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GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU 
          

Drodzy Czytelnicy,

„Szlachetne zdrowie, 
            Nikt się nie dowie,
            Jako smakujesz,
            Aż się zepsujesz.”
Znacie tę fraszkę Jana Kochanowskiego z lekcji
polskiego,  prawda?  Pamiętacie  pewnie  wnioski,
że nikt  się  swoim zdrowiem nie przejmuje,  gdy
jest  zdrowy,  dopiero  choroba  sprawia,  że  o
zdrowiu myślimy, zaczynamy je cenić. A przecież
tak nie musi być! Lepiej pomyśleć o zdrowiu, gdy
jesteśmy zdrowi,  żeby to zdrowie zachować jak
najdłużej.   A  pomoże  nam  w  tym   program
edukacyjny Trzymaj Formę!, który chętnie Wam
zarekomendujemy, sobie zresztą też.

                  Dużo zdrowia i miłego czytania  życzy 
                            Redakcja

   

 

Ogólnopolski  Program  Edukacyjny
Trzymaj  Formę! Współorganizowany  jest
przez  Główny  Inspektorat  Sanitarny  oraz
Polską  Federację  Producentów  Żywności
Związek  Pracodawców.    

Celem  programu Trzymaj  Formę!
jest  edukacja  w  zakresie  trwałego

kształtowania  prozdrowotnych  nawyków
wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję
zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej
diety,  w  oparciu  o  odpowiedzialność
indywidualną i wolny wybór jednostki.
Szkolnym koordynatorem programu Trzymaj
Formę! jest pani Katarzyna Chojnacka.

SPOSOBY NA ZDROWIE
1.Staraj  się,  aby  Twoja  dieta  była  odpowiednio
zbilansowana.
2.Jedz  warzywa  i  owoce  co  najmniej  5  razy
dziennie.
3.Spożywaj  produkty  zbożowe,  zwłaszcza
pełnoziarniste.
4.Spożywaj  codziennie  przynajmniej  3-4  porcje
mleka lub produktów mlecznych.
5.Jedz  codziennie  2  porcje  produktów,  które  są
źródłem białka.
6.Ograniczaj spożycie  tłuszczów zwierzęcych na
rzecz  tłuszczów  roślinnych  (w  umiarkowanych
ilościach).
7.Pamiętaj  o  piciu  wody,  co  najmniej  1,5  l
dziennie.
8.Bądź aktywny. Trzymaj formę!
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To był taki krótki spis  zasad, ale nie martwcie się,

postaramy się je trochę wyjaśnić.

ZBILANSOWANA DIETA

Zbilansowana  dieta,  to  taka,  która  dostarcza
organizmowi  wszystkich  potrzebnych
składników  odżywczych  oraz  odpowiednią
ilość  energii.  Powinna  być  jak  najbardziej
zróżnicowana  i  uwzględniać  produkty  ze
wszystkich  grup  wyszczególnionych  w
Talerzu  Zdrowia  w  odpowiednich
proporcjach.

JEDZ WARZYWA I OWOCE 

Przed  Tobą  trudny  egzamin,  sprawdzian,
klasówka? Boisz się, że nie starczy czasu na
naukę?  Spokojnie!  Jest  na  to  niezawodny
sposób.  Wystarczy,  że  wzmocnisz  swój
organizm odpowiednią dietą, a odwdzięczy Ci
się lepszą kondycją, zdolnością analizowania i
zapamiętywania.
Najbardziej  pomogą  Ci  w  tym  oczywiście
witaminy i składniki mineralne. Znajdziesz je
przede  wszystkim w warzywach  i  owocach.
Nie musisz od razu decydować się na szpinak.
Wystarczy, że pięć razy dziennie sięgniesz po
witaminową  przekąskę:  jabłko,  pomidor,
banan, kiwi, czy sałatka warzywna . Spróbuj
zmiksować w swoich posiłkach jak najwięcej
spośród tych odżywczych produktów. Szybko
przekonasz  się,  że  daty,  wzory  i  trudne
angielskie  słówka  zapamiętują  się  niemal
same!

SPOŻYWAJ PRODUKTY ZBOŻOWE,
ZWŁASZCZA PEŁNOZIARNISTE

Produkty  zbożowe  powinny  stanowić  dla
Ciebie główne źródło energii i być spożywane
z  każdym  posiłkiem  w  ciągu  dnia.  Są  one
najlepszym  źródłem  węglowodanów
złożonych,  które  zgodnie  z  zaleceniami
powinny pokrywać od 50% do 70% Twojego
dziennego zapotrzebowania na energię.
Pamiętaj,  aby  produktów  zbożowych  nie
podtapiać  w  tłustych  sosach.  Ograniczaj
również spożywanie potraw smażonych.

MLEKO I PRODUKTY MLECZNE

Mleko  i  produkty  mleczne  stanowią  źródło
łatwo  przyswajalnego  wapnia  –
podstawowego  składnika  budulcowego
naszych  kości.  Dlatego  też,  mleko  i  jego
przetwory  muszą  się  znaleźć  w  codziennej
diecie. Spożywaj  codziennie  przynajmniej
3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych
takich  jak  jogurty,  kefiry,  maślanka  czy
sery.

PRODUKTY BIAŁKOWE

Ryby,  mięso,  drób,  jaja,  orzechy,  nasiona
roślin  strączkowych  –  to  produkty  będące
źródłem pełnowartościowego  białka.  Ale  po
co tak naprawdę potrzebujesz tego składnika?
Białko  to  podstawowy  budulec  tkanek
organizmu,  który  zapewnia  prawidłowy
wzrost  i  rozwój,  a  także  właściwą  jego
regenerację. Białka uczestniczą w przemianie
materii  i  zapewniają  prawidłowe
funkcjonowanie  organizmu.  Budują mięśnie,
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wchodzą  również  w  skład  enzymów,
hormonów  i  przeciwciał.  Pamiętaj,  żeby
codziennie jeść 2 porcje produktów, które są
źródłem białka.

TŁUSZCZE

Każdy organizm potrzebuje określonej ilości
tłuszczów.  Stanowią  one  ważny  składnik
żywności  niezbędny  do  prawidłowego
funkcjonowania organizmu człowieka.
Tłuszcze  dostarczają  i  uczestniczą  w
przyswajaniu  witamin  rozpuszczalnych  w
tłuszczach  (A, D, E i  K),  stanowią materiał
budulcowy błon komórkowych, a także biorą
udział w wielu przemianach biochemicznych.

Pamiętaj! Spożywanie nadmiaru tłuszczów i
jednoczesny brak ruchu, to pierwszy krok do
nadwagi! Dlatego zwracaj uwagę na to, co i w
jakiej ilości jesz i oczywiście bądź aktywny.
Sprawdzaj  również  informacje  o  zawartości
tłuszczów  w  produkcie  zamieszczone  na
opakowaniu.

NAWODNIENIE ORGANIZMU

Zapotrzebowanie  organizmu na wodę zależy
m.in.  od  aktywności  fizycznej,  masy ciała  i
ilości przyjmowanego pożywienia, a także od
czynników  zewnętrznych  –  jak  temperatura
otoczenia czy wilgotność powietrza.  Według
aktualnych zaleceń, nasz organizm potrzebuje
średnio ok 1,5 - 2 litrów płynów dziennie.

RUSZAJ SIĘ CODZIENNIE!

Gdy jesteś aktywny fizycznie Twój mózg jest
też  bardziej  aktywny.  Liczne  badania

medyczne  wykazały,  że  mózg  ludzi
uprawiających  aktywność  fizyczną  ma
większe możliwości poznawcze, bo jest lepiej
dotleniony.  Więc  gdy się  ruszasz,  pomagasz
sobie w nauce.Bycie aktywnym fizycznie nie
oznacza  od  razu  wyczynowego  uprawiania
sportu.  Nie  musisz  biegać  maratonów,
startować  w  wyścigach  kolarskich  czy  bić
rekordów  sportowych.  Aktywnością  jest
każda  forma  ruchu  –  również  chodzenie  po
schodach,  spacer  czy  sprzątanie.
Najważniejsze,  żeby  dążyć  do  60  minut
aktywności  każdego  dnia. Pamiętaj, że  im
wcześniej  zadbasz  o  dobry  wygląd   i
kondycję,  tym  łatwiej  będzie  Ci  to
kontynuować w przyszłości. Nawet jeśli teraz,
tak zwyczajnie po ludzku, po szkole nie chce
Ci się już nawet kiwnąć palcem...

I na koniec prośba:

NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI!

Każdemu czasem zdarza się wyrzucać zepsutą
żywność i są różne tego powody. Zdarza się,
że nie dostosujemy ilości zakupów do swoich
potrzeb albo niewłaściwie  obchodzimy się z
produktami  w  domu.  Wyrzucając  żywność,
marnujemy nie tylko pieniądze, ale energię i
środki  potrzebne  do  jej  wyprodukowania.
Pamiętajmy  o  tym,  że  wielu  ludziom  na
świecie brakuje żywności. W Polsce ponad 2
mln osób żyje w skrajnym ubóstwie.

Redakcja: K.Banaś,  Sz.Banaś,  D.Kaniecki,  Z.Matyla,
A.Sieniek, N.Szczepańska, M. Tarnowska, Z.Tarnowska, A.
Więckowska
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