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IDZIE WIOSNA :)

W tym numerze m.in.: Dzień Kobiet
i

e

dzień otwarty w naszej
szkole, co oferujemy?
czujemy wiosnę, jak o
siebie zadbać?
Radzimy, co robić, aby
dobrze się czuć
wiosną i uniknąć tzw.
wiosennego
zmęczenia.
sportowe fakty: Polacy
rządzą!!! Fenomenalne
starty Polaków na
mistrzostwach świata i
Europy :)
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RZĄDZIMY W SPORCIE!!

e

Piotr Żyła, Dawid
Kubacki, Maciej Kot i
Kamil Stoch to
drużyna, która
przejdzie do historii
polskiego sportu. 

W sobotnim konkursie
Mistrzostw Świata w
Lahti zdeklasowali
swoich rywali
zdobywając złote
medale drużynowych
mistrzów świata na
dużej skoczni. Świetne
przygotowanie i dobrze
zaplanowany program

treningowy zdały
egzamin w najlepszym
możliwym momencie.
Pierwsza seria skoków
pokazała, że mamy
zespół wyrównany,
gdzie
odpowiedzialność za
wyniki biorą wszyscy
jego członkowie. Druga
seria potwierdziła tylko
polską dominację.
Brawo panowie i
dziękujemy za
emocje!!!

Polscy skoczkowie
wrócili do Polski po
mistrzostwach świata
w Lahti, na których
zdobyli dwa medale.
Indywidualnie brąz
wywalczył Piotr Żyła
na dużej skoczni, a
drużyna zdobyła
mistrzostwo świata.

Teraz zawodnicy
dostaną chwilę na
odpoczynek i
regenerację.
"Jesteśmy
niezmiernie dumni, że
wszyscy oddali tak
dobre skoki. Już w
serii próbnej pokazali,
kto będzie dyktować

warunki w konkursie
drużynowym. Po
cichu się tego
spodziewałem" -
powiedział Adam
Małysz. 
"Była dramaturgia, ale
chłopcy pokazali się z
jak najlepszej strony.
Najbardziej baliśmy

się o Dawida
Kubackiego, bo
warunki były dosyć
kiepskie. Wytrzymał
psychicznie i widać,
że jest przygotowany
bardzo dobrze" -
dodał.
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Polska wygrała
klasyfikację
medalową na
mistrzostwach
Europy w Belgradzie!
12 medali, w tym
siedem złotych, jeden
srebrny i cztery
brązowe. 
To NAJLEPSZY
WYNIK polskiej
reprezentacji na
halowych
mistrzostwach
Starego Kontynentu
W HISTORII polskiej
lekkiej atletyki. 

Po raz ostatni 12
medali na halowych

ME biało-czerwoni
zdobyli w 1973 roku,
ale wśród nich tylko
dwa złote.
Po genialnej sobocie na
lekkoatletycznych
Halowych
Mistrzostwach
Europy,niewielu z nas
sądziło, że Polacy
mogą zaserwować
nam kolejny tak piękny
wieczór. Biało-
czerwoni jeśli chodzi o
królową sportów od lat
jednak nie zawodzą i w
niedzielę udowodnili to
w wielkim stylu.

Genialny dzień polskich lekkoatletów w
Belgradzie! Polacy, po znakomitej sobocie na
Halowych Mistrzostwach Europy, dziś stawiają
kropkę nad "i". Najpierw złoto wywalczył Adam
Kszczot, potem Sylwester Bednarek, a teraz
kolejne krążki z najcenniejszego kruszcu
dorzuciły znakomite sztafety kobiet i mężczyzn
4x400 metrów. Brąz wywalczyła też Ewa
Swoboda Jesteśmy potęgą!
Niewielu z nas sądziło, że Polacy mogą
zaserwować nam kolejny tak piękny wieczór.
Biało-czerwoni jeśli chodzi o królową sportów od
lat jednak nie zawodzą i w niedzielę udowodnili to
w wielkim stylu.
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Brak słońca, dieta uboga w cenne dla organizmu minerały, brak witamin – to wszystko powoduje, że organizmowi ciężko dostosować się do zmian, które
niesie za sobą kolejna pora roku, dlatego nie dla wszystkich nadejście wiosny oznacza zastrzyk energii i chęć do działania. Niektórzy odczuwają w tym
okresie osłabienie, brak koncentracji i senność. To może być wiosenne przesilenie. Podpowiadamy, jak skutecznie sobie z nim radzić i cieszyć się
zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem.

1. Wiosenne porządki w diecie
Aby zwalczyć skutki wiosennego przesilenia, należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się swojej diecie i zastanowić, czy dostarczamy organizmowi
produktów, które zawierają elementy cenne dla zdrowia. Różnorodna i zbilansowana dieta to klucz do zdrowia, dobrego samopoczucia oraz budowania
odporności. Zgodnie z założeniami piramidy, należy spożywać 4-5 posiłków dziennie o regularnych porach (w odstępach czasowych ok. 3-4 h).
Śniadanie, to najważniejszy posiłek. Dobrze skomponowane wpłynie na funkcjonowanie organizmu podczas całego dnia.
Podstawą codziennej diety powinny być owoce i warzywa. Kolejną ważną grupą są produkty zbożowe, szczególnie pełnoziarniste. W naszym menu nie
powinno zabraknąć też produktów mlecznych. Należy ograniczyć spożywanie mięsa, szczególnie czerwonego, jeść więcej ryb i jaj. Tłuszcze zwierzęce
należy zastąpić olejami roślinnymi. Co więcej, słodycze warto zastąpić orzechami, a sól zamienić na zioła. Należy również pamiętać o nawodnieniu
organizmu oraz aktywności fizycznej.
2. Kolorowe menu
Dlaczego warzywa i owoce powinny dominować w naszym menu? Warzywa, owoce i produkty z nich pochodzące, takie jak na przykład 100% sok są
źródłem cennych dla zdrowia witamin oraz mikro- i makroelementów, a także substancji o działaniu antyoksydacyjnym. Zgodnie z zaleceniami Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) należy spożywać około 400 g warzyw i owoców dziennie podzielonych na 5 porcji. Powinny one stanowić część każdego
posiłku, które spożywamy w ciągu dnia. Jedna z porcji warzyw i owoców, może być zastąpiona przez sok owocowy lub warzywny.  Warto jeszcze dodać,
że sok pomarańczowy zawiera wcześniej wspomnianą witaminę C, która pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a co szczególnie
ważne w zwalczaniu skutków przesilenia, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
3. Rusz się!
Regularna aktywność fizyczna ma zbawienny wpływ na zdrowie, a tym samym na jakość życia. Dzięki regularnemu ruchowi usprawniamy pracę układu
odpornościowego, redukujemy masę tkanki tłuszczowej, poprawiamy tężyznę fizyczną oraz pozytywnie wpływamy na ogólne samopoczucie. Zatem jeśli
chcesz uniknąć wiosennego zmęczenia, ruszaj się! Pamiętaj, że najważniejsza jest regularność, a ruch to nie tylko przebiegnięte kilometry czy siłownia.
Jeśli treningi na siłowni i biegi wydają ci się nudne lub za trudne, to poszukaj alternatywy dla siebie. Można zapisać się na taniec, jeździć na rolkach lub po
prostu chodzić na spacery. .
4. Wysypiaj się
Regularny sen ma duże znaczenie dla zdrowia fizycznego, zachowania dobrej kondycji oraz dla naszego samopoczucia, pozwala on bowiem na regenerację
i nabranie sił, dlatego tak ważne jest, aby przesypiać zalecane dla dorosłego człowieka 7-9 godzin dziennie. Warto również zadbać o higienę snu. Należy
pamiętać o dopasowaniu temperatury w sypialni - chwile przed snem wywietrzyć miejsce, w którym będziemy spali, a także unikać najadania się na noc.
Warto zrezygnować z tłustych i ciężkostrawnych potraw na kolację oraz nie pić napojów pobudzających (kawa, mocna herbata). 
5. Znajdź czas dla siebie
Kiedy czujemy się rozdrażnieni, zmęczeni, brak nam sił i motywacji, warto pomyśleć o rozwiązaniach, które pomogą nam się zrelaksować. Czas na
odpoczynek jest równie ważny jak praca. Należy odpoczywać dla zachowania równowagi psychicznej i fizycznej. Gdy jesteśmy wypoczęci, jesteśmy
bardziej wydajni i kreatywni. Warto każdego dnia znaleźć chociaż pół godziny dla samego siebie i poświęcić ten czas na czynności, które nie kojarzą się
z pracą lub innymi obowiązkami. Pozwól sobie i swojemu mózgowi na odpoczynek. Odłącz się, zrób coś, co pozwoli Ci pozytywnie nastawić się do
rozpoczynającego się dnia lub zapomnieć o problemach! 
Twój wiosenny parasol 
1. Pięć posiłków dziennie
2. 400 gram owoców i warzyw dziennie podzielonych na pięć porcji (jedną z nich może być szklanka soku)
3. Minimum 30 minut ruchu w ciągu dnia
4. 7-9 godzin zdrowego snu  
5. Minimum 30 minut dziennie tylko na relaks
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Dzień otwarty szkoły!!!

Bawimy się i uczymy :)
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W naszej szkole
każdy znajdzie coś
dla siebie!!!
Od wielu lat dzieci i
młodzież z naszej
miejscowości uczy się
i bawi w murach tego
niezwykłego pałacyku.
Usytuowanie szkoły
jest jej dodatkowym
atutem. Z dala od

drogi, w otoczeniu
pięknego parku,
bezpiecznie i zdrowo
dla dzieciaków. Nasza
szkoła oferuje wiele
zajęć dodatkowych,
m.in. koło
wolontariatu, koło
ortograficzne, działa
nasza gazetka
"Grottgerek",

Samorząd Uczniowski
organizuje wiele
konkursów, zabaw i
akcji mających na
celu aktywizowanie
społeczności szkolnej.
Współdziałamy z LKS
Poręba Wielka, OSP,
pomagają nam i
wspierają nasze
działania. Również

nieoceniona jest
pomoc i wsparcie
rodziców, dzięki
którym wiele się u nas
dzieje.

Zapraszamy!!!
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Nasze atuty, nasze
zalety

Brak anonimowości
wszyscy  uczniowie
znają się z imienia i
nazwiska. Nauczyciele
nie mają problemów z
ich rozpoznaniem. 

Szkoła bez przemocy
i poczucie
bezpieczeństwa Mimo
różnic wieku w szkole
nikt nie zauważa

znęcania się nad
młodszymi. Zbyt wiele
czasu dzieci spędzają
razem i na agresywne 
zachowania nie ma tu
miejsca.

Przyjacielskie relacje
uczniów i nauczycieli 
W szkole panuje
przyjacielska
atmosfera. Uczniowie
nie boją się przyjść i
porozmawiać  z
nauczycielami,
pracownikami szkoły  o
problemach, nawet
osobistych. Nikt tu nie
jest pozostawiony sam
sobie.

Indywidualizacja
nauczania w
mniejszym zespole

uczniów łatwiej jest
nauczycielowi dotrzeć
do każdego ucznia,
zauważyć wszelkie
uzdolnienia i trudności.
Podejmując
indywidualną pracę z
uczniem zdolnym,
nauczyciele
doprowadzają do
sukcesu, zaś u ucznia
słabszego wyrównują
braki w wiedzy  i
umiejętnościach.

Zaangażowanie
rodziców rodzice
czują się
współgospodarzami
szkoły, podejmują
działania mające na
celu
współorganizowanie
imprez szkolnych.
Dobra baza
dydaktyczna ułatwia
uczniowi dostęp do
nowoczesnych
technologii
multimedialnych,

pomocy
dydaktycznych.
Warto nam zaufać jak
najwcześniej i tym
samym pozwolić, by
potencjał Państwa
dzieci miał szansę od
początku rozwijać się
 w nowoczesnym
wymiarze edukacji w
poczuciu
bezpieczeństwa, ładu
 i ciągłości
edukacyjnej.
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