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Kochani! 

Witamy was w kolejnym, trzecim w tym roku szkolnym, numerze Fraszki. Jak sami 

zobaczycie, będzie to numer wyjątkowy. Już w poprzedniej Fraszce  wiele miejsca 

poświęciliśmy tematowi zdrowia, zwłaszcza ruchowi – zachęcaliśmy między innymi do 

spędzenia ferii na świeżym powietrzu. Zapowiadaliśmy też, że kolejne wydanie gazetki 

poświęcimy problemom zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania. Większość z nas nie 

myśli o tym na co dzień –to normalne, jesteśmy młodzi, sprawni, zdrowi, ale należy sobie 

uświadomić, że nasze dzisiejsze wybory decydują o tym, jacy będziemy w przyszłości, a jak 

wiadomo, zdrowie to jedna z największych wartości. Trzeba już dziś o nie zadbać. Czasem 

wystarczy niewielka zmiana stylu życia, nawyków żywieniowych, by wiele zyskać. Inwestycja 

w swoje zdrowie to najlepsza inwestycja $$$  Zapraszamy do lektury. 

Aktualności 

 Stop cyberprzemocy!!! 

Ostatnio w klasach gimnazjalnych odbyły się 

zajęcia profilaktyczne dotyczące 

Cyberprzemocy. Uczniowie poznali zachowania 

ryzykowne związane ze zjawiskiem 

cyberprzemocy oraz zagrożenia płynące ze 

spotkań z osobami znanymi wyłącznie z 

Internetu, upubliczniania danych osobowych, 

piractwa w sieci czy nadmiernego korzystania z 

Internetu. Pani mgr E. Cięciel z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej- specjalistka ds. 

cyberprzemocy poruszyła temat bezpieczeństwa w sieci przy wykorzystaniu prezentacji 

multimedialnej oraz materiałów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu dzieci w 

Internecie opracowanych przez Fundację Dzieci Niczyje. Uczniowie dowiedzieli się gdzie 

mogą szukać pomocy w sytuacji zagrożenia, poznali m.in. numer infolinii - 800 100 100 - 

Helpline.org.pl.  

Uczniowie gimnazjum wzięli udział w zajęciach realizowanych w ramach programu 

edukacyjnego „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. Celem spotkań było 

uświadomienie młodzieży o odpowiedzialności wobec prawa.  

Uczniowie poznali pojęcia prawne m.in. co to jest czyn karalny i jakie środki 

wychowawcze stosuje sąd rodzinny wobec nieletnich. Była też mowa o cyberprzemocy, czyli 

zastraszaniu mejlami i nękaniu esemesami. Pani Karolina Bukowiec oraz aspirant Stanisław 

Piegza tłumaczyli, czym różni się cyberprzemoc od dotychczas znanej młodzieży przemocy. 

To właśnie w cyberprzemocy sprawca czuje się anonimowy i faktycznie na początku tak jest. 

Dodatkowo elementem, który "daje" sprawcy możliwości jest to, że może on wykorzystywać 

wiele form krzywdzenia swojej upatrzonej ofiary. Choć zjawisko jest trudne do 

kontrolowania na przykład przez rodziców, bo postępowanie sprawcy jest trudne do 

zauważenia, to osoba tak postępująca nie pozostaje bezkarna. Na podkreślenie zasługuje fakt, 

że przeciwdziałając zjawisku cyberprzemocy, trzeba mówić głośno, że sprawca nie jest 

anonimowy. Policja ma metody i możliwości ustalenia, z jakiego komputera czy telefonu 

wysyłane były maile oraz sms-y.  

http://www.polskatimes.pl/tag/dzieci-w-internecie.html?utm_medium=alz
http://www.polskatimes.pl/tag/dzieci-w-internecie.html?utm_medium=alz
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Zajęcia wzbogacone pokazami multimedialnymi miały za zadanie zwiększyć 

świadomość dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu  

i odpowiedzialności za czyny związane przestępczością internetową. 

Podobne treści zostały omówione na spotkaniu wywiadowczym z rodzicami. Podczas 

spotkania Pani mgr Elżbieta Cięciel z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej-specjalistka ds. 

cyberprzemocy zapoznała rodziców z trudności, jakie spotkać mogą dziecko w szkole, w 

domu i grupie rówieśniczej.  

W czasie spotkania rodzice dowiedzieli się, czym jest cyberprzemoc i jakie inne 

niebezpieczeństwa dla młodego człowieka może nieść Internet. Zostali zapoznani  

z zasadami zapobiegania niebezpieczeństwom w Internecie oraz dowiedzieli się, jak postąpić 

w przypadku spotkania się ich dziecka z aktami cyberprzemocy oraz gdzie szukać pomocy. 

Na zakończenie rodzice otrzymali ulotki informacyjne poświęcone cyberprzemocy 

przygotowane przez pedagoga szkolnego. 

 Walentynki 2014 

 „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”  - Antoine de Saint-Exupéry 

14 lutego to  wyjątkowy dzień dla wielu ludzi. Również szkolne zwyczaje pamiętają o Dniu 

Zakochanych. W naszej szkole co roku organizujemy pocztę walentynkową, w tym roku 

kartki wrzucaliśmy do skrzynki 18 lutego. Zabawa polegała na tym, że wypełnioną i 

zaadresowaną kartkę walentynkową (imię, nazwisko i klasa) wrzucaliśmy do specjalnie 

przygotowanego pojemnika - skrzynki pocztowej. Wyznaczone osoby, które pełniły funkcję 

listonoszy walentynkowej poczty, zbierały korespondencję i roznosiły do adresatów. Taka 

poczta walentynkowa była dla uczniów pewnego rodzaju urozmaiceniem szkolnej 

codzienności. Wielu z nas, przeżywało swoje pierwsze zauroczenie właśnie kimś, kto chodził 

do tej samej szkoły. Szkolne walentynki i organizowana poczta mogła okazać się świetnym 

pomysłem na wyznanie swoich uczuć. 

  Opiekun SU  mgr Renata Frączek 

 

 Sukcesy sportowe naszych gimnazjalistów 

Złote koszykarki z Mordarki 

Uczennice gimnazjum w Mordarce wygrały  II Zimowy Turniej 
piłki koszykowej dziewcząt o Puchar Dyrektora I LO w 
Limanowej. Zawody odbyły się w hali sportowej przy I LO w 
Limanowej. Puchar Dyrektora I LO Limanowa mgr Anny Mruk 
zdobyła reprezentacja Gimnazjum z Mordarki w składzie: 
Natalia Sławek, Ilona Janczyk, Patrycja Florek, Marcelina 
Biedroń, Angelika Piszczek, Monika Kubacka, Karolina Wojtas, 
Ewelina Kaim, Kinga Zelek. Opiekunem drużyny jest Pani mgr 
Magdalena Kindlik. Wybrano też najlepsza zawodniczkę 
turnieju, została nią reprezentantka naszej szkoły Natalia 
Sławek. Dziewczynom składamy serdeczne gratulacje. 
Organizatorem zawodów było I Liceum Ogólnokształcące w 
Limanowej, ZPO- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu 



Fraszka 4 
 

Limanowskiego oraz Powiatowy SZS Limanowa. Głównym inicjatorem i opiekunem Zimowego 
Turnieju piłki koszykowej dziewcząt dla szkół gimnazjalnych była Krystyna Wójtowicz.   

Mistrzynie w piłce ręcznej 

Dnia 20 marca br. w hali sportowej przy 

Zespole Szkół w Rupniowie odbyły się kolejne 

mistrzostwa w piłce ręcznej. Tym razem w 

zaciętej sportowej walce wzięły udział 

gimnazjalistki z gminy Limanowa. Do udziału 

w Mistrzostwach Gminy Limanowa w Piłce 

Ręcznej Dziewcząt Gimnazjów, zgłosiło się 

sześć zespołów. Po kilku godzinach 

sportowych zmagań wyłoniono zwycięzcę, 

którym okazały się znakomite dziewczęta z 

Mordarki, przygotowane przez Panią 

Magdalenę Kindlik. Drugie miejsce na podium 

przypadło grupie ze Starej Wsi I, trzecie 

natomiast dziewczętom ze Starej Wsi II. 

 „Złotej drużynie” w składzie: Monika Kubacka, Alicja Lis, Katarzyna Dyrek, Magdalena 

Frączek, Natalia Lupa, Natalia Sławek, Ilona Jańczyk, Patrycja Florek, Natalia Kądziołka, 

Karolina Wojtas, Kinga Zelek, Ewelina Kaim oraz Agnieszka Lis- serdecznie gratulujemy i 

życzymy powodzenia, podczas zawodów powiatowych 3 kwietnia br. w Mszanie Dolnej! 

Srebrni chłopcy  

12 marca bieżącego roku w hali przy Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w 

Rupniowie rozegrano Mistrzostwa Gminy Limanowa w Piłce Ręcznej Chłopców, które 

zwyciężyła drużyna z Pasierbca. II miejsce zajęła drużyna z Mordarki, której opiekunem jest 

Pan mgr Janusz Zelek. Natomiast III miejsce na podium przypadło grupie gimnazjalistów ze 

Starej Wsi I. Naszym sportowcom serdecznie gratulujemy i stawiamy ich za przykład dla 

innych – ruch to nie tylko recepta na zdrowie ale też szansa na sukces i okazja do zdrowego 

współzawodnictwa! 

Oto nasze sreberka  

 

 



Fraszka 5 
 

 IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego 

Już po raz czwarty w Zespole Szkół w Mordarce 

w dniu 26 lutego 2014 roku odbył się  Gminny 

Konkurs Języka Angielskiego. Do konkursu 

przystąpiło 19 uczniów reprezentujących 

wszystkie szkoły gimnazjalne  z terenu gminy 

Limanowa. Uczestnicy zmagali się z zadaniami 

sprawdzającymi znajomość słownictwa, struktur 

gramatycznych i umiejętność rozumienia tekstów 

pisanych. Po raz pierwszy uczniowie musieli się 

również wykazać umiejętnością tłumaczenia 

fragmentów zdań. I tym razem uczestnicy nie 

zawiedli  i zaprezentowali wysoki poziom 

wiedzy i umiejętności językowych. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili 

nauczyciele uczący w różnych szkołach gimnazjalnych wyłoniła następujących 

laureatów: 

I miejsce Mateusz Hanzel  - Publiczne Gimnazjum w Mordarce 

II miejsce Julia Niemiec - Publiczne Gimnazjum w Mordarce 

III miejsce Wiktoria Sędzimir – Publiczne Gimnazjum w Pisarzowej 

       Laureaci i uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali słownikami  oraz programami 

komputerowymi do nauki języka angielskiego. W uroczystości wręczenia nagród 

uczestniczyli Dyrektor GZOS w Limanowej pani mgr Edyta Król oraz Dyrekcja Zespołu 

Szkół w Mordarce,  którzy pogratulowali zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu i 

życzyli dalszych  sukcesów w nauce języka angielskiego.  Sponsorami nagród był Wójt 

Gminy Limanowa, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Mordarce oraz wydawnictwo 

językowe Pearson. Konkurs zorganizowali nauczyciele języka angielskiego z  ZS w 

Mordarce: mgr Renata Włodarczyk, mgr Renata Szewczyk oraz mgr Renata Frączek. 

 Spotkanie z dietetykiem 

Dnia 11/03/2014 naszą szkołę odwiedziła Pani dietetyk Wiesława Bubula. Zajęcia 

obejmowały klasy 0-3, a także IV-VI. Uczniowie poznali najważniejsze piętra piramidy 

zdrowego żywienia: produkty będące źródłem węglowodanów, białek i  tłuszczów, czyli 

podstawowych składników dobrze zbilansowanej diety. Dzieci zapoznały się z rodzajami 

zbóż i ich przetwarzaniem. Dowiedziały się także, dlaczego warto jeść kaszę gryczaną, gdzie 

uprawia się ryż i dlaczego rośliny strączkowe zajmują przedostatnie piętro piramidy. Pani 

dietetyk przestrzegła dzieci przed piciem napojów energetyzujących, mówiła na temat 

szkodliwości chipsów oraz słodyczy. Celem tej akcji było wyrobienie w dzieciach nawyku 

zdrowego odżywiania się, zachęcenie ich do kosztowania nowych, zdrowych produktów oraz 

uzmysłowienie im, jak ważne jest zdrowe odżywianie się. Na zakończenie zajęć uczestnicy 

zostali obdarowani sokami i owocami.  
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Uczennice gimnazjum przeprowadziły z panią dietetyk Wiesławą 

Bubulą krótki wywiad: 

 Na czym polega odpowiedni dobór produktów w diecie? 

W. Bubula: Jest to związane z piramidą zdrowego żywienia, powinniśmy spożywać produkty 

z każdej grupy piramidy zdrowego żywienia. 

A.: Jakich produktów powinniśmy unikać? 

W.B.: Produktów wysoko przetworzonych, z dużą ilości węglowodanów,  tłuszczu. 

A.: W co powinni wzbogacać swoją dietę weganie i wegetarianie?  

W.B.: Przede wszystkim w wapń i żelazo. 

A.: Czy surowe produkty są zdrowe?  

W.B.: Surowe warzywa i owoce jak najbardziej tak, surowe mięso zdecydowanie nie, owoce i 

warzywa są zdrowsze surowe niż gotowane, warzywa gotujemy na półtwardo. 

A.: Co i ile powinniśmy pić? 

W.B.: Co najmniej 1,5 l wody, mleko ok. pół litra i ewentualnie soki warzywne czy owocowe, 

ale  naturalne i nieduże ilości - szklanka dziennie, lepsze są soki warzywne niż owocowe. 

A.: Do czego może prowadzić złe odżywianie? 

W.B.: Złe odżywianie prowadzi do chorób, które są trudne do wyleczenia, te choroby to jest 

przede wszystkim otyłość, cukrzyca, choroby układy krążenia, nowotwory coraz częściej. 

A.: .Jaką poleca Pani dietę? 

W.B.: Przede wszystkim zdrową dietę, co to znaczy? To znaczy opartą na piramidzie 

zdrowego żywienia. 

A.: Czy poleca Pani dietę Dukana?  

W.B.: Nie polecam diety Dukana, jest to dieta wysoko białkowa, na pewno nie dla dzieci, 

dietę Dukana mogą stosować zdrowe, dorosłe osoby, na własną odpowiedzialność. 

A. :Dziękuję za wywiad. 

  

A oto zdjęcia z tego spotkania z panią dietetyk: 
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Ankieta „Żyj smacznie i zdrowo” 

W związku z realizacją w naszej szkole programu „Żyj smacznie i zdrowo” przeprowadzono 

ankietę na temat zwyczajów żywieniowych wśród młodzieży. Wzięło w niej udział 75 osób, 

uczniów gimnazjum. Wyniki łącznie z ciekawym komentarzem prezentujemy poniżej; 

zapraszamy do lektury: 

1. Czy codziennie spożywasz śniadanie przed wyjściem z domu? 

Na to pytanie pozytywnie odpowiedziało 46 osób, czyli 83%. 

Nie jest to najgorszy wynik, ale zachęcamy pozostałe 

17% uczniów do spożywania śniadania. To 

najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dostarczamy 

swojemu organizmowi energię na cały dzień, 

zyskujemy paliwo, dzięki któremu pracujemy, uczymy 

się, funkcjonujemy. I co najważniejsze, jeśli nie zjemy 

śniadania, później dopada nas głód, który trudno 

poskromić. Badania pokazują, że jeśli rezygnujemy z 

porannego posiłku, zjadamy potem dużo więcej 

jedzenia, a to szybka droga do otyłości.  

Co jest najlepsze na śniadanie?  

-owsianka z suszonymi lub mrożonymi owocami 

- kanapka z chleba gruboziarnistego z masłem, szynką i pomidorem  

- twarożek ze szczypiorkiem; bułka grahamka z masłem 

- jajko gotowane, pomidor, chleb 

Takie śniadanie, choć zawiera dość dużą ilość kalorii, ale energia uwalniana jest powoli przez 

dłuższy czas, przez co dłużej nie czujemy głodu, nie zapomnijmy też o drugim śniadaniu – w 

szkole warto zjeść kanapkę z serem lub owoce.  

2.Czy uprawiasz sport minimum 3 razy tygodniowo? 

Na to pytanie pozytywnie odpowiedziało aż 89% uczniów. Na temat 

roli ruchu przeczytacie w artykule poniżej. 

3.Ile wody dziennie pijesz? 

40% uczniów wypija dzienni ok. 1,5 litra napojów, po 30% wypija mniej lub więcej niż 1,5 

litra. Pamiętajcie, że 1,5 litra wody to minimum, aby sprawnie funkcjonowało nasze ciało.  

4. Czy masz nadwagę lub otyłość? 

Po wyliczeniu wskaźnika BMI 15% uczniów stwierdziło, że tak. Niestety, z wiekiem będzie 

coraz gorzej. Jako dorośli zazwyczaj mniej się ruszamy i mamy wolniejsza przemianę materii. 

Podajemy sposób na obliczenie swojego BMI:                                 
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Masa w kg podzielona przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu.   

Jeśli wynik wyniesie powyżej 23,2 niestety masz nadwagę. Zacznij więcej się ruszać i 

przyjrzyj się temu, co jesz. Skorzystaj z rad zamieszczonych w tym numerze „Fraszki”.  

5. Ile porcji warzyw i owoców zjadasz w ciągu dnia? 

53% uczniów odpowiedziało, że 5 porcji lub więcej, 47% , że mniej. Zalet warzyw i owoców 

jest mnóstwo. Dostarczają energii (zwłaszcza owoce), witamin, składników mineralnych i 

przede wszystkim błonnika, który jak porządna szczotka oczyszcza nasz organizm z różnego 

rodzaju toksyn. Warzywa możemy jeść w dowolnych ilościach, polecamy zwłaszcza 

gotowane na parze skropione oliwa z oliwek i octem jabłkowym. Osoby z nadwagą musza 

uważać natomiast na owoce – niektóre zawierają sporą ilość cukrów (zwłaszcza banany, 

winogrona); świeży ananas, granat, grapefruit pomagają spalać tłuszcz. I codziennie zjadajmy 

przynajmniej jedno jabłko – to tani, dostępny przez cały rok pyszny owoc.   

6. Czy podjadasz między posiłkami? 

Odpowiedzi TAK udzieliło aż 62% uczniów. Niestety, nie jest to dobry nawyk 

żywieniowy. Prowadzi do otyłości, tym bardziej, ze zazwyczaj przekąski, jakie 

podjadamy, nie są zbyt zdrowe, to często: chipsy, ciasteczka, paluszki, cukierki, batony. Stałe 

podjadanie utrzymuje wysoki poziom cukru we krwi, rozregulowuje przemianę materii. 

Lepiej jeść regularnie 5 posiłków dziennie, niż trzy posiłki i mnóstwo przekąsek. 

7. Czy spożywasz regularnie 5 posiłków dziennie? 

73% procent odpowiedziało TAK. 5 regularnych posiłków sprawia, że nie dopada nas wilczy 

głód, a jednocześnie układ pokarmowy ma czas na strawienie kolejnej porcji żywności. Zbyt 

długie przerwy między posiłkami sprawiają, że przemiana  materii zwalnia i organizm 

przestawia się na tryb oszczędny – zamiast od razu wykorzystać otrzymaną dawkę energii, 

magazynuje ją na czas „głodówki” w postaci tłuszczyku w talii czy biodrach. Więc lepiej jeść 

mnie a częściej. Naukowcy dowiedli, że taka sama ilość kalorii podzielona na trzy porcje 

bardziej grozi otyłością, niż podzielona na pięć porcji. 

8. Czy jesz 2 lub więcej porcji ryb tygodniowo? 

Na to pytanie tylko 36 % uczniów odpowiedziało pozytywnie. Większość z nas nie jada ryb, a 

szkoda. Nie od dziś wiadomo, że ryby to samo zdrowie. Zawierają cenne łatwo przyswajalne 

białko, witaminy  z grupy B oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A (poprawia 

kondycję skóry), D (wzmacnia kości i zęby) oraz E (usuwa z organizmu 

szkodliwe wolne rodniki), minerały , takie jak  fosfor, siarkę, chlor, potas, 

sód, magnez, wapń, żelazo, a także mikroelementy: cynk, miedź, mangan 

i jod. Przede wszystkim jednak dostarczają zdrowych 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które usprawniają pracę 

mięśnia sercowego oraz obniżają poziom szkodliwych lipidów we krwi, co zapobiega 

rozwojowi miażdżycy naczyń, obniżają poziom złego cholesterolu. Ponadto normalizują 

ciśnienie krwi. Udowodniono, że ryby poprawiają nastrój, sprzyjając produkcji serotoniny.   
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Pani dietetyk kilkakrotnie przypominała o piramidzie zdrowego żywienia. Warto więc 

przyjrzeć się jej uważnie. Komponując codienne posiłki, miejcie na względzie powyższy 

schemat. A w skrócie: to, co ma stanowić podstawę naszej diety,  jest podstawą piramidy, 

więc codziennie pamiętajmy o produktach zbożowych, najlepiej z grubego przemiału (razowy 

chleb, ciemny makaron i brązowy ryż). Po drugie jedzmy warzywa i owoce, nawet pięć razy 

dziennie (patrz powyżej!). Pamiętajmy też o nabiale – mleku, jogurcie, białym serze, rzadziej 

spożywajmy natomiast ser żółty, który zawiera duże ilości tłuszczu i soli. Kanapkę z żółtym 

serem zjedzmy najwyżej trzy razy w tygodniu, podobnie rzecz ma się z jajkami, które sa 

bardzo zdrowe, ale w odpowiedniej ilości (3-4 tygodniowo).   Trzy razy w tygodniu możemy 

skusić się na mięso, zwłaszcza chude drobiowe. Warto wybrać jeden dzień (może być to 

piątek), w którym  w ogóle nie będziemy spożywać mięsa, wędlin, pasztetów. Wpłynie to 

bardzo pozytywnie na nasz układ trawienny. Warto też kilka razy w tygodniu spożywać 

produkty strączkowe (fasola, groch, soja) – można zjeść je w postaci zupy, pasty do chleba 

hummus, a nawet kotlecików. Przepisy można „wyguglać” w sieci. Wiele negatywnych 

opinii słyszy się o tłuszczach, które znajdują się na samej górze piramidy. Jednak niewielka 

ich ilość jest konieczna dla naszego zdrowia, wybierajmy jednak tłuszcze roślinne, takie jak 

oliwa z oliwek (świetna do surówek) lub olej rzepakowy, doskonały do smażenia. Warto zjeść 

też odrobinę masła, które jako naturalny tłuszcz dostarczy nam mnóstwo witamnin A i D. 

Unikajmy jednak jak ognia tłuszczy trans, czyki utwardzonych, które czynią spustoszenie w 

naszym organiźmie, przyczyniają się do powstania miażdżycy. Niestety są one bardzo 

popularne, znajdują się margarynach twardych, ciastkach, wafelkach, batonach, niektórych 
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gotowych daniach, fastfoodach. Radzimy zerkać na znajdujący się na opakowaniu skład i 

unikać produktów z tłuszczami trans. 

Mnożymy szare komórki  

Jak w każdym numerze tak i w tym zapraszamy do rozwiązania mini-testu.  

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. 

Ignacy Krasicki ,, Człowiek i zdrowie ". 

 W jedną drogę szli razem i człowiek, i 

zdrowie. 

Na początku biegł człowiek; towarzysz mu 

powie: 

"Nie spiesz się, bo ustaniesz." Biegł jeszcze 

tym bardziej - 

Widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi, 

Szło za nim, ale z wolna. Przyszli na pół drogi: 

Aż człowiek, że z początku nadwyrężył nogi, 

Zelżył kroku na środku. Za jego rozkazem 

Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem. 

Coraz człowiek ustawał. Mając w pogotowiu, 

Zbliżył się. "Iść nie mogę, prowadź mnie" - 

rzekł zdrowiu. 

"Było mnie zrazu słuchać" - natenczas mu 

rzekło. 

Chciał człowiek odpowiedzieć, lecz zdrowie 

uciekło. 

 

1. Zdrowie zostało przedstawione w tekście za pomocą: 

a) Epitetu 

b) Porównania 

c) Personifikacji 

d) Onomatopei 

2. W drugim i trzecim wersie autor zastosował: 

a) Mowę zależną 

b) Mowę niezależną 

3. Autor to przedstawiciel: 

a) Renesansu 

b) Baroku 

c) Oświecenia 

d) Romantyzmu 

4. Utwór to: 

a) Dramat 

b) Hymn 

c) Fraszka 

d) Bajka 

5. O zdrowiu napisano kiedyś fraszkę „Na zdrowie”; jej autor to: 

a) Adam Mickiewicz 

b) Aleksander Fredro 

c) Jan Kochanowski 

d) Henryk Sienkiewicz 

6. Jaki morał wynika z tego tekstu?  
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Co nieco o napojach 
Nasi koledzy z klasy IB przeprowadzili wśród uczniów ankietę na temat ulubionego napoju. 

Oto wyniki badania: 

- sok pomarańczowy – 42% 

-oranżada – 18% 

- cola – 16% 

- sok jabłkowy – 14% 

-woda – 10% 

Nie napawa to optymizmem  . Większość ulubionych przez naszych uczniów napojów 

zawiera duże ilości cukru, np. w półlitrowej coli jest aż 5 łyżeczek cukru, w wodzie smakowej 

– 4,5 łyżeczek, w napojach energetycznych- 6! 

Napoje gazowane zawierają dużo kalorii, barwników i substancji chemicznych. Szkodliwy też 

jest obecny w nich fosfor. Wypłukuje on wapń z naszego organizmu, zwiększa ryzyko 

osteoporozy, chorób zębów, dziąseł.  

A co z naturalnymi sokami owocowymi? Niestety, dietetycy podkreślają, że w tych 

naturalnych też jest dużo cukru. Szklanka tego napoju zawiera 113 kcal. Lepiej jest zjeść 

owoc w całości, gdyż włókna obecne w owocu równoważą cukier, pozwalają przyswajać 

kalorie w sposób powolny, poza tym zawierają duże ilości zdrowego błonnika.  

Polecamy wodę, zwłaszcza mineralną, mleko, a nawet herbatę, gdyż zawiera sporą dawkę 

przeciwutleniaczy (to takie substancje pomagające zachować młodość i zdrowie). Dietetycy 

zalecają też picie na czczo szklanki wody z sokiem z połówki cytryny – taki napój świetnie 

oczyszcza organizm, wzmacnia odporność, nawadnia, orzeźwia.  

Ważne, by nie dać się zwariować, po prostu trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek. W 

końcu nie ma nic pyszniejszego niż gorąca herbata z soczkiem malinowym . 

 

 „Czy to jakiś żart…?”  

 czyli najbardziej nietypowe diety i sposoby odżywiania  
 
Ileż teraz słyszy się i czyta o różnorodnych dietach odchudzających 
(„bez efektu jojo!”, ,,potrzeba tylko motywacji!”, ,,nie przepłacaj i 
chudnij!”, ,,ciesz się swoją sylwetką i pokaż koleżankom, że warto!”, 
,,odrzuć siłownię – z tą dietą możesz wszystko!”).  
Tak… niewątpliwie wybór jest bardzo duży.  
Ale do jakich skrajności potrafią dojść ludzie, aby schudnąć? I kolejne 
pytanie: jak ludzie potrafią odżywiać się w tak nietypowe sposoby 
całe życie?  
Zapraszam do przeczytania artykułu o najbardziej nietypowych  
dietach  i sposobach odżywiania, które z pewnością dowodzą, że 
wyobraźnia człowieka nie ma granic.   

Kombinacje zaczęły się już wcześniej 
Panom nie wystarczył ruch na świeżym powietrzu. Panie uznały, że sam gorset 
cudów nie czyni. Zaczęto więc wymyślać różnorodne diety…  
Unikanie bagien – rok 1727 zaowocował pojawieniem się nowego pomysłu na 
uzyskanie szczupłej sylwetki. Amerykański fizyk na podstawie własnych 
obserwacji zauważył, że ludzie zamieszkujący obszary bagienne są ciężsi od tych 
mieszkających na suchych terenach. W swoim traktacie dotyczącym 
przyczyn i skutków otyłości zaznaczył jednoznacznie – chcesz być 
szczupły, unikaj sąsiedztwa bagien. 
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Dieta octowa – rok 1820 zapoczątkował stosowanie mocno kontrowersyjnej metody osiągnięcia 
ubytku masy ciała. Uważano, że spożycie dużych ilości octu jest doskonałym sposobem na 
odchudzanie. Zwolennikiem tej metody był sam Lord Byron.  

Przeżuj i…wypluj – rok 1903 – zdesperowany człowiek, któremu odmówiono 
ubezpieczenia zdrowotnego, postanowił znaleźć sposób na utratę nadmiaru 
kilogramów w swoim ciele. Jego metoda polegała na 32-krotnym przeżuwaniu 
każdego kęsa pożywienia i wypluwaniu resztek. 
Dieta papierosowa – było o niej głośno w latach 20. ubiegłego wieku. Jesteś 
głodny – zapal. Nadmiar jedzenia może cię zabić, a papieros może „jedynie” 
wywołać raka płuc. 
Dieta mydlana – w roku 1930 mydlono oczy spragnionym szczupłej sylwetki, 
twierdząc, że mydlenie ciała może redukować tkankę tłuszczową zlokalizowaną 
pod skórą. Panie mydliły swoje ciała na potęgę, wierząc w magiczną 
moc szarej kostki. 

Dieta Śpiącej Królewny – zapoczątkowana w latach 60. XX wieku. Skoro nie można jeść 
podczas snu, podstawowym założeniem danej metody było… spanie. Osiągnięcie 
długiego snu wspomagane było zażywaniem środków uspokajających. Zwolennikiem tej 
metody był nawet Elvis Presley. Mimo, że śmiejemy się z tej diety, to jednak trzeba 
dodać, że ostatnie badania naukowców dowodzą, że zbyt krótki sen jest przyczyną 
otyłości. 
Pełna determinacja, nieprawdaż? Poczytać i nadziwić się jak najbardziej możemy, ale trzeba 
zapamiętać jedno – diety te nie skutkują, czynią tylko szkody na zdrowiu!  
 
Tymczasem teraz…  
Współcześnie też nie próżnujemy z pomysłami! Oczywiście diety są już nieco bardziej przemyślane, ale 
wyjątki też istnieją… 
 

Dieta wacikowa – jak wskazuje nazwa, dieta polega na zajadaniu się 
wacikami nasączonymi wodą. Zero smaku - zero kalorii. 
Dieta tasiemcowa – najczęściej w postaci tabletek (dlatego pod żadnym 
pozorem nie wolno takich „super” odchudzających tabletek kupować przez 
internet!”) wprowadzane są do organizmu człowieka larwy tasiemca. Ten 
uroczy pasożyt rzeczywiście sprawia, że waga spada (żeruje w naszym 
układzie pokarmowym), ale takie „metody” mogą doprowadzić nie tyle, co 
do groźnych konsekwencji zdrowotnych, ale nawet do śmierci!  

Fioletowa dieta – polega ona na jedzeniu wyłącznie pokarmów o tym 
właśnie kolorze. Stosowała ją przykładowo Mariah Carey. 
Głodzenie się – jak sama nazwa wskazuje - ludzie uważają, że jedynym 
sposobem na utratę wagi jest niejedzenie – sądzą, że energię czerpią ze 
słońca.  
Mogłabym wymienić jeszcze sporo nietypowych diet, które aktualnie się 
stosuje, ale, aby was nie zanudzić przygotowałam coś jeszcze.  
 
Patent na życie 
Mówi się, że każdy wykształca sobie własny styl życia. Jedni zupełnie oddają się losowi i zostają 
autostopowiczami, jedni rygorystycznie muszą mieć wszystko zaplanowane. Takie przypadki dotyczą 
kwestii preferencji – bo tak po prostu chcę. W sprawie sposobów odżywiania również istnieją takie 
grupy osób. Moglibyście wymienić tu wegetarianów, weganów… czy kogoś jeszcze? Oto przykłady 
sposobów odżywiania się, jakich mam nadzieję (bo artykuł powinien czymś zaskoczyć!) nie znaliście. 
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Frutarianizm – istnieją ludzie, dla których zerwanie rośliny oznacza jej śmierć. Dlatego w swoim stylu 
życia ograniczają się do spożywania tylko tych warzyw i owoców (oczywiście bez żadnej obróbki 
termicznej jak np. gotowanie), które nie wymagają zrywania.  

Geofagia – czyli jedzenie ziemi. Ludzie jedzą ziemię i błoto (najczęściej po 
przyrządzeniu jej, choć nie zawsze) , bo uważają, że posiadają one niezwykle 
wysoką wartość składników odżywczych. Według badań, 
w każdym kraju na świecie można już spotkać takie 
osoby. W Tokio istnieje nawet specjalna restauracja, w 
które serwowane dania są właśnie z ziemi.  

Freeganizm – freeganie to ludzie, żywiący się jedynie jedzeniem ze śmietników 
(nie jedzą jednak mięsa ze względu na groźne skutki po zjedzeniu go 
nieświeżego). Nie wynika to jednak z warunków materialnych. Freeganie chcą 
sprzeciwić się światowej konsumpcji i marnowaniu jedzenia. Dla kogoś to 
szaleństwo, ale niewątpliwie musimy przyznać, że marnowanie jedzenia nie jest 
czymś dobrym.  
Liquidarianizm – niektórzy uznają, że to odmiana wegetarianizmu. Ludzie spożywają pokarmy tylko w 
postaci płynów, bo tak – według nich – nie obciążają swojego organizmu.  
 
Ktoś, kto przeczytał to wszystko stwierdził: „można i tak”. Jak widać – można.  
Jednak łatwiej chyba po prostu zdrowo się odżywiać, bo ten wybór zaowocuje, mogę zaryzykować – 
samymi  plusami.  
  

    „Oh, my Choco-Chocolate!”     

Wszyscy ją znamy i kochamy… o czym mowa? Oczywiście o czekoladzie - czyli naszym 

pocieszycielu, gdy smutno, sposobie na odstresowanie, składniku pysznych dań i deserów  i 

oczywiście zmorze wszystkich, którzy są na diecie. Nie oceniajmy czekolady bezpodstawnie – 

warto ją lepiej poznać! 

Kiedy tak naprawdę się pojawiła? 

Czekoladę, jeśli tak można było to tak nazwać, gdyż tak naprawdę 

była to mieszanka mielonego kakao (z kakaowca), wody, mąki 

kukurydzianej, chili i miodu zwana xocolatl pili jako pierwsi Majowie. 

Była ona napojem dodającym energii, a także wykorzystywanym w 

obrzędach zaręczynowych jak dziś używa się w tym celu szampana.  

Pamiętacie 

frutariankę z filmu 

„Notting Hill”? ;) 
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Za to pierwsza tabliczka czekolady została stworzona dopiero w Szwajcarii, w 1819r.  

A co teraz nazywa się czekoladę? 

Czekolada musi składać się z co najmniej 35% masy kakaowej, oprócz tego dodaje się do niej tłuszcz, 
cukry i inne dodatki. Rodzajów czekolad jest aktualnie naprawdę mnóstwo (popatrzmy przykładowo 
na film „Czekolada”), ale te najbardziej popularne to: 
- gorzka – zawiera przynajmniej 70% masy kakaowej, podobno ją wybierają koneserzy 
 - mleczna – w jej skład wchodzi również mleko lub proszek mleczny i wanilia, podobno ją delektują 
się marzyciele i romantycy 
- biała – nie ma zawartości proszku kakaowego, ją rzekomo wybierają niezdecydowani     
- z nadzieniem: kawowym (niecierpliwi), toffi  (z wyobraźnią),pomarańczowym (odpowiedzialni) 
Ale wiadomo, że to tylko przypuszczenia ;) 
 
A co w kwestii zdrowia?  
 
Niewątpliwie nie powinno się pozwalać sobie na zjedzenie kilku tabliczek naraz (bywają też i tacy 
miłośnicy), bowiem 100g to ok. 500-700kcal. Ale nie można oszaleć i wyrzucać sobie każdą zjedzoną 
kostkę! Przedstawmy dobre strony czekolady (jednak warto wiedzieć, że zalety ma ta prawdziwa 
czekolada, gorzka) …!  

 Jeśli chodzi o kwestie kosmetyczne, czekolada świetnie oczyszcza skórę z toksyn i działa 
wyszczuplająco – oczywiście w postaci kremu, maseczki itd. 

 Czekolada zawiera fenylotylaminę , która powoduje wzrost serotoniny (zmniejsza podatność 
na choroby układu nerwowego; odpręża) i endorfin („hormonów szczęścia”, które 
poprawiają samopoczucie) w organizmie. 

 Czekolada zawiera też flawonoidy – opóźniają one proces starzenia! 

 Czekolada pobudza też pracę nerek, działa przeciwzakrzepowo i wzmacnia serce oraz układ 
krwionośny.  

 Chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym. 

 Zawiera (młodych biologów i chemików zapraszamy do 
analizy!) : magnez, żelazo, cynk, selen, wapń, białko, 
witaminy B6, B2, A, E, B3, B12, kwas foliowy.  

 
Niestety nie ma rzeczy idealnych – poznajmy wady smacznej 
przyjemności… 

 Ma dużo kalorii – spożywanie jej w nadmiarze może 
przysporzyć nam nawet kilku kilogramów… 

 Mogą powodować alergię i dzięki obecności kofeiny – 
nawet uzależnienie. 

 Czekolada biała i mleczna zawiera nasycone kwasy tłuszczowe, które niekorzystnie 
wpływają na naczynia krwionośne.  

Pamiętajmy, że czekolada nie jest taka zła, jak ją malują, ale spożywana z głową! 
Czego nie wiedzieliście jeszcze o czekoladzie? 
 

 Rekord Guinnessa na największą tabliczkę 
czekolady został pobity 11.09.2010 przez firmę 
Grand Candy. Stworzyli bowiem czekoladową 
tabliczkę ważącą 4410 kg. Przeciętny człowiek 
potrzebowałby 450lat, aby zjeść tak ogromną 
ilość czekolady ( a Wy jak myślicie, ile bym Wam 
zeszło?  )  
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Największy sklep z czekoladą powstał w Dubaju. 
Po centrum handlowym jeździ specjalny cukierkowy samochód, a na środku 
sklepu znajduje się drzewko zrobione z czekolady. Powierzchnia sklepu to aż 
900 metrów kwadratowych! W ciągu najbliższych kilku lat właściciel planuje 
otworzyć kolejnych 15 sklepów w pozostałych krajach Zatoki Perskiej. 
Szkoda, że nie w Europie… 
 
 

 

 Czekolada do wdychania.  
Profesor z Uniwersytetu Harvardzkiego spełnił 
marzenia czekoladoholików. Opracował inhalator, 
który pozwala uraczyć się ulubionym smakołykiem 
bez ryzyka przytycia. Można wybierać z czterech 
smaków Le Whif: malinowego, miętowego, mango i 
czystej czekolady. 

 
 
 

        

Kiedy jedzenie staje się chorobą 

Bulimia– zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się, po których 

występują zachowania kompensacyjne. Do najczęstszych zachowań należą: wywoływanie wymiotów, 

głodówki, użycie diuretyków, środków przeczyszczających, wykonywanie lewatyw, nadmierne 

ćwiczenia fizyczne. 

Przyczyny bulimii 

  brak samoakceptacji 

     konflikty rodzinne 

     zaburzenia mechanizmów samoregulacji i samokontroli 

     uszkodzenie ośrodka sytości w mózgu 

     emocjonalne zaniedbanie dziecka w dzieciństwie 

     brak akceptacji przez grupę rówieśniczą (wiążący się często ze zmianą środowiska)  

  Zmiany fizyczne i psychiczne u osób cierpiących na bulimię 

     niedobory pokarmowe 

     odwodnienie 

     zmęczenie 

     ospałość 

     zły nastrój 

     niepokój 

     zaparcia 

     bóle głowy 

     niedociśnienie tętnicze 

     dyskomfort w jamie brzusznej 
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     zaburzenia równowagi 
elektrolitycznej 

     nieregularne miesiączki lub ich brak 

     sucha skóra 

     rany, zgrubienia i blizny skóry 
powierzchni grzbietowej rąk (od 
prowokowania wymiotów)[22][23], 
zob. objaw Russella 

     uszkodzenie szkliwa zębów 

     uszkodzenie naczynek krwionośnych 
w oczach 

     opuchlizna twarzy i policzków 
(zapalenia ślinianek) 

     awitaminoza 

     rozciągnięcie żołądka do znacznych 
rozmiarów 

     osłabienie serca, wątroby i układu 
pokarmowego 

     podrażnienie przełyku, zgaga, 
refluks 

     w skrajnych przypadkach – 
pęknięcie przełyku lub przepony 

     niechęć do samego siebie 

     stany depresyjne 

     poczucie wstydu i upokorzenia 

     psychiczne uzależnienie od środków 
przeczyszczających i odwadniających 

Ortoreksja - patologiczna obsesja na punkcie spożywania zdrowej żywności.                                          

Osoby dotknięte ortoreksją unikają spożywania określonych pokarmów, czasami również 

określonych sposobów obróbki żywności (np. gotowania, smażenia), ponieważ uważają, że są 

one szkodliwe dla zdrowia. Codzienna aktywność osoby chorej na ortoreksję zostaje 

zdominowana przez czasochłonne planowanie, kupowanie oraz przygotowywanie posiłków. 

Odstępstwo od ustalonych zasad dietetycznych skutkuje pojawieniem się poczucia winy oraz 

lęku. W skrajnych wypadkach ortoreksja prowadzi do zaburzeń funkcjonowania w 

społeczeństwie oraz niedożywienia.  Ortoreksja nie jest jednostką uwzględnioną w aktualnie 

obowiązujących klasyfikacjach chorób i zaburzeń psychicznych (typu ICD-10, DSM-IV), 

zwyczajowo jest jednak umieszczana wśród innych zaburzeń odżywiania. 

Ruch to zdrowie  

Pewnie zauważyliście, że podstawą piramidy odżywiania jest…ruch! Chyba nikogo nie trzeba 

przekonywać, że to podstawa zdrowego stylu życia. O zaletach ruchu  mogliście przeczytać w 

poprzedniej „Fraszce”. Na szczęście w naszej szkole wszyscy uwielbiają się ruszać i oby ten 

nawyk pozostał nam na zawsze. A jakie są nasze ulubione dyscypliny sportu oprócz piłki 

nożnej, kosza, czy ręcznej? 

Młodzież z Zespołu Szkół w Mordarce dwa razy w miesiącu  

organizuje wyprawy w góry. Chodzenie po górach ma wiele 

zalet i stanowi fantastyczny sposób na „naładowanie baterii” po 

całotygodniowej pracy w szkole. Dotlenieni, wyciszeni  i od 

stresowani uczniowie  wracają do domu z radością, i z 

większym optymizmem spoglądają na własne życie. Młodzież 

dzięki wycieczkom  dba  o kondycję, a w zdrowym ciele zdrowy duch!  
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Uczniowie chętnie i aktywnie spędzają wolny czas na 

zorganizowanych zajęciach na lodowisku. Jazda na łyżwach 

to świetny sposób na aktywny tryb życia, który pozwala 

zachować ogólną sprawność fizyczną i modeluje sylwetkę. 

Młodzież i dzieci z naszej szkoły na lodowisku spędzają czas 

naprawdę miło, aktywnie i z korzyścią dla zdrowia. 

No i ulubione cheerliderki!!!  

Max Dance to grupa cheerleaders, powstała w 2009 r. przy ZS w Mordarce. Założycielką zespołu jest 

pani Magdalena Kindlik. W roku szkolnym 2013/2014 zespół taneczny cheerleaders 

składa się z III grup: 

1. Grupa młodsza(dziewczęta w wieku od 5-7 lat) 

2. Grupa średnia(dziewczęta w wieku od 8-10 lat) 

3. Grupa starsza(dziewczęta w wieku od 14-16 lat) 

Dziewczęta grup młodszych i średnich przygotowują się na występy przed 

publicznością z Zespołu Szkół w Mordarce. Starsze Cheerleaderki uświetniają swoją 

obecnością uroczystości nie tylko szkolne, ale także miejskie tj.: Dni Limanowej, koncerty 

charytatywne. Dziewczyny możemy zobaczyć także w czasie przerw meczów rozgrywanych na hali w 

Muszynie oraz przy ZSS Nr 3. Zespół występuje również gościnnie na różnych imprezach poza 

powiatem.  

KONKURS WIEDZY 
Jak zapewne wszyscy zauważyli, ostatnio wiele mówiliśmy na temat zdrowego stylu życia i 

odżywiania, mamy nadzieję, że dzięki temu zmienimy niektóre złe nawyki, co pozwoli nam 

zachować zdrowie i szczupłą sylwetkę. Aby utrwalić wiedzę na ten temat, Pani pedagog 

zorganizowała konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu. Każdy gimnazjalista może w nim wziąć 

udział. Kartki z odpowiedziami należy składać u Pani Aliny Górszczyk do 15 kwietnia, 

nagrody czekają. Poniżej prezentujemy pytania: 

1. Najbardziej energetyczny produkt to: 

a) masło 

b) mleko 

c) mięso 

2. Ile kcal mahamburger :  

a) 300 kcal  

b) 200 kcal  

c) 100 kcal 

3. Podstawą piramidy żywienia są:  

a) warzywa, 

b) zboża wieloziarniste, 

c) mięsa i warzywa. 
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4. Wybierz najzdrowsze śniadanie: 

a) parówka, herbata, bułka 

b) biały ser, ciemne pieczywo, rzodkiewka, herbata 

c) ser żółty, szynka, pieczywo białe, herbata 

5. Który z podanych produktów zawiera cukier prosty: 

a) batonik 

b) owoc 

c) herbatnik 

6. Która z propozycji obiadu jest najzdrowsza. 

a) ryż z kurczakiem 

b) ryba z warzywami 

c) naleśniki z truskawkami 

7. Jakich produktów powinno się jeść najmniej? 

a) drobiu 

b) cielęciny 

c) mięsa czerwonego 

8. Ile razy w tygodniu powinno się jeść ryby i jajka? 

a) 3-4 

b) 1-2 

c) 2-4 

9. Ile minut powinno się poświęcić na aktywność fizyczną w ciągu dnia? 

a) 20 min, 

b) 30 min, 

c) 60 min, 

10. Wybierz makroelement  występujący w naszym organizmie: 

a) wapń  

b) żelazo  

c) cynk  

d) magnez 

11. Wybierz mikroelement występujący w naszym organizmie:  

a) jod  

b) fosfor 

c) siarka 

d) fluor 

12. Odkładanie się cholesterolu w tętnicach wywołuje… 

a) miażdżycę  
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b) osteoporozę 

 c) anemię 

13. Co nie powoduje zwiększanie się cholesterolu w organizmie człowieka? 

a) palenie papierosów  

b) spożywanie owoców  

c) stosowanie środków antykoncepcyjnych 

14. Jaką rolę w naszym życiu odgrywa białko? 

a) jest głównym budulcem kości i zębów  

b) jest głównym budulcem żył i tętnic  

c) jest głównym budulcem narządów wewnętrznych 

15. W jakich produktach jest najwięcej białka: 

a) mleku, serach, kukurydzy, pomidorach, cebuli 

b) jajkach, soi, pomarańczach, dyni, bananach 

c) piersi z kurczaka, mięsie czerwonym, jajkach, twarogach, soi 

16. Wchłanianie wapnia do organizmu ułatwia: 

a) wit. A 

b) wit. C 

c) wit. D3 

17. Witamina D nazywana jest: 

a) słoneczną 

b) owocową 

c) jogurtową 

18. Cynamon to przyprawa, która: 

a) zapobiega zakrzepom 

b) podnosi poziom cukru we krwi 

c) działa przeciwbakteryjnie 

19. Masło 

a) wspomaga pracę wątroby 

b) wspomaga pracę nerek 

c) wspomaga pracę mózgu i układu nerwowego 

20. Najbardziej wartościowe pieczywo to… 

a) pieczywo jasne  

b) pieczywo o przedłużonym okresie ważności  

c) pełnoziarniste pieczywo razowe 

21. Zdrowe słodkości to?  

a) rogaliki 
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b) soczyste owoce 

c) czekolada z nadzieniem truskawkowym 

22. Nadmiar cukru prowadzi do: 

a) próchnicy, otyłości, cukrzycy  

b) utraty wagi i łaknienia  

c) zaburzenia wzroku i słuchu 

23. Jogurty naturalne są najzdrowsze bo: 

a) nie zawierają cukrów 

b) nie zawierają białka  

c) nie zawierają przeciwutleniaczy 

W naszej gazetce przedstawiliśmy tylko część zagadnień dotyczących zdrowego odżywiania. 

Zachęcamy Was do śledzenia strony naszej szkoły na Facebooku, gdzie udostępniamy posty z 

ciekawostkami na ten temat publikowane przez użytkownika 

www.facebook.com/zyjsmacznieizdrowo. 

Zapraszamy tez na stronę: http://www.winiary.pl/zyjsmacznieizdrowo/ , gdzie znajdziecie mnóstwo 

porad kucharza, dietetyka, przeróżne quizy, przepisy na pyszne i zdrowe dania.  

 

 

 

http://www.facebook.com/zyjsmacznieizdrowo

