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Kącik Zdrowych Porad  
 

 

Zdrowa dieta na zimę  ma na celu nie tyle odchudzanie, ile utrzymanie wagi                 

w ryzach i wzmocnienie odporności organizmu. Prawidłowa dieta  zimowa 

powinna wpłynąć na naturalną florę bakteryjną jelit, poprawiając  w  ten 

sposób odporność.  

 

 

 Jedz często, ale mało  

Zimą trzeba szczególnie przestrzegać regularnego jadania posiłków. 

Najlepiej jedz 5 mniejszych, każdy po 250-350 kcal. Pomogą  one                 

w utrzymaniu równowagi cieplnej i utracie zbędnego tłuszczu. 

 

 

 

 Sięgaj po kiszonki  

Prawidłowa dieta powinna dobrze wpływać na naturalną florę 

bakteryjną jelit, która ma znaczący wpływ na odporność całego 

organizmu - stanowi swoistą barierę dla zarazków. Pamiętaj, że te 

pożyteczne bakterie występują nie tylko w fermentowanych napojach 

mlecznych, ale również w kiszonej kapuście czy ogórkach 

 

 



 Jedz ciepłe posiłki  

Zima to czas gęstych, i pikantnych potraw. Najlepsze są zupy, które 

sycą, nie powodując przy tym przyrostu wagi. Są źródłem składników 

odżywczych (m.in. potasu, fosforu i białka) oraz mają właściwości 

rozgrzewające. Pij także jak najwięcej herbatek owocowych                           

i ziołowych. Sięgnij też po soki owocowo-warzywne                             

(robione samodzielnie). Mają mnóstwo witamin, poprawiają przemianę 

materii i oczyszczają organizm. 

 

 

 Jedz tłuste ryby  

Masz ochotę na coś tłustego? Zamiast kotleta zjedz tłustą morską 

rybę (np. łososia, makrelę, śledzia). Zawiera ona bezcenne dla serca                

i mózgu kwasy tłuszczowe omega-3 oraz chroniące komórki 

przeciwutleniacze – witaminy A i E. 

 

 

 Korzystaj z mrożonych warzyw  

Zimową porą nie masz do dyspozycji tylu świeżych, wartościowych 

warzyw, co latem. Ale są mrożonki – niska temperatura sprawia, że 

produkty zachowują większość swoich właściwości odżywczych. 

Możesz z nich błyskawicznie przyrządzić sycące i nietuczące 

potrawy. 



Kącik Literacki  

                                          Wigilia 

                                Nastąpił Wigilii czas, 

A to zdarza się tylko raz, 

Raz do roku, 

Co z tego, że o zmroku? 

Cieszyć się należy 

I zasiąść do wieczerzy. 

Patrz! Pierwsza gwiazda świeci, 

Śpiewają dzieci, 

Bo radość zagościła, 

I nigdy nas nie opuściła. 

Wiktoria Szewczyk kl. V b 

              

               Zima 

Zima to taki czas, w którym są zabawy i święta, 

Każdy o nich pamięta. 

Pierwszy miesiąc zimy to grudzień, 

W którym wyjątkowy jest nie tylko jeden dzień. 

Najpierw  Mikołaj Święty prezenty przynosi, 

Bo każde dziecko w liście o nie prosi. 

Później w naszych domach gości choinka, 

Więc do wieczerzy może zasiąść cała rodzinka. 

Na zakończenie roku, 

Ludzie mogą doznać szoku. 

Bo sztuczne ognie strzelają, 

I do obchodów Nowego Roku zapraszają. 

Natalia Krzyżak kl. VI 



 

Gdy już zima, czas jest mroźny. 

Weźmiesz sanki, narty, łyżwy. 

To już biegniesz na podwórko, 

By się bawić z przyjaciółką. 

 

Lubisz święta i wigilię? 

Zawsze spędzasz te dni mile? 

Już niedługo, mało czasu! 

Biegnij po choinkę  z lasu. 

Gabriela Stachowiak kl. V b 

 

 

Najważniejsze zasady 

bezpieczeństwa w zimie 

 

Ze względu na zbliżające się ferie zimowe i świąteczne, 

przypominamy wszystkim najważniejsze zasady zachowania się                          

w zimie: 

 

1.    Nie ślizgaj się na zamarzniętym stawie ! 

2.    Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu ulicy! 

3.    Nie przyczepiaj sanek do samochodu lub ciągnika ! 

4.    Pamiętaj o tym, aby po zmroku nosić zawsze                           

elementy odblaskowe ! 



Humor Szkolny  

Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy dorosną. 

Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, aktorami, kosmonautami, 

tylko Jasio oświadcza, że będzie Świętym Mikołajem. 

- A to czemu? - pyta zdziwiona pani. 

- Bo będę pracować jeden dzień w roku... 

 

 

Kącik Kulinarny  
 

Smażone jabłka 

Składniki : 

 Kilka jabłek – najlepsze są antonówki 

 Olej do smażenia 

 2 łyżeczki konfitury z żurawiny 

 Łyżeczka cynamonu 

 Łyżeczka cukru 

Sposób przygotowania: 

Umyte i obrane ze skórek jabłka pokrój na połówki i usuń gniazda 

nasienne. Rozgrzej olej na patelni. Jabłka razem z cukrem                            

i cynamonem smaż na oleju przez kilka minut. Podsmażone jabłuszka 

ostrożnie zdejmij z patelni i ułóż na talerzu. Puste miejsca po 

gniazdach nasiennych wypełnij konfiturą z żurawiny. 

 



Piernik 

Składniki: 

 350 g mąki pszennej 

 150 g cukru trzcinowego 

 200 g miodu 

 3 jajka 

 120 g miękkiego masła 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 1.5 łyżki przyprawy do piernika 

 10 g gorzkiego kakao 

 50 g suszonych śliwek 

 50 g orzechów włoskich 

Polewa: 

 50 ml mleka 

 50 ml masła 

 100 g gorzkiej czekolady 

 

Sposób przygotowania: 

Ciasto: Piekarnik rozgrzej do temperatury 170 *C. Miękkie masło utrzyj              

z cukrem. Mąkę połącz z proszkiem do pieczenia, kakao i przyprawą                   

do piernika. Orzechy i śliwki drobno pokrój. Żółtka oddziel od białek. 

Żółtka dodawaj pojedynczo do masła. Do masy powoli wlewaj miód                        

i stopniowo dodawaj przesianą mąkę. Gdy wszystkie składniki się połączą, 

dodaj orzechy i śliwki. Osobno ubij białka, delikatnie wymieszaj je z masą 

piernikową. Foremkę (keksówkę) wyłóż papierem do pieczenia lub wysmaruj 

masłem i oprósz mąką. Wlej do niej masę i piecz przez mniej więcej 50-60 

minut. Przed wyciągnięciem sprawdź patyczkiem lub nożykiem czy masa na 

pewno jest już gotowa. Piernik ostudź. 

 

Polewa: W rondelku zagrzej mleko z masłem i czekoladą. Całość wymieszaj. 

Ostudzone ciasto polej czekoladą i zjedz od razu lub poczekaj - 

kilkudniowy piernik jest smaczniejszy. 



Kącik Sportowy  
 

 

Justyna Kowalczyk (ur. 19 stycznia 1983 w Limanowej) – polska 

biegaczka narciarska, mistrzyni i multimedalistka olimpijska, 

mistrzyni i multimedalistka mistrzostw świata, czterokrotna 

zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich. Jedna                          

z dwóch biegaczek narciarskich w historii tej dyscypliny (obok 

Finki Marjo Matikainen), które zdobywały Puchar Świata trzy 

razy z rzędu. Jedyna zawodniczka, która 4 razy z rzędu 

zwyciężyła w prestiżowym cyklu Tour de Ski. Dzięki zdobyciu 2 

złotych, a w sumie 5 medali olimpijskich jest najwybitniejszym 

polskim sportowcem w historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich i 

trzecim po Robercie Korzeniowskim i Irenie Szewińskiej letnich 

i zimowych Igrzysk Olimpijskich. Posiada stopień naukowy 

doktora nauk o kulturze fizycznej. 

 

 

 
 

 



Kącik Muzyczny  
W tym numerze gazetki przedstawiamy Wam sylwetkę  nieżyjącego 

już od 10 lat polskiego muzyka, jednego z najwybitniejszych 

przedstawicieli poezji śpiewanej, człowieka, który całe swoje dorosłe 

życie  i twórczość związał z Krakowem. 

 

Marek Grechuta (ur. 10 grudnia 1945 w Zamościu,                        

zm. 9 października 2006 w Krakowie) – polski piosenkarz, poeta, 

kompozytor i malarz, z wykształcenia architekt. Interesował się 

także rzeźbą i filozofią. 

W swojej twórczości muzycznej wykorzystywał często elementy 

rocka, jazz-rocka i rocka progresywnego, szczególnie                        

w początkowym okresie twórczości. 

 
 

Skrzypce  

Skrzypce –(wł. Violino)  muzyczny instrument strunowy z grupy 

smyczkowych. Obecnie skrzypce są najmniejszym instrumentem z tej 

grupy, zarazem charakteryzują się najwyższym strojem . Ich dźwięk jest 

czysty i pobudzający zmysły. Skrzypce mają cztery struny : g, d, a oraz e.  

                  



              Wywiad  

W tym wydaniu gazetki przeprowadz iliśmy wywiad z nauczycielką                 

języka angielskiego, panią Agnieszką Kołodziej  

 

1. Co trzeba zrobić aby zostać nauczycielem języka 

angielskiego? 

Należy ukończyć filologię angielską. 

        2.Jak długo Pani pracuje jako nauczyciel? 

Jestem nauczycielem od 15 lat. 

     3.Co daje największą satysfakcję w pracy? 

Największą satysfakcję sprawia mi, gdy uczniowie są 

przygotowani do zajęć. 

       4.Jak Pani spędza święta Bożego Narodzenia? 

Zazwyczaj jadę do mojego rodzinnego domu. 

       5.Jaka jest Pani ulubiona potrawa świąteczna? 

Lubię wszystkie potrawy świąteczne. 

     6.Czy uprawia Pani jakieś sporty zimowe? 

Niestety nie uprawiam sportów zimowych. 

       7.Jak Pani lubi spędzać wolny czas? 

W wolnym czasie najbardziej lubię czytać książki. 

      8.Gdyby miała pani odbyć wymarzoną podróż życia, to gdzie    

       Pani by pojechała? 

Moją wymarzoną podróż odbyłabym do Australii do miasta 

Perth. 

 

                           Dziękujemy za wywiad 

 


