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Śląskiej Sieci Szkół

Promujących Zdrowie,
przyznany na okres
01.11.14. – 31.10.17.

"Ci, którzy myślą, że nie
mają czasu na ćwiczenia
fizyczne, będą musieli
wcześniej czy później
znaleźć czas na
chorobę". 
Edward Stanley 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
powinna być obok diety
niezbędnym elementem
życia każdego z nas.
W dzisiejszych  czasach
rozwój  techniki znacznie
ułatwił nam życie.
Większość z nas spędza
dzień na siedząco,
najczęściej  w wymuszonej
pozycji, w  skupieniu,
nierzadko pod dużą presją
czasu. W dodatku ruch w
czasie wolnym też

odgrywa coraz mniejszą
rolę. Aktywność w ramach
prac domowych też jest
bardzo ograniczona dzięki
użytkowaniu pralki i innych
sprzętów AGD.
Uprawiając sport:
* zwiększasz wydolność
układu odpornościowego
* aktywnie niwelujesz
podwyższony na skutek
strsu poziom adrenaliny
* opróżniasz magazyny
glukozy
* przyspieszasz wydalanie
z organizmu produktów
przemiany materii
* naczynia krwionośne
stają się bardziej
elastyczne, zwiększa się
liczba krwinek, co sprzyja
nasilaniu 
transportu tlenu

* mózg jest lepiej
ukrwiony, co korzystnie
wypływa na regenerację
komórek nerwowych i
pozwala zachować
młodość, jednocześnie
zostaje wydzielona większa
ilość hormonu szczęścia,
endorfin, które poprawiają
nastrój
* zwiększa się pojemność
płuc
* poprawiasz swoją
wytrzymałość i
wzmacniasz układ
sercowo-naczyniowy.
Twoje serce bije równiej i
mocniej. Ciśnienie tętnicze
jest wyrównane.

Otrzymany certyfikat
Przekleństwo nadmiaru

cukru
Już od dawna podejrzewa
się, że produkty spożywcze
uwalniające cukier, takie jak
chleb, makarony, ziemniaki,
ryż i oczywiście czysty
cukier, a więc wszystkie
artykuły, które w czasie
trawienia szybko uwalniają
duże ilości glukozy, biorą
udział w rozwoju tzw.
Chorób cywilizacyjnych:
cukrzycy, choroby
Alzheimera, zawału serca,
nowotworów. Obserwując
sposób odżywiania się
wszystkich istot żywych na
naszej planecie, można
stwierdzić, że ponad
99,99% stworzeń żywi się
tak, że po posiłku nie
stwierdza się u nich
istotnego wzrostu stężenia
cukru czy insuliny we krwi.
Żadne ze stworzeń,

które odżywia się w taki
sposób, nie umiera na raka.
Tylko człowiek i źle
karmione przez niego
zwierzęta domowe muszą
sobie radzić z poważnymi
wahaniami stężenia cukru
we krwi. Już na początku
ery nowożytnej znany
lekarz Paracelsus odkrył, że
„wszystko jest trucizną i nic
nie jest trucizną, bo tylko
dawka czyni truciznę”.
Dotyczy to również cukru.
Cukier ma więc dwa
obliczam z jednej strony
służy jako źródło energii, z
drugiej, nadmiar glukozy
grozi wystąpieniem
poważnego uszkodzenia
komórek i ciężkich chorób.
Więcej w książce „ Nowa
dieta antyrakowa” Coy,
Franz

Certyfikat został nadany
przez Regionalny Ośrodek
Metodyczno – Edukacyjny
Metis w Katowicach.
Zaplanowane zostały
następujące akcje, będące
zarówno kontynuacją
wieloletnich działań
pracowników szkoły, jak
również obejmujące nowe
pomysły, jak: wzrost
aktywności fizycznej, walka
ze stresem, 
profilaktyka chorób, walka z
uzależnieniami, promocja
racjonalnego
odżywiania, wzrost wiedzy o
żywności, akcje
charytatywne. 
E.A.

* Śląska Sieć Szkół
Promujących 

Zdrowie

* Aktywność 
fizyczna
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nadmiaru

 cukru
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* Kwalifikacyjne
 Kursy 

Zawodowe
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GASTRONOMOWIE W TERENIE
FOTOREPORTAŻ WYCIECZEK KLASY 3 d T

W grudniu odbyła się
wycieczka klasy III d T
do niezwykłego
muzeum, w którym
przeszłość przeplata
się z teraźniejszością.
W muzeum można
zobaczyć wciąż
sprawne urządzenia
sprzed dziesięcioleci,
posłuchać
pasjonujących historii
browarnictwa
jednocześnie
przenosząc się w
czasie w dawne
zaułki XIX – wiecznej
żywieckiej uliczki i do
galicyjskiej karczmy.
Muzeum Browaru w
Żywcu, gdyż o nim
mowa, jest jednym z
obiektów Szlaku
Zabytków Techniki
Województwa
Śląskiego. Atrakcją
muzeum jest
pomieszczenie „Czas
Wojny”, w którym
można obejrzeć

archiwalne dokumenty i
film ze wspomnieniami
arcyksiężnej Marii
Krystyny Habsburg,
córki ostatnich przed
wojną właścicieli firmy,
a także sala w stylu art
deco z kręgielnią. Na
koniec na
zwiedzających czeka
lustrzany labirynt ze
zdjęciami na ścianach,
przedstawiający czasy
PRL-u, z którego nie
tak łatwo było się
wydostać uczestnikom
wycieczki. Wszystkie
sale muzeum pokazują
proces tworzenia piwa
od dawnych czasów po
współczesne.
Uczniowie po
zwiedzeniu muzeum
mieli również okazję
zobaczenia pracującej,
nowoczesnej linii
produkcyjnej browaru.
Emilia Antończyk

Uczennice klasy III d T
miały niecodzienną
możliwość zwiedzenia
słynnej restauracji
Wodna Wieża w
Pszczynie „od kuchni”.
Zaprezentowana
została nie tylko sala
konsumencka, ale
także część
produkcyjna i
magazynowa. 
Restauracja znajduje
się na najwyższym
poziomie 40-metrowej
wieży, jej wystrój
przenosi w świat
fantastyki naukowej
widzianej oczami
Juliusza Verne’a. W
oferowanym menu
można znaleźć dania
przygotowane w
oparciu o nowoczesne

techniki, np. sous-vide,
jak również akcenty
kuchni molekularnej.
W Pszczynie
uczestnicy wycieczki
odwiedzili także
zagrodę Żubrów oraz
Park Zamkowy.
Ponadto
wycieczkowicze udali
się do Gospodarstwa
Szkółkarskiego
„Kapias” w
Goczałkowicach, gdzie
w pięknym wiosennym
słońcu można było
podziwiać różne style
aranżacji ogrodów.
E. A.

Linia produkcyjna

Muzeum Browaru Żywiec

Wodna Wieża

Zamek w Pszczynie

Ogrody KapiasZagroda Żubrów

Pszczyna

E.A.

B.K.
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Muzeum Browaru Linia produkcyjna

Zbiory Muzeum Browaru Żywiec

Makieta Browaru Żywiec Gospoda w Muzeum Browaru Linia produkcyjna Browaru Żywiec
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