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1. Fioletowe lub zielone, czasami z pestkami. 
2. Co cztery lata, letnia lub zimowa. 
3. Z nich mamy ketchup. 

4. … narciarskie. Dyscyplina J. Kowalczyk. 

5. Halloween’owe warzywo. 
6. Przysmak małp. 

7. Owocowa lub warzywna. 

8. Dziewczyny jak … 
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NO TO ZDRÓWKO! 
DZIENNIK (I NOCNIK ) KAŻDEGO DBAJĄCEGO O ZDROWIE 

 
 
 
 
 
 

JEDZ Z GŁOWĄ! 

 

To nie znaczy jedz kurczaka razem z grzebieniem  Jedz z głową to znaczy 

jedz mądrze. Nie opychaj się czym popadnie, a już na pewno nie oszukuj 

pustego żołądka „szybkim byle-czym”. Miej przy sobie na przykład suszone 

owoce, pestki dyni, słonecznika czy migdały. A najlepiej dla Ciebie              

i Twojego zdrowia: jedz owoce i warzywa. 
 
Jedno jabłko, mandarynka czy banan to wprawdzie niewielka dawka energii 

(uwaga dziewczyny! to wielki plus owoców i warzyw!), ale za to spora 

dawka witamin i cennych minerałów. Ale rośliny to przede wszystkim 

źródło błonnika. Oczyszcza on organizm z toksyn i metali ciężkich 

wypełniając żołądek i jelita, dając uczucie sytości i sprawiając, że rzadziej 

sięgamy po łakocie. 
 

Pamiętajmy: w jedzeniu nie chodzi tylko o to, byśmy się najedli do syta 

albo ponad miarę (i to niekoniecznie smacznie…), natomiast chodzi o to,   

by jedzenie przynosiło nam zdrowie. Jedzmy dla zdrowia! 
 

Warto sobie uświadomić, że nieodpowiednie odżywianie prowadzi do 

szeregu chorób cywilizacyjnych, np. cukrzyca, alergia, otyłość. Teraz 

umieramy nie z głodu, lecz z nadmiaru. Nadmiaru tłuszczu, cukru, soli, 

konserwantów, przetworzonych rzeczy. Odżywiajmy się dla zdrowia! 
 



RUSZ SIĘ!!!! 

 
 
 
 

Idzie wiosna zadbaj o kondycję fizyczną po zimowym leniuchowaniu! 

Wstań pół godziny wcześniej i idź do szkoły piechotą. A do domu wróć 

nieco dłuższą drogą. 
 

Pomóż mamie w pracach na zewnątrz: możesz pozbierać drobne gałązki, 

patyki na podwórku, zamieść chodnik przed domem. To drobny wysiłek,      

a wdzięczni Ci będą rodzice i … Twój organizm!!! 
 

Czy wiesz, że sport oraz aktywność fizyczna leżą u podstawy piramidy 

zdrowego odżywiania? Oznacza to, że powinien być on w naszym życiu 

najważniejszy, jeśli tylko zależy nam na zdrowiu i dobrym samopoczuciu.  

Zaleca się, aby od piętnastu do trzydziestu minut dziennie poświęcić na 

ruch. To w zupełności wystarczająca doza dostarczająca nam energii i 

zapału do pracy na resztę dnia.  
 

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania, w wyniku których 

otrzymano zaskakujące rezultaty. Otóż już niewielka dawka regularnej 

aktywności fizycznej (20-40 minut dziennie) może dać niebywale 

pozytywne wyniki w postaci na przykład zwiększenia zdolności 

matematycznych! 

Pamiętaj, aby osiągnąć swój potencjał muszą być aktywne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUMOR NA ZDROWIE: 

 
 

- Dlaczego pijesz tak dużo wody? 
- Bo właśnie zjadłem jabłko. 

- A co to ma do rzeczy? 
- Bo zapomniałem je umyć! 
 
 

Przychodzi baba do lekarza: 

- Powinna pani jeść dużo owoców i to najlepiej bez obierania – radzi lekarz. 

Baba dziękuje za diagnozę i zbiera się do wyjścia. 

- A tak a propos, jakie owoce pani jada najczęściej? – pyta lekarz. 

- Orzechy… 
 
 

Do warzywniaka wchodzi mężczyzna i mówi do sprzedawcy: 

- Chciałbym wykupić wszystkie pomidory, które macie w sklepie. 
- Czyżby wybierał się pan na koncert tego muzyka, który ma dziś występ     

w naszym mieście? – pyta sprzedawca 
- Nie proszę pana. To ja jestem tym muzykiem… 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA DROBNE: 
 

AAAAA Wygłodniałego konsumenta poszukują dojrzałe jabłka wiszące na 

gałęziach. 
 
************************************************************* 
AAA Partnera do porannego joggingu poszukuję – Przejedzony Garfield 

(rzuciłem lazanię…) 
 
************************************************************* 
Przepisami na zdrowe „co nieco” chętnie się wymienię – Miś Puchatek. 
 
 



PRZEPIS NUMERU: 

 

DZIŚ PRZEPIS NA PYSZNY OWOCOWY POCZĄTEK 

DNIA 

Chrupiące gofry, a na nie owoce i do tego jeszcze pyszny sok, oczywiście 

świeżo wyciśnięty z pomarańczy! Na goferki sam wybierzesz, co położysz: 

czy maliny czy truskawki czy też może mandarynki. A oto przepis na to 

wyśmienite śniadanie: 
 

Świeży sok z pomarańczy  
Składniki na 1 szklankę: 3 pomarańcze 

Sposób przygotowania: owoce umyj, przekrój na połówki i wyciśnij z nich 

sok.  
 

Gofry z mąki razowej z owocami sezonowymi 
Składniki na ok. 6 sztuk:  
1 szklanka mąki pszennej razowej 

0,5 szklanki mąki pszennej 
2 jajka 

1,5 szklanki mleka 
0,25 szklanki oleju roślinnego (np. słonecznikowego) 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 łyżeczka cukru 

szczypta soli 
Sposób przygotowania: Mąkę wsyp do miski, dodaj proszek do pieczenia, 

sól, cukier.  Wszystko wymieszaj, a następnie dodaj żółtka, olej oraz mleko. 

Zmiksuj mikserem na gładką masę. Do ciasta dodaj ubite na pianę białka, 

wymieszaj łyżką lub krótko zmiksuj do połączenia się składników. Ciasto 

możesz odstawić, aby odpoczęło (na około 15 minut), ale nie jest to 

konieczne. 
Rozgrzej gofrownicę na maksymalną moc. Gofry piecz przez około 3 

minuty. 
Po upieczeniu i przestygnięciu gofrów, nałóż na nie dowolnie pokrojone 

owoce.    
 

Życzymy smacznego!  

PIJ WODĘ!!!! 

 

Bez wody nie ma mowy o zdrowym odżywianiu i zdrowym życiu. 

Człowiek może przeżyć bez wody od 3 do 5 dni, zależnie od tego jak 

szybko tę wodę traci. W normalnych warunkach człowiek traci 

przynajmniej 2 litry wody dziennie.  Co się dzieje, kiedy tracisz wodę          

z organizmu?  
Zaczynasz się odwadniać, a ponieważ woda jest niezbędna do życia, 

organizm daje Ci szybko znać, że zaczyna Ci brakować wody. 

Najważniejszym znakiem jest oczywiście uczucie pragnienia,                     

ale odwodnienie może powodować również inne objawy.  
Uczucie pragnienia pojawia się, gdy organizm odwodni się zaledwie o 1%. 
Rola wody w organizmie człowieka jest bardzo ważna - wpływa na naszą 

efektywność, zarówno umysłową (mózg w 80% składa się z wody),           

jak i fizyczną (mięśnie to w około 75% woda). 
 
 
 
 
 

„NAJ” WŚRÓD OWOCÓW, WARZYW I NASION 

W DZISIEJSZYM NUMERZE TE NAJWARTOŚCIOWSZE, czyli            

o największej zawartości witamin, minerałów i innych cenny składników  
 

WARZYWA: buraki, brokuły, marchewka, cebula, czosnek, rzodkiew, 

pomidory, papryka 
 

OWOCE: truskawki, wiśnie, czereśnie, śliwki, banany, borówki, kiwi, 

papaja, ananas, maliny 
 

ORZECHY I NASIONA: migdały, orzechy włoskie, nasiona dyni, orzechy 

laskowe, orzeszki ziemne, nasiona słonecznika, owies, żyto. 
 
 
 
 



HISTORYJKA NA ZDROWIE  

 

Rozpoczynamy cykl opowiadań przesłanych do redakcji przez naszych 

czytelników. W dzisiejszym numerze pouczająca historia autorstwa 

Natalii (klasa III). 
 

W pewnej dzielnicy w Warszawie, na osiedlach Słodyczy i Zdrowia, 

stały cukiernia (jak się domyślacie na osiedlu Słodyczy) i warzywniak (na 

osiedlu Zdrowia). Ich mieszkańcy ciągle kłócili się czyje potrawy są lepsze. 

Mieszkańcy osiedla Słodyczy robili wybitne desery, a mieszkańcy osiedla 

Zdrowia przepyszne i zdrowe dania z owoców i warzyw.  

Kłócili się przez wiele lat, miesięcy i dni. Gdy ta kłótnia trwała 

hmm…..5 lat, 4 miesiące i 15 dni, mieszkańcy postanowili urządzić wielkie 

zawody  w gotowaniu. Zawody miały odbyć się za tydzień. W tym czasie, 

mieszkańcy osiedla Słodyczy ćwiczyli przygotowywanie swoich wybitnych 

deserów, a mieszkańcy osiedla Zdrowia swoich dań owocowo-warzywnych. 

Skłócone osiedla postanowiły, tym razem jednomyślnie, że w jury konkursu 

zasiądą dzieci mieszkańców obydwu osiedli.   

W końcu nadszedł wielki dzień zawodów. Drużyna mieszkańców 

osiedla Zdrowia, dla potrzeb konkursu przybrała nazwę „Warzywka”,          

a mieszkańców osiedla Słodyczy: „Lizaczki”.  
W pierwszej konkurencji drużynę „Warzywek” reprezentowali: pani 

Małgosia, znawczyni wszystkich odmian jabłoni, pan Michał, hodowca 

bakłażanów i panna Agata, wielbicielka pomidorów, a drużynę 

„Lizaczków” pan Arnold – producent kremówek, pan Krzysztof, najlepszy 

cukiernik na osiedlu, i jego asystentka, panna Hanna.  
„Warzywka” zrobiły swoją specjalność sałatkę owocową                   

z pomarańczy, arbuza, gruszek, jabłek i bananów. „Lizaczki” natomiast, 

swój mega-słodki tort czekoladowy.  
Gdy skończył się czas konkurencji, dziecięce jury rozpoczęli 

degustację.   
Pierwszą reakcją na danie „Lizaczków” był błogi uśmiech na 

twarzach dzieci, czekolada wprost rozpływała się w ustach, bita śmietana 

niemal prosiła, żeby ją jeść łyżkami. Jednak po chwili dzieci zaczęły czuć 

się co nieco niewyraźnie: zaczęły boleć ich brzuchy, a jednemu z dzieci 

wypadł ząb!  

Po dłuższej przerwie zaczęła się degustacja dania „Warzywek”. 

Dzieci po prostu nie chciały kończyć jeść, bo tak im smakowało. Zjadły 

wszystko do ostatniej łyżeczki i poczuły się tak dobrze jak jeszcze nigdy            

w życiu, a w dodatku były pełne energii.  

Sędzia główny – Krzyś z trzeciej klasy – ogłosił werdykt: „Więcej 

konkurencji nie będzie, bo wiemy już, kto wygrał!”. Oczywiście wygrały 

„Warzywka”. A mieszkańcy osiedla Słodyczy dalej produkowali swoje 

desery, lecz wyciągnęli naukę z konkursu i używali do nich całej masy 

owoców. Mieli także nową specjalność: soki i musy owocowe.  

I tak skończyła się historia kłótni o lepsze potrawy.  
PAMIĘTAJCIE, ABY JEŚĆ DUŻO OWOCÓW I WARZYW!!!      

 
 
 
 
 

CZAS NA ANTYREKLAMĘ!  

W ROLI GŁÓWNEJ: SŁODYCZE. 
 

Jeśli Twoim celem jest: 

1. Wzrost wagi ciała 
2. Posiadanie zepsutych zębów 
3. Słaby wzrok 

4. Słaba odporność 

5. Bycie rozdrażnionym rozkapryszonym i podenerwowanym 

6. Utrata koncentracji 

7. Ospałość 

JEDZ SŁODYCZE ILE WLEZIE!!! 
 
 
 
 
 
 


