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 FORMĘ TRZYMAMY, ZDROWE ŻYCIE MAMY

.

"Trzymaj Formę" to program zachęcający
nas do zdrowego trybu życia; prawidłowego
odżywiania oraz aktywności fizycznej. Ten
projekt udowadnia, że życie w dobrej formie
nie jest takie trudne:) Inicjatywa oparta jest
na informacjach z badań specjalistów
żywienia i aktywności fizycznej. W akcji
wzięło udział ok. 560 gimnazjalistów. Nasza
szkoła także bierze udział w tej kampanii.
Klasy od 5 do 7 wykonują różne zdania
związane ze zdrowym odżywianiem. Klasa 5
zrobi plakat z talerzem zdrowego żywienia.
Klasa 6 wykonuje pracę na temat "Wiem co
jem-sprawdzamy etykiety". Klasa 7
wytłumaczy nam, co to jest kaloria oraz...
bije rekord w ich spalaniu. Przedstawi nam
także mity i fakty o odchudzaniu w formie
plakatu. Każda klasa z wielką chęcią
włączyła się do udziału w akcji. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku także
będziemy "Trzymać Formę". Oby jak
najdłużej nam się to udawało.

O.O

ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

1. Jedz śniadanie!!! Śniadanie to najważniejszy posiłek. To on daje Ci energię na
samym początku dnia. Dzięki niemu myślisz na pierwszych lekcjach:)
2. Jedz 5 posiłków dziennie, małe ilości, lecz często.
3. Spożywaj 5 porcji owoców i warzyw. Mogą to być również soki 100%.
4. Unikaj nadmiernej ilości soli (sól przyczynia się do nadciśnienia tętniczego).
5. Pij przynajmniej 1,5 l wody.
6. Unikaj nadmiernej ilości tłuszczu.
7. Dokładnie gryź i przeżuwaj pokarm (to także jest istotne w zdrowym odżywianiu
się).
8. Ostatni posiłek spożywaj minimum dwie godziny przed snem.

O.O

O.O



www.polskatimes.pl Polska The Times | Wydanie specjalne 03/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bystrzak

CZY WIESZ, ŻE ...

. .

ZDROWO SIĘ ODŻYWIAM,

                            U LEKARZA NIE BYWAM

     PIERWSZA PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA

Powstała ona w USA w 1992r., miała dotyczyć wagi oraz ilości składników
w naszej codziennej diecie. W starej piramidzie żywienia podstawą były:
- produkty zbożowe,
- warzywa i owoce,
- orzechy oraz rośliny strączkowe,
- ryby, jaja i drób,
- nabiał,
- czerwone mięso, 
- słodycze.
Od 2017 r. ta piramida została zmieniona. Na pierwszym miejscu stawia
się aktywność fizyczną, powinniśmy na nią poświęcić około 30 min.
dziennie. Mogą to być, np.: spacery, bieganie, ćwiczenia ruchowe,
gimnastyka, a nawet taniec. 

Olga .G

Kiwi zawiera więcej witaminy C
od… cytryny, bo aż 93 mg w 100 g
produktu, czyli jeden owoc posiada
100% dziennego zapotrzebowania
na tę witaminę.
Kaki jest źródłem prowitaminy
A. Hamuje rozwój komórek
białaczki oraz wywołuje
ich apoptozę, czyli ich obumieranie.
Żurawina posiada zdolność do
ochrony komórek mózgowych
podczas zawału lub wylewu.
Zawiera dużo witamin z grupy B.
                                                 O.O

.
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Pyszne batoniki, które dostarczają zdrowej energii na cały

dzień. 

Idealnie sprawdzą się jako zdrowa przekąska dla dzieci.

Składniki:
- 100 g mąki orkiszowej razowej

- 100 g płatków owsianych

- 100 g miękkiego masła

- 1/3 szklanki płynnego miodu

- 2 łyżeczki soku z cytryny

- 60 g łuskanego słonecznika

- 3 czubate łyżki suszonej żurawiny

Sposób przygotowania:
Płatki, mąkę oraz masło mieszamy i wyrabiamy palcami jak kruszonkę.

Dodajemy pozostałe składniki i wszystko mieszamy. Masę rozkładamy na

małej blasze, wyłożonej papierem do pieczenia (15 x 20 cm). Pieczemy 25

minut w 180 stopniach. Następnie pozostawiamy blachę batonów do

wystygnięcia i chwilę schładzamy w lodówce. Na koniec kroimy na nieduże

batoniki.

Smacznego!

.

.

ZUZIA RADZI 
Odżywiaj się zdrowo - pyszne przepisy

Makaron ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Składniki (porcja dla dwóch osób):
- 2 ząbki czosnku
- 5 sztuk pomidorów suszonych
- 160 g makaronu spaghetti
- 2 garści świeżego szpinaku
- łyżka oliwy
- sól, pieprz, przyprawy do smaku według uznania

Sposób przygotowania:
Czosnek zeszklić na oliwie. Suszone pomidory pokroić, szpinak opłukać i odciąć łodyżki. Do czosnku dodać
pokrojone pomidory oraz szpinak. Do całości dodać ugotowany wcześniej makaron. Wszystko dokładnie
wymieszać oraz doprawić do smaku według uznania.

Smacznego!

.

.
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      NA PEWNO ICH ZNACIE I PODZIWIACIE

..

I  CHŁOPKAKI, I DZIEWCZYNY CHCĄ NALEŻEĆ DO ICH DRUŻYNY!

        
Wszyscy już wiemy, że Robert Lewandowski i Ania Lewandowska są małżeństwem. Obydwoje cenią sobie
sport. Robert gra w piłkę nożną w klubie Bayern Monachium, a Ania uprawia karate i jest trenerką personalną.
Zmobilizowała  wiele Polek do zadbania o swoje ciało i duszę. Prowadzi blog o tematyce zdrowego stylu życia,
żywienia i ćwiczeń, na którym zamieszcza filmy z propozycjami treningów oraz przepisy na zdrowe potrawy. 

OSIĄGNIĘCIA ANI:
Złoty medal w mistrzostwach świata w drużynowym karate kumite w czeskiej Pradze.
Występując w parze mieszanej z Mateuszem Wanatem zdobyła srebrny medal.
Na mistrzostwach świata w Genewie zajęła trzecie miejsce.

OSIĄGNIĘCIA ROBERTA:
9 krotny król strzelców.
3 krotny zdobywca super pucharu Niemiec.
1 raz  mistrz  Polski.

CIEKAWOSTKI:
Robert i Ania poznali się na Mazurach.
Mają otworzyć restaurację na wodzie Wenecja Mazur.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, restauracja zostanie otwarta w 2019 roku na molo w Giżycku.
Po ukończeniu swojej kariery rodzina Lewandowskich chce się przeprowadzić na Mazury.
Ciekawe czy ich córka Klara pójdzie w ślady rodziców?

                                                                                                                                                     W.S
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Chyba każdy z nas chce ładnie wyglądać,słyszeć od innych ludzi miłe komentarze i być
zapraszanym na zawody sportowe, tak jak zrobił to Bartek Łazar z klasy szóstej, znacie go?
Ten chłopak naprawdę przeszedł niesamowitą przemianę. Gdy go zobaczyłam we wrześniu
na rozpoczęciu roku szkolnego, nie mogłam w to uwierzyć, że to ten sam chłopak! Wysoki,
opalony, no i oczywiście szczupły, bardzo dużo schudł i urósł przez wakacje. Postanowiłam
więc go zapytać co zrobił, by tak definitywnie zmienić swój image.W tym wywiadzie
stwierdził, że zmienił sposób odżywiania- jadł mało pieczywa, na obiad najczęściej pierś z
kurczaka, ryż, dużo warzyw, kolacji nie jadł wcale oraz pił dużo wody. Podczas wakacji
wiekszość czasu spędzał na świeżym powietrzu, bardzo dużo grał w piłkę nozną z kolegami.
Uprawiał też różne ciekawe sporty, dzieki którym spalał swoje kalorie. Nie siedział przy
komputerze, nie marnował cennego czasu,  tak jak niektóre dzieci. Miał z góry postawiony
cel i z wielką zaciętością dążył do niego, tak jak Odyseusz, który płynął do swej upragnionej
Itaki. Bartek dotarł do swojej. Tylko chwalić go za to. Chyba nawet dziewczyny zaczęły się
nim bardziej interesować... Po cichu szepczą między sobą, że zrobił się taki przystojny i
elegancki. Życzymy Bartkowi wytrwałości! Trzymamy kciuki!  Osobiście zachęcam innych do
tak aktywnego i zdrowego trybu  życia jaki wiedzie Bartek. L.H.

. .

 NIESAMOWITA PRZEMIANA

Bartek pokonał samego siebie

. .
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