzkiej i ptasiej grypy (świnie mogą bowiem być zaatakowane
przez wirusy takŜe i tych odmian grypy, co prowadzi do mutacji).
Jakie są objawy?
Podobne do tych towarzyszących grypie sezonowej. Występuje gorączka, osłabienie, brak
apetytu, kaszel, a u niektórych osób takŜe katar, ból gardła, nudności, ból w klatce piersiowej,
wymioty i biegunka.
Objawy u dzieci, które szczególnie powinny alarmować:
- szybki oddech lub problemy z oddychaniem
- brak łaknienia
- brak interakcji
- objawy grypopodobne, wysoka gorączka, kaszel
- wysypka
Jak moŜna się zarazić?
Zwykle ludzie zaraŜają się przez kontakt z zaraŜoną świnią (szczególnie naraŜeni są więc
pracownicy ubojni, hodowcy), aczkolwiek niektóre przypadki zachorowań wystąpiły u osób,
które nie miały kontaktu ze zwierzętami, co najbardziej martwi epidemiologów. CDC
potwierdziło, Ŝe wirus przenosi się z ludzi na ludzi.
ZaraŜenie między ludźmi jest takie samo jak w przypadku grypy sezonowej – drogą
kropelkową (kichanie, kaszel), a takŜe przez kontakt z wydzieliną z dróg oddechowych
chorego.
ZaraŜeni mogą przenosić wirusa na innych zarówno przed, jak i po wystąpieniu objawów.
Jak długo wirus Ŝyje poza ciałem?
Niektóre wirusy i bakterie mogą Ŝyć nawet 2 godziny na takich powierzchniach jak
chusteczki, klamki, biurka.
Jak moŜna się uchronić przed zaraŜeniem?
Przede wszystkim naleŜy myć ręce. Nie naleŜy dotykać powierzchni, które mogły mieć
kontakt z wirusem (wydzieliną chorego). NaleŜy unikać kontaktu z chorymi oraz dotykania
oczu, nosa i ust – tą drogą wirus szybko przenika. Chorzy powinni bezwzględnie zakrywać
usta i nos kichając i kaszląc, chusteczki naleŜy wyrzucać!

Jak moŜna zdiagnozować infekcję u ludzi?
Najlepiej 4-5 dni od wystąpienia objawów, kiedy osoba jest mocno zaraźliwa, chociaŜ
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np. dzieci mogą rozsiewać wirus do 10 dni a nawet dłuŜej.
D. K.
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