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                                   Spływ  kajakowy   Pilicą

 
    O tym ,że kajaki są ciekawą i bezpieczną propozycją spędzania wolnego czasu , pozwalają w scenerii  pięknej
przyrody odetchnąć od zgiełku miasta i codziennych obowiązków , mogli przekonać się uczniowie klasy I Prywatnego
Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie,  którzy wraz  z wychowawczynią : Iwona Stępniewską oraz nauczycielem :
Jackiem Kaczmarczykiem; uczestniczyli 9 czerwca w spływie kajakowym Pilicą.
  Pilica jest idealną rzeką na rozpoczęcie przygody z kajakami i wodą. Młodzi kajakarze wypłynęli  z Tomaszowa .Po
półtoragodzinnym wiosłowaniu  przycumowali w Spale , gdzie pełni emocji i pozytywnych wrażeń rozpalili ognisko i
skonsumowali kiełbaski. Trasa spływu biegła dalej do Inowłodza. Poniżej Spały Pilica jest szczególnie piękna , wpływa
w rezerwat. W Inowłodzu ,po minięciu kościoła św. Michała , rozpościera się wspaniały widok na romański kościół św.
Idziego.
  18 kilometrów  wiosłowania wyzwoliło w uczestnikach spływu przyjemność poznawczą , zmusiło do myślenia
kreatywnego i poszukiwania rozwiązań. Pozwoliło na regenerację sił witalnych i umysłowych, jakże cennych w
ostatnich dniach nauki , które dzielą nas od wakacji.
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      Ludzie uprawiający sport, są narażeni na różnego rodzaju kontuzje.
Zaczynając przygodę ze sportem trzeba zaczerpnąć wiele informacji na
temat ćwiczeń. Jeżeli w grę wchodzi odchudzanie, najlepiej udać się do
dietetyka, który udzieli odpowiednich rad. Dlatego postanowiłam krótko
napisać na temat prawidłowego odżywiania. 
Dieta człowieka powinna składać się głównie z  witamin i soli mineralnych, 
białka, węglowodanów i odpowiednich tłuszczów. Odpowiednia ilość tych
składników powinna znaleźć się w 5 posiłkach dziennie. W grę wchodzi
także nawodnienie organizmu. Przeciętny człowiek powinien pić około 1.5
litra wody dziennie, która jest składnikiem krwi, a krew jest bardzo ważna.
Właściwe odżywianie jest kluczem do zdrowia, a przy tym do długiego życia.
Dzienne zapotrzebowanie w ciągu dnia to od 2000 do 4000 kalorii, których
ilość zależna jest od wieku, płci i aktywności fizycznej. Teraz krótko opiszę
poszczególne składniki odżywcze:
1) Węglowodany(cukry) są źródłem energii. Dzielą się na cukry proste i
złożone. Nasz organizm potrzebuje tych  drugich, gdyż są zdrowsze. Ich
źródłem są produkty tj.mąka, ryż, kasze, makaron, również owoce.
2) Tłuszcze są materiałem zapasowym, energetycznym i
ochronnym.Tłuszcze pochodzenia roślinnego zawierają(dobre) nienasycone
kwasy tłuszczowe, które znajdują się w oliwie i oleju.

Są zazwyczaj płynne i nie zawierają cholesterolu. Natomiast organizm nie
toleruje tłuszczów pochodzenia zwierzęcego tj.masło czy smalec.
3) Białko to podstawowy element budulcowy organizmu. Jest niezbędny w
czasie kształtowania kości czy zębów u dzieci. Ich obecność znajdziemy w
jajach, mleku, serach, twarogach, czy w drobiu.
4) Witaminy i sole mineralne znajdują się głównie w warzywach i owocach.
Są również odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Ograniczajmy spożywania dużej ilości cukru, kawy, herbaty, słodkich i
gazowanych napojów, słodkich ciast, cukierków itp., soli, margaryny,
sztucznych barwników i wielu innych...
Podsumowując, starajmy się, by spożywane przez nas produkty spożywcze
były pełnowartościowe, bogate w białko, witaminy i sole mineralne,
węglowodany oraz tłuszcze.Pijmy dużo wody , a wtedy nasze
samopoczucie i zdrowie będzie pozytywne:)

                                                        Iga Stefańska , kl. II GIM

    

                                 W  ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH!

. .



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 1 06/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL KWIECIEŃ 2026r.

Opowieści z dreszczykiem to bardzo popularne gatunki literackie. Wśród
nich możemy wyróżnić także powieść detektywistyczną, do której zalicza
się książka” Morderstwo w Orient Expressie” Agaty Chrisitie, którą
chciałbym  zrecenzować.
Powieść napisana jest dość prostym, czytelnym językiem, chociaż na
początkowych stronach ciężko jest wiele rzeczy zrozumieć. Również z
nazwiskami bohaterów możemy mieć problemy. Czy odczytacie słowo
„Arbuthnot”? No właśnie. W książce mamy także wiele całych zdań
napisanych po francusku- „Ce n’est rien. Je me suis trompe”. Dla
nieznających tego języka zrozumienie i przeczytanie takiego zwrotu może
być nie lada problemem. Ale i takie wady nie przeszkadzają.
Śledztwo wciąga już od początku i bardzo ciężko jest oderwać się od
książki. Naszym detektywem jest bogaty Belg, który próbuje rozwiązać
sprawę morderstwa w Orient-Expressie. Kto i kogo zabił? Tego oczywiście
dowiecie się czytając książkę. Mogę także zapewnić, że godziny spędzone
nad lekturą nie będą czasem straconym. Na pewno wiele rzeczy was
zaskoczy i przyprawi o zdumienie. Samo rozwiązanie jest uważane za jedno
z najciekawszych i po prostu najlepszych wymyślonych przez Agatę
Christie.
Podsumowywując- czy czytacie kryminał  po raz pierwszy, czy uwielbiacie
książki tego typu to ta pozycja jest dla was świetnym wyborem. Prosta,
skupiona na akcji fabuła, ciekawa historia i nieliniowe rozwiązanie to cechy
firmowe tej książki. Powiem krótko- zdecydowanie polecam. 
Kuba Wlazło, kl.IIG

           Do tegorocznego konkursu, który miał miejsce 22 maja 2016 roku,
zgłosiło się ponad 100 artystów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, zamieszkujących województwa: śląskie, opolskie,
łódzkie, świętokrzyskie i małopolskie.
Na scenie Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu prezentowano utwory
Marii Konopnickiej w konkursie recytatorskim i poezji śpiewanej.
Uczestników oceniało jury w składzie: Bogusław Nowak – przewodniczący
oraz Marzena Michałowska – Kowalik oraz Halina Kasiczak.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych III miejsce zdobył Szymon Gwadera
- reprezentujący Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie .
To kolejny sukces recytatorski Szymona. W XIII edycji Diecezjalnego
Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej ,,Kocham Moją Ojczyznę”, który miał
miejsce 6 kwietnia Miejskim Domu Kultury w Opocznie , Szymon Gwadera
zdobył II miejsce.
I.Stępniewska

               37. Ogólnopolskie Spotkania 
                 z Poezją Marii Konopnickiej

                         Czy warto przeczytać 
   
"Morderstwo w Orient-Expresie"  Agaty  Christie?

    

                                                                   DOBRY KRYMINAŁ...
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                               SPŁYW  KAJAKOWY  W  OBIEKTYWIE
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                                             Na co do kina?

„ I że Cię nie opuszczę” film  
w  reżyserii Michaela Sucsy'ego
  „ I że Cię nie opuszczę” – to historia idealna dla wielkich romantyków. Tych
, którzy są już zakochani i tych , którzy wciąż poszukują lub czekają na tą
wyjątkową miłość. Na pewno spodoba się widzom , którzy wierzą w
prawdziwą miłość i mimo niezliczonych przeszkód zawsze znajdą szansę
na powrót drugiej połówki. Dla pań , które straciły nadzieję , że na świecie są
mężczyźni gotowi do poświęceń. Wniosek jest jeden: jeśli mężczyzna kocha
, to nawet utrata pamięci nie jest mu przeszkodą w walce o ukochaną.
Film reprezentuje gatunek jakim jest melodramat. Reżyserem jest Michael
Sucsy, który obsadził  w rolach : Channing Tatum (Lero), Rachel McAdams
( Page) , Sam Neill ( Bill).
Paige (Rachel Mc Adams ) i Leo (Channing Tatum) to małżeństwo z
pięcioletnim stażem. Wszystko w ich życiu wydaje się wyjątkowe. Mają
wiernych przyjaciół , pracę , zaczęli już nawet planować dzieci. Nagle tą
bajkową miłość przerywa nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Paige
traci pamięć. Dla Leona to wielki cios w serce, .Jednak nie poddaje się…
Plusem filmu jest to , że zainspirowany jest prawdziwymi zdarzeniami.
Polecam go wszystkim tym , którzy twierdzą , że miłość to najważniejsza
wartość w ich życiu. 

Natalia Jędrasik , kl.ILO

„Trzy metry nad niebem”–reż. 
Fernando González Molina

„Trzy metry nad niebem”- - film opowiada o dwóch młodych ludziach , z
zupełnie innych światów. Babi jest młodą , inteligentną dziewczyną z dobrego
domu. Przyjaźni się z Palliną , osobą o wiele bardziej otwartą na świat i na
ludzi. Hache jest gwałtowny i porywczy. Jednak między nimi narodzi się
miłość. Bohaterowie poznają się w dość nietypowy sposób i nie
podejrzewają , że narodzi się między nimi tak silna więź. Chłopak ma
problemy z policją , a Babi jest świadkiem pobicia, którego dopuścił się
Hache. To jedynie zaczątek perypetii, w które widz jest wciągany z
niesamowitą mocą.
Ten film zaliczam do jednych z lepszych jakie oglądałam ostatnio. Opowiada
on nie tylko o niespełnionej miłości ale również o problemach w szkole czy
przyjaciołach .Oglądając film , zapomniałam o otaczającej rzeczywistości.
Niektórzy zestawiają film z historią Romea i Julii. Myślę , że nie do końca
mają rację , ponieważ nie ma tu jedynie wątków miłosnych .Pojawiają się
również bójki , wyścigi motocyklowe
Film doprowadził mnie do łez….

Dagmara Olczak , kl. I LO
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