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JAK ŻYĆ ZDROWO
I BEZPIECZNIE?

CZY WIESZ, CO
JESZ?
Zapewnianie organizmowi wszelkich, potrzebnych substancji jest
bardzo ważne. Od tego zależy nasze
zdrowie - teraz i w przyszłości. Mądre i świadome odżywianie jest tylko częścią zdrowego stylu życia.

Od września 2013 roku nasze gimnazjum
po raz kolejny, zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa, realizuje projekty
edukacyjne. Tytuł tegorocznych projektów to: „Jak żyć zdrowo i bezpiecznie?”.
Tematy prac promują bezpieczeństwo,
CZY ZNASZ SWOJE
aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.
BMI?
Udział w przedsięwzięciu jest obowiązkowy, ponieważ ma wpływ na ocenę z
BMI (ang. Body Mass Index) to nic innezachowania, może być uwzględniony
go jak wskaźnik masy ciała. Pozwala on
przy ocenianiu przedmiotowym, a także
określić prawidłową wagę dla naszego
zostanie odnotowany na świadectwie
wzrostu i ocenić ryzyko wystąpienia choukończenia gimnazjum.
rób związanych z otyłością, takich jak
W naszej szkole projekty realizują
cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie.
uczniowie klas drugich. Po wybraniu dowolnego tematu, gimnazjaliści dołączyli
do wybranego nauczyciela. Następnym
krokiem było planowanie etapów two- Na nasze zdrowie również bardzo negarzenia, a ostatnim- publiczna prezentacja tywny wpływ ma stres. Ciągle mówi się o
zaplanowana na 04.06.2014r.
nim w radiu, telewizji. Na ulicy słyszymy,
że nasi znajomo są zestresowani. U lekaPONADTO W NUMERZE rza dowiadujemy się, że żyjemy w stresie,
stąd większość chorób.
» Z mikrofonem wśród uczniów

STRES

GŁUPOTA DLA SZPANU

» Czarna strefa - biblioteka
» Dlaczego chipsy są … ?
» Rozrywka
» Ćwicz z Gimzetką
» Bank kawałów

Gimzetka

Na nasze zdrowie ogromny wpływ maja
również uzależnienia, które niestety w
ostatnich latach stały się bardzo częstym
zjawiskiem. Większość z nas nie zdaje
sobie sprawy, jak negatywny wpływ mają na nasz organizm.
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JAK ŻYĆ ZDROWO I BEZPIECZNIE?
OBSZAR DZIAŁAŃ

PROPOZYCJA TEMATU

NAZWISKO I IMIĘ N-LA

UCZNIOWIE

PROMUJEMY BEZPIECZEŃSTWO W NASZYM OTOCZENIU
Dziedzic Tomasz 2f
Milewski Michał 2f
Promocja
Zagrożenia płynące z
Maksymowicz Krzysztof Poniatowski Jakub 2f
bezpieczeństwa
sieci
Urban Patryk 2d
w sieci
Ołdak Kamil 2e
Słowikowski Szymon 2e
Karwowski Bartosz 2e
Gutowski Filip 2e
Dec Julia 2a
Weis Karolina 2a
Rafało Martyna 2a
Jasińska Paulina 2a
Stryjewski Karol 2b
Udzielanie
Jak udzielić pierwszej
Kiluk - Dońkowska
Kumkowski Piotr 2b
pierwszej pomocy
pomocy?
Barbara
Jagłowski Piotr 2b
Kalinowski Sebastian 2b
Wasilewski Krzysztof 2b
Korzun Łukasz 2b
Rosiński Oskar 2b
Finfando Jakub 2b
Popławski Jakub 2c
Ferie w mieścieKondracka Mariola
Skura Adrian 2c
Dbanie o
ciekawie i bezpiecznie
Jakubowicz Patryk 2f
bezpieczny
Chodźko Szymon 2f
wypoczynek
Furgał Arkadiusz 2d
Jak bezpiecznie spędzać
Duroł Dorota
Lewandowski Patryk 2d
wolny czas?
Kierznowski Karol 2e

Organizowanie
zawodów
sportowych

Gimzetka

PROMUJEMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
Oznakowanie drużyn w
Paszkowska Urszula
Sieńkowska Patrycja 2a
zawodach sportowych
Kulik Justyna 2a
Piekarska Alicja 2a
Boczkowski Mateusz 2f
Chlebiej Przemysław 2f
„Nie taki nauczyciel
straszny…”

Kukiełko Magdalena

Ejsmont Weronika 2b
Ginter Wiktoria 2b
Jakoniuk Aleksandra 2b
Jankowska Monika 2b
Jóźwicka Joanna 2b
Majewska Aurelia 2b
Poniatowska Kinga 2b
Romotowska Zuzanna 2b
Zielińska Katarzyna 2b

Jak zorganizować
szkolny turniej piłki
siatkowej?

Górski Piotr

Gudan Konrad 2a
Jegorow Artur 2a
Kulik Rafał 2a
Matwiejczyk Dominik 2a
Sinocha Adam 2a
Złotowski Jakub 2a
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Rozwijanie
umiejętności
ruchowych i
promowanie ruchu
na świeżym
powietrzu

Jak zorganizować
szkolny turniej piłki
nożnej?

Skorupa Sławomir

Apanowicz Patryk 2d
Boryczko Konrad 2d
Zuwalski Piotr 2d
Zawistowski Seweryn 2d
Cimochowski Mateusz 2d
Gąsiorowicz Kamil 2e

Akademia zdrowego
stylu życia

Jeżewska Elżbieta

Koszorek Szymon 2f
Szymański Aleks 2f
Adaszewska Sandra 2f
Borzym Martyna 2f
Dytłow Natalia 2f
Janowicz Gabriela 2f
Wierzchoń Aleksandra 2f
Kuklińska Kinga 2c
Naruszewicz Natalia 2c
Karpowicz Patryk 2f
Staniaszek Łukasz 2f
Toczyłowski Kamil 2f
Tomasiewicz Konrad 2f

Malewska Julita

Urbanowicz Małgorzata


JAK ŻYĆ ZDROWO I BEZPIECZNIE?
OBSZAR DZIAŁAŃ

Przeciwdziałanie
uzależnieniom

PROPOZYCJA TEMATU

Jakie są formy pomocy
uzależnionym w naszym mieście?

Stosowanie zasad
BHP i higieny

Gimzetka

NAZWISKO I IMIĘ N-LA

UCZNIOWIE

PROMUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA
Zdrowy tryb życiaLenart Adrianna 2c
wydanie specjalne gaŁukaszewicz Katarzyna Urwan Magdalena 2c
zetki
Kiluk - Dońkowska
Awramik Zuzanna 2c
Barbara
Sokołowska Wiktoria 2c
Zajk Ewelina 2b
Borzym Natalia 2b
Szmytko Ola 2d
Papieros-przyjaciel czy
Kowalski Szymon 2c
wróg?
Sobotkiewicz Joanna
Piekarski Szymon 2c
Ruchlewicz Tomasz 2c
Wiśniewski Beniamin 2c
Kociński Michał 2c
Maliszewski Krzysztof 2c

Jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w
środowisku szkolnym?
Czy znasz swoje BMI?

Mentel-Dąbrowska
Katarzyna

Buchnowska Anna
Sobotkiewicz Joanna
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Świderski Patryk 2d
Rajkiewicz Robert 2d
Dyczewski Dawid 2e
Kalinowski Przemysław 2e
Ołdak Mateusz 2e
Koperek Krystian 2b
Żukowski Adam 2b
Śliwowska Weronika 2e
Szymanowska Gabriela 2e
Kropiwnicka Aleksandra 2e
Wilk Zofia 2e
Giczewska Izabela 2d
Komosa Klaudia 2d
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Healthy Eating- mapa
tematyczna

Rhodes Wioletta

Czy wiesz co jesz?

Choruży Katarzyna

Szkolny blog o zdrowym żywieniu

Mentel-Dąbrowska
Katarzyna

Czy radio ma wpływ na
zdrowy tryb życia?

Łukaszewicz Katarzyna

Bielska Aleksandra 2d
Fitas Aleksandra 2d
Furman Patrycja 2d
Gudalewski Oskar 2d
Kasztelan Maciej 2d
Cimochowski Mateusz 2d
Pankratiew Klaudia 2c
Pilcicka Katarzyna 2c
Galicka Aleksandra 2c
Sarosiek Aleksandra 2c
Guz Urszula 2c
Wróblewska Martyna 2c
Gorajewska Katarzyna 2c
Protasiewicz Ewelina 2a
Skrajnowska Natalia 2a
Mieczkowska Magdalena 2a
Busłowska Katarzyna 2f
Kiecko Paulina 2f
Krat Sandra 2f
Maziukiewicz Agata 2f
Werno Weronika 2f
Żabińska Sandra 2f
Żylińska Karolina 2c
Cybulska Patrycja 2c
Jasińska Natalia 2c
Wysocka Zuzanna 2c

Stosowanie zasad
prawidłowego odżywiania

Czy wiesz, co jesz?
Zapewnianie
organizmowi
wszelkich, potrzebnych substancji
jest bardzo ważne. Od tego zależy
nasze zdrowie - teraz i w przyszłości. Mądre i świadome odżywianie
jest tylko częścią zdrowego stylu
życia. Składają się na niego również inne czynniki, jednak to właśnie spożywanie posiłków jest najważniejsze. Jedzenie daje siłę do
pracy i wpływa na nasze samopoczucie.
Najgroźniejszym
zagrożeniem dla naszego zdrowia jest niewiedza. Codziennie powinniśmy
przyswajać odpowiednią ilość cukrów, tłuszczy czy białek, po to,
aby nasz organizm dobrze się rozwijał i zyskiwał odporność na różne
choroby. Niestety coraz więcej
osób, w szczególności młodych, je
nieregularnie, w pośpiechu, a nawet
omija niektóre posiłki. Młodzież
sięga po szkodliwe przekąski, które
nie mają żadnych wartości
>>>
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odżywczych. Zawarte w nich
barwniki, emulgatory i inne tego
typu substancje są bardzo szkodliwe, a ich negatywne działanie na
nasz organizm może być juz nieodwracalne. Nie jesteśmy w stanie
wyeliminować wszystkich chemikaliów z naszej diety, jednak możemy je ograniczać. Jeśli będziemy
spożywać produkty jak najmniej
przetworzone i takie, które mają
niewielką liczbę składników dodatkowych, to możemy być spokojni o
nasze zdrowie.
Młodzież, jak i osoby dorosłe, posiadają niewielką wiedzę na
temat tego, co jedzą. Nie zdają sobie sprawy, jak napoje gazowane
lub na przykład chipsy źle wpływają na ich ogólny stan zdrowia. Nie
czytają etykiet, ponieważ większość z nich nie ma pojęcia, co
oznaczają. Nie wiedzą, które substancje są najbardziej szkodliwe.
Nie rozumieją też, jak omijanie
posiłków źle wpływa na ich zdrowie. Nie zdają sobie sprawy, ile
powinni jeść i co...

Z pomocą przychodzą dziewczyny
z projektu „Czy wiesz co jesz?”,
które pod czujnym okiem pani
Choruży, spróbują przekazać nam,
jak najwięcej informacji na temat
zdrowego odżywiania.

W projekcie bierze udział 11
dziewczyn z klasy 2a i 2c. Wspólnie
chcemy odpowiedzieć na pytanie,
„Czy wiesz co jesz?”. Pragniemy
zwrócić uwagę na to, że jemy rzeczy korzystne, takie jak białka,
tłuszcze, cukry, witaminy, ale też
emulgatory, stabilizatory i barwniki
– coś szkodliwego. Chciałybyśmy
pokazać, w jakich produktach znajdziemy potrzebne substancje. Może
też uda nam się zaprezentować >>
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jedzenie o danych właściwościach.
Planujemy poczęstunek zdrowych
produktów, ale także mamy zamiar
pokazać, jak wyglądają barwniki i
aromaty. – powiedziała pani Katarzyna Choruży. Na pytanie, skąd pomysł na ten temat projektu, nauczycielka odpowiedziała: Od kilku lat z
panią Sobotkiewicz realizujemy program „Trzymaj formę” i zachęcamy
uczniów do zdrowego odżywiania
oraz dbania o swoje zdrowie. Między
innymi jest to jeden z elementów naszego projektu – wiedzieć, co się je i
na co zwracać uwagę w naszej diecie
na co dzień.
Dziewczyny z projektu potwierdzały słowa pani Choruży.
Zgodne mówiły, że chcą uświadomić
uczniom, że produkty, które najczęściej jedzą są niezdrowe i przetworzone chemicznie. Ponadto pragną
pokazać inne sposoby odżywiania.
Dziewczyny chcą też zachęcić do
czytania etykiet i spoglądania na
skład chemiczny produktów.

Zapytałam je również, co przygotowują. Mówiły, że ich projekt składa
się głównie z plakatów i doświadczeń, które będą zaprezentowane
uczniom. Nie chciały mi zdradzić
więcej szczegółów, ponieważ postanowiły, że temat doświadczenia do
ostatniej chwili pozostanie tajemnicą.
 Ciekawiło mnie, też jak im się
pracuje i jaka atmosfera panuje na
zajęciach. Miałam okazję uczestniczyć w jednym ze spotkań. Dziewczyny były bardzo miłe i pozytywnie
nastawione. Same mówiły, że atmosfera w czasie tworzenia projektu jest
przyjemna. Dzięki spotkaniom mogły
więcej czasu spędzić razem i lepiej
się poznać. Cały czas żartowały >>>
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i śmiały się, jednak ani na chwilę nie
zapomniały o tym, że przyszły tu
przygotować coś, co zaprezentują
całej szkole.

Z MIKROFONEM
WŚRÓD UCZNIÓW

Każdy z nas zna zasady zdrowego
odżywiania. Wiemy, że cukier w
nadmiarze szkodzi, że sól zatrzymuje
wodę w organizmie, że nie należy
jeść po 19, itd. Wiedzę mamy, ale
czy wykorzystujemy ją w praktyce?
Postanowiliśmy sprawdzić,
czy
uczniowie
naszej
szkoły
przestrzegaZapytałam je również, czego
nowego nauczyły się dzięki swojej ją zasad zdrowego odżywiania.
pracy. Dowiedziałam się, co powinnam jeść, a co ograniczać. Zrozumia- Co jecie na drugie śniadanie w
łam, że lepiej sięgnąć po owoc niż szkole?
kolejny czekoladowy batonik lub - Staram się jeść jak najzdrowsze
chipsy. Na pewno będzie to zdrowsze produkty. Zabieram do szkoły kanapdla mojego organizmu. – odpowiada- ki z ciemnym pieczywem, serem i
ła jedna z drugoklasistek. Kolejna z warzywami.
nich powiedziała: Odkryłam, że produkty, które jadłam w dużych ilo- - Zazwyczaj jem kanapki przygotościach są pełne chemii i bardzo mi wane w domu, ale czasami zdarzy mi
szkodzą. Nauczyłam się, czym mogę się zjeść coś niezdrowego, takiego
jak chipsy.
je zastąpić.
Myślę, że ten projekt będzie
bardzo ciekawą prezentacją. Uczest- - Rano nie mam czasu zrobić drugieniczki włożyły mnóstwo serca i czasu go śniadania, więc kupuję coś w
w przygotowania. Temat jest nie- sklepiku. Często kupuję kanapki lub
zwykle ważny i aktualny, ponieważ zapiekanki.
coraz więcej osób na całym świecie
zapada na choroby związane z nie- - Bardzo często zapominam o kanapprawidłowym odżywianiem. Z nie- kach, więc jem to, co wpadnie mi w
cierpliwością czekam na dzień pre- ręce.
zentacji i możliwość zobaczenia tego,
co dziewczyny ostatecznie przygo- - Jestem śpiochem, dlatego często
towały. Dzięki nim na pytanie „Czy wychodzę bez śniadania, ale po drowiesz co jesz?” z czystym sumie- dze kupuję chipsy lub słodką bułeczniem, będę mogła odpowiedzieć kę.
Co pijecie w szkole ?
twierdząco.
- Nie jestem fanką słodkich napojów,
więc zawsze piję wodę gazowaną.
- Często kupuję colę lub inny napój
gazowany.
- Staram się nie pić słodkich napojów, chociaż bardzo często zdarza mi
się je pić.
- Uwielbiam słodkie gazowane napoje.
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Jak widać w naszej szkole różnie jest
przestrzegana zasada zdrowego żywienia. Chętnie sięgamy po produkty
ze sklepiku szkolnego albo w drodze
kupujemy byle co, aby tylko zjeść.
Ulubionym przysmakiem są oczywiście chipsy. Kto ich nie lubi? Pocieszające jest również to, że są w naszej szkole i tacy, którzy starają się
odżywiać jak najzdrowiej.

Co zawiera cola:

Karmel E150d może wywołać nadpobudliwość , rozwolnienie i nasilenie ruchów
robaczkowych jelit

Kwas fosforowy to regulator kwasowości, który
może spowodować utratę
wapnia w kościach.

Dlaczego chipsy są
niezdrowe?
Chipsy to jedna z najbardziej popularnych przekąsek uwielbiana zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Niestety musimy pamiętać, że lubiane
przez nas produkty są bardzo często
niezdrowe, a nawet szkodliwe dla
naszego organizmu! Tak też jest w
przypadku chipsów – przekonaj się
dlaczego.

Chipsy ziemniaczane o smaku zielonej cebuli zawierają :

Glutaminiam monosodowy ( glutaminiam sodu
) - to wzmacniacz smaku i zapachu, który wywołuje pokrzywki, reakcje alergiczne i migreny.
5’- rybonukeoty disodwy – to wzmacniacz smaku i zapachu wywołujący astmę, nadpobudliwość i wysypki skórne.

Kwas cytrynowy - to regulator kwasowości, uważamy
za nieszkodliwy w zastosowaniach spożywczych, może
nasilać opryszczkę.

Gimzetka
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Zdrowe przepisy na śniadanie
do szkoły
A oto nasze propozycje na drugie
śniadanie, które możecie zabrać ze
sobą w pojemniku. Oczywiście trzeba
je wcześniej przygotować, a to wymaga poświęcenia. Ale czego się nie robi
dla zdrowia.

Razowe ciasteczka:

Zamień colę na lemoniadę!
A wystarczy tylko:
1 cytryna, 1 litr wody, 4 łyżki cukru
nierafinowanego.
Wycisnąć sok z cytryny, uzupełnić
wodą, dosłodzić. I gotowe! Smacznie
i zdrowo, a do szkoły można przelać
do butelki i zabrać ze sobą. W sam
raz na upały.

120 g miękkiego masła, 70 g nierafinowanego cukru, 1 jajko, 100 g płatków owsianych, 140 g mąki żytniej
razowej, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 250 g gorzkiej posiekanej czekolady
Masło utrzeć z cukrem. Nie przerywając ucierania, dodać jajko i dalej ucierać. Wsypać resztę składników i wymieszać. Z ciasta formować kulki
wielkości orzecha włoskiego. Układać
na blaszce wysmarowanej tłuszczem.
Spłaszczyć łyżeczką. Piec w temperaturze 180◦C około 15 minut, aż ciasteczka lekko zbrązowieją. Po upieczeniu chwilę odczekać przed zdjęCzy znasz swoje BMI?
ciem z blaszki. Studzić na kartce.
PYCHA!
BMI (ang. Body Mass Index) to nic
innego jak wskaźnik masy ciała. Pozwala on określić prawidłową wagę
dla naszego wzrostu i ocenić ryzyko
wystąpienia chorób związanych z
otyłością, takich jak cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie. BMI jest
bardzo łatwe do obliczenia. Wzór
wymyślona już w XIX wieku i stosuje się go do dziś:

Racuchy z jabłkami:

BMI

waga

kg

300ml zsiadłego mleka, 300 g maki
2
wzrost
m
żytniej, 2 jajka, 3 łyżki cukru waniliowego, 8 średnich jabłek, tłuszcz < 16,00 – wygłodzenie
przeznaczony do smażenia
16,00 – 16,99 – wychudzenie
17,00 – 18,49 – niedowaga
Wszystkie składniki oprócz jabłek
18.50 – 24,99 – prawidłowa waga
zmiksować. Jabłka obrać i zetrzeć na
grubej tarce. Połączyć z masą. Sma- 25,00 – 29,99 – nadwaga
żyć na rozgrzanym tłuszczu i wykła- 30,00 – 34,99 – otyłość I stopnia
dać na ręcznik papierowy, aby je odo- Coraz więcej ludzi, na całym świecie
sączyć.
i w każdym wieku, zapada na choro-
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35,00 – 39,99 – otyłość II stopnia
40,00 – otyłość III stopnia
(skrajna otyłość)
Nie należy opierać się tylko na
tych wynikach, jednak nieprawidłowa wartość może być pierwszym
sygnałem, że coś jest nie tak. Jak
widać, im większa liczba, tym wzrasta zagrożenie wystąpienia problemów zdrowotnych. Wyjątkiem są
sportowcy i kulturyści, których BMI
może wskazywać na znaczną otyłość. W przypadku wagi nie jest brana pod uwagę masa mięśniowa, a
przecież nie ona, a nadmiar tkanki
tłuszczowej powoduje schorzenia. W
związku z tym osoba umięśniona,
nie powinna przejmować się zbyt
dużą wartością BMI. Co robić, aby
BMI było prawidłowe? Jak dbać o
zdrowie?
Przede wszystkim należy spożywać 5 posiłków dziennie. Ważne,
aby były pełnowartościowe, zawierające substancje potrzebne naszemu
organizmowi. Trzeba też unikać
słodyczy, napojów gazowanych i
chemicznie przetworzonych produktów. Bardzo pomocna jest tutaj piramida żywienia, która określa, co i
w jakim ilościach należy spożywać.
Produkty znajdujące się najniżej
powinny gościć w naszej diecie najczęściej.
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W tradycyjnej piramidzie żywienia produkty zbożowe znajdują
się na samym dole, za to w nowszej
wersji, najniżej umiejscowiono warzywa i owoce. (Ta zmiana jest kwestią sporną i budzi kontrowersje.
Dietetycy i lekarze z całego świata
dyskutują, który schemat będzie
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znajdują się: makarony, ziemniaki,
białe pieczywo, czerwone mięso i
słodycze – tego w naszej diecie powinno być jak najmniej. Nie wolno
też zapominać o aktywności fizycznej.
Uprawianie sportu pozytywnie wpływa na zdrowie każdego człowieka.
Przynajmniej 30 minut ruchu
dziennie, to minimum!

by związane z nieprawidłowym odżywianiem. Zaburzenia te stały się
ogromnym problemem społecznym.
Otyłość czy nadwaga są już normalnością i często je pobłażamy, jednak
nieleczone, mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
Większość schorzeń, związanych z
odżywianiem, ma podłoże psychiczne, np.: anoreksja. Polega ona na
celowej utracie wagi wywoływanej i
podtrzymywanej przez osobę chorą.
Pacjent cały czas ma wrażenie, że
zbyt dużo waży. Ciągłe próby
schudnięcia, mogą doprowadzić to
do wycieńczenia organizmu, a w
konsekwencji do śmierci. lepszy dla
naszego zdrowia.) Na samej górze

c.d. na str. 9

Tabela szkodliwych dodatków do żywności, które często spożywamy.
MOŻLIWE SKUTKI

NAZWA I
SYMBOL
5’- rybonukeoty
disodwy
Acesulfam K

KOD

ZASTOSOWANIE

E 635

wzmacniacz smaku i astma, nadpobudliwość,
zapachu
wysypki
substancja słodząca
może wywołać nowotwory

Aspartam

E 951

Benzoesan sodu

E 211

Disiarczyn sodu
(piosiarczyn sodu)
Inwertaza

E 223

E 950

E 1103

Kwas cyklaminowy i jego sole

E 952

Sorbitol

E 420

Sukraloza

E 955

Gimzetka

substancja słodząca

WYSTĘPOWANIE W
ŻYWNOŚCI
chipsy smakowe, ciasta owocowe
do słodzenia napojów, niskokalorycznych produktów spożywczych
Napoje i produkty typu light,
jogurty, wody smakowe, lekarstwa
Napoje, syropy owocowe, ketchup, majonez, musztarda, wody smakowe, lekarstwa, cukier
żelujący, sos sojowy
suszone owoce, produkty mączne

może powodować podrażnienie układu oddechowego, oczu, skóry
konserwant
pokrzywka, astma, reakcje alergiczne, białaczkę i inne nowotwory
konserwant
astma, atopowe zapalenie skóry, reakcje alergiczne
środek pomocniczy
może pochodzić
z słodycze
GMO
wzmacznacz smaku i migreny, podrażnienia napoje, produkty niskokaloryczzapachu, substancja skóry, kancerogenny
ne, owoce konserwowe
słodząca
substancja słodząca, nadmierne
spożycie wyroby cukiernicze, gumy do
środek utrzymujący może wywołać podraż- żucia
wilgotność
nienie układu pokarmowego
substancja słodząca
( wytwarzana synte- substancja słodząca w wyrobach
tycznie z cukru i chlo- cukierniczych lub napojach
ru) potencjalnie szkodliwa może powodować
powiększenie nerek i
wątroby
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Kolejną poważną chorobą jest bulimia. Objawia się ona napadami objadania się, po których następują
wywoływania wymiotów, głodówki
lub nadmierne ćwiczenia fizyczne.
Takie zachowanie jest bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu.
Istnieją też inne, niespecyficzne zaburzenia odżywiania, np.: zespół
jedzenia nocnego, zespół objadania
się, anarchia żywieniowa.
Wszystkie te nieleczone choroby mogą prowadzić do śmierci,
więc ważne jest, abyśmy reagowali.
Jeśli zauważymy u siebie lub innych
osób objawy któregokolwiek ze
schorzeń, należy zgłosić się do dietetyka lub lekarza pierwszej pomocy.
O ile z otyłością jesteśmy w stanie
walczyć samodzielnie (chociaż będzie to wymagało ciężkiej pracy), z
anoreksją i bulimią nie poradzimy
sobie w taki sposób. Potrzebne są
terapie, rozmowy z psychologiem i
długie leczenie.
Więcej o BMI, zaburzeniach
odżywiania, zdrowym żywieniu i
wielu innych rzeczach opowiedzą
dziewczyny z klas 2d i 2e biorące
udział w projekcie: „Czy znasz swoje
BMI?”. Nasze koleżanki włożyły
mnóstwo serca i energii w przygotowanie całości. Z pomocą pani pielęgniarki zwarzyły i zmierzyły
uczniów klas drugich. Następnie
obliczyły ich BMI i postawiły diagnozę. Na jej podstawie stworzyły
prezentację multimedialną, w której
będzie można znaleźć informacje
dotyczące zaburzeń odżywiania (jakie się ich rodzaje, co je wywołuje,
jakie są skutki tych chorób) i BMI
(czym tak naprawdę jest i jak je obliczyć). Dziewczyny wyjaśniły też, co
trzeba robić, aby zdrowo żyć i zdrowo się odżywiać.

Gimzetka

Myślę, że projekt: „Czy znasz swoje
BMI?” będzie bardzo ciekawą propozycją. Każdy powinien potrafić
obliczyć swoje BMI i wiedzieć, co
ono oznacza. Powinniśmy też znać
zaburzenia odżywiania i kojarzyć ich
objawy. Z niecierpliwością czekam
na projekt dziewczyn i nie mogę się
doczekać efektu końcowego ich pracy. 

2.SPINANIE MIĘŚNI W LEŻENIU
NA PLECACH (OD PODŁOŻA
ODRYWAJ TYLKO BARKI I
ŁOPATKI)
W 6MIN. SPALASZ 35 KCAL!

3.SPINANIE MIĘŚNI BRZUCHA
W LEŻENIU NA PLECACH (TYM
RAZEM ZEGNIJ NOGI W
KOLANACH I PRZENIEŚ JE NA
PRAWĄ STRONĘ, OD PODŁOŻA
ĆWICZ Z GIMZETKĄ ODRYWAJ JEDYNIE BARKI I
ŁOPATKI)
Powszechną prawdą jest, że zdrowe W 9MIN. SPALASZ 52 KCAL!
jedzenie w małych ilościach pomaga
w zrzuceniu zbędnych kilogramów. 4.WZMACNIANIE MIĘŚNI
Ale, czy chcemy ważyć mniej, czy BRZUCHA W LEŻENIU NA
także lepiej i zdrowiej wyglądać? PLECACH (NOGI PODNIESIONE
Aby to osiągnąć, nasze ciało także DO GÓRY POD KĄTEM 90°
musi pracować. Po utracie wagi mo- ROZCHYL NA BOKI,
że wystąpić rzecz nieoczekiwana- TRZYMAJĄC DŁONIE NA
nasza skóra zacznie gdzieniegdzie KARKU UNOSIĆ SIĘ I PRAWYM
zwisać. Smutne, ale prawdziwe! Jeśli ŁOKCIEM DOTYKAĆ LEWEGO
chcemy temu zapobiec, ważne, aby- KOLANA, POWRÓCIĆ DO
śmy wykonywali ćwiczenia, które POZYCJI WYŚCIOWEJ I
nie tylko poprawią wygląd naszego POWTÓRZYĆ TO W
ciała, ale także zapobiegną obwisłej PRZECIWNĄ STRONĘ)
W 12MIN. SPALASZ 70 KCAL!
skórze. Prezentujemy kilka z nich:
ĆWICZENIA NA SMUKŁE
5. UNOSZENIE ZGIĘTYCH NÓG
NOGI:
W POZYCJI LEŻĄCEJ (KOLANA
50 PAJACYKÓW
ZGIĘTE POD KĄTEM 90°)
30 PRZYSIADÓW
W 15MIN. SPALASZ 87 KCAL!
40 WSPIĘĆ NA PALCE
PO 20 WYPADÓW NÓG DO
Popularne jest teraz tak zwany
TYŁU NA KAŻDĄ NOGĘ
„crunch challenge”, czyli
20 PRZYSIADÓW Z
WYSKOKIEM
„brzuszkowe” wyzwanie. Pole30 SEKUND SKIPU „A”
ga ono na tym, że przez 30 dni
PO 20 WYPADÓW NÓG W BOK
robimy klasyczne brzuszki. Z
NA KAŻDĄ NOGĘ
każdym dniem coraz więcej.
CAŁOŚĆ POWTÓRZ 3 RAZY!!! Wielu bardzo to zachwala, a w
ĆWICZENIA NA PŁASKI
BRZUCH:
1.SPINANIE MIĘŚNI BRZUCHA
W LEŻENIU NA PLECACH (NOGI
UNIESIONE POD KĄTEM 90°)
W 3MIN. SPALASZ 17 KCAL!
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Internecie można zobaczyć
efekty takiego trzydziestodniowego wyzwania!
Zamieszczamy dla Was specjalną tabelę z rozpisanymi
dniami i ilością brzuszków:
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ĆWICZENIA NA OBWISŁE
RAMIONA:
1. NORDIC WALKING
2. CODZIENNE BIEGANIE
3. W POZYCJI „NA KRZESEŁKO”
I TRZYMAJĄĆ CIĘŻARKI (OK. 23KG) PODNOŚ RĘCE DO GÓRY I
OPUSZCZAJ DO DOŁU (OK. 30x)
4. W POZYCJI „NA KRZESEŁKO”
I TRZYMAJĄĆ CIĘŻARKI (OK. 23KG) WYCIĄGNIJ ZGIĘTE W
ŁOKCIACH RĘCE DO PRZODU I
ODRZUĆ DO TYŁU TAKŻE W
ZGIĘCIU (OK. 30x)
5. POMPKI (OK.25x)
ĆWICZENIA NA JĘDRNE
POŚLADKI:

PO KAŻDYM ĆWICZENIU BRZUCHA WYKONAJCIE
PRZYNAJMNIEJ 20 GRZBIETÓW!!!

Prawdopodobnie najlepszym sposobem na jędrne pośladki są przysiady. Można ustalić sobie ich ilość w
ciągu dnia lub podjąć „squat challenge”! Jest to trzydziestodniowe „przysiadowe” wyzwanie!
Oto kalendarz na 30 dni z rozpisaną
ilością przysiadów:
Ćwiczenia na pewno przydadzą się
przed wakacjami. Będzie to najlepszy czas, aby zaprezentować wszystkim Wasze piękne ciało!

Stres
Na nasze zdrowie również
bardzo negatywny wpływ ma stres.
Ciągle mówi się o nim w radiu, telewizji. Na ulicy słyszymy, że nasi
znajomo są zestresowani. U lekarza
dowiadujemy się, że żyjemy w stresie, stąd większość chorób. Stres,
stres, stres … Cóż to takiego, w
związku z tym jest ten stres?

Gimzetka
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Najczęstsze objawy stresu

Stres dzielimy na :
- pozytywny
- negatywny
Stres negatywny jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia, charakteryzuje się przemęczeniem i brakiem siły na
podejmowanie nowych działań. Natomiast pozytywny działa mobilizująco,
co pobudza do dalszego działania.

Przyczyn stresu jest tak dużo, jak ludzi
na świecie. Niemal każdy z nas znajduje
powody, aby się stresować. Wypływa to
głównie z obaw, lęków i strachu przed
czymś nowym, nieznanym. Najczęściej
emocje te tworzą się na poziomie podświadomym i nawet jeśli wiemy, że nie
ma się czego obawiać – i tak strach robi
swoje.

Jest mnóstwo powodów wywołujących stres, np. problemy rodzinne,
finansowe, szybkie tempo życia oraz
sytuacje życiowe. Najczęstszym z nich
jest przepracowanie. Ludzie skupiają
sie głównie na pracy, przez co zaniedbują sie i wyniszczają psychicznie.

Gimzetka

Jak często ludzie odczuwają stres?
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3 najskuteczniejsze sposoby
na radzenie sobie ze stresem:

Relaksacja
1.Połóż się na łóżku lub usiądź na
podłodze.
2.Zwolnij oddech i nadaj mu odpowiedni rytm. (wpływa to na naszą
fizjologię, a fizjologia na emocje)
3.Wyobraź sobie, że za każdym wydechem pozbywasz się napięcia,
zmęczenia i stresu.

Muzyka

Jak wynika z badań, 86% sytuacji
których obawiamy się – nie zdarza
się wcale. Na kolejne 8% nie mamy
wpływu. Następne 6% to sytuacje
wynikające z naszej winy. Dlatego
warto nauczyć się kontroli stresu,
aby unikać niepotrzebnie wydzielanych hormonów, a tym samym dłużej zachować zdrowie, a nawet życie.

Już od rana boli głowa?
Sytuacja to stresowa.
Ktoś tam krzyczy ci do ucha,
czujesz, że wyzioniesz ducha.
Mało czasu,
wbród sprzątania,

Reframing
Każdy może przeanalizować kilka
sytuacji ze swojego życia i nadać im
odmiennego znaczenia lub kontekstu.
Sytuacja: Boisz się starszej koleżanki, która ci dokucza.
Należy postąpić następująco:

zapomniałeś zrobić prania.

1. Przywołaj obraz koleżanki, która
na ciebie krzyczy.

Weź wdech albo trzy

2. Pobaw się w charakteryzatora.
Ubierz ją w śmieszny strój np. clowna, dodaj czerwony nos, śmieszny
makijaż i kolorową perukę.

niech ci uśmiech na twarz
wróci
Jeśli zdrowie chcesz zachować, radzę Ci się nie stresować!

Gimzetka

Bardzo wielu osobom pomaga słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zarówno tekst, tempo, melodyjność, jak i
nastrojowość danego utworu ma
wpływ na nasze samopoczucie. Na
innych najlepiej działa muzyka wykonywana przez ich ulubionych wokalistów bądź zespoły. Dobre jest
również słuchanie dźwięków natury
np. odgłosów ptaków lub szumu
drzew.
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3. Zmień głos koleżanki z naturalnego na głos różnych postaci z bajek
np. Kaczora Donalda, Myszki Miki... Zmień dynamikę głosu na powolny, szybszy, piskliwy, zabawny.
4. Wróć do rzeczywistości. Zobacz,
ile się zmieniło.
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GŁUPOTA DLA SZPANU

Z czego składa się papieros?

Na nasze zdrowie ogromny wpływ
maja również uzależnienia, które
niestety w ostatnich latach stały się
bardzo częstym zjawiskiem. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy,
jak negatywny wpływ mają na nasz
organizm.
Uzależnienia dzielimy na:
fizyczne (od papierosów, alkoholu, leków, narkotyków),
psychiczne (praca, Internet,
komórka, jedzenie)
społeczne, które wiąże się z
zażywaniem środków toksycznych pod wpływem panującej mody lub w grupie
ludzi podobnych do siebie
(silne uzależnienie od grupy).
Musimy pamiętać jednak, że żadne
uzależnienie nie wpływa dobrze na
nasz organizm.
Niektórzy postrzegają palenie tytoniu jako czynność ułatwiająca nawiązywanie kontaktów i wspólną
towarzyską rozrywkę. Papierosy
dostarczają palaczom: nikotyny, od
której się uzależniamy, dioksyn, ale
także substancji radioaktywnych,
które są zawarte w dymie papierosowym - 2 wypalone paczki papierosów dziennie w ciągu roku dostarczają aż do 4 razy większą
dawkę promieniowania jonizującego, niż ta, którą w ciągu 2 lat
otrzymali mieszkańcy najbardziej
zagrożonego regionu Polski od
katastrofy w Czarnobylu!
Na podstawie badań prowadzonych
na Uniwersytecie Gdańskim stwierdzono, że osoba wypalająca półtorej
paczki papierosów dziennie otrzymuje w ciągu 1 roku taką dawkę promieniowania jonizującego, jakby
przeszła około 300 badań rentgenowskich. Dodatkowo paląc, szybciej się zestarzejemy.

Gimzetka

O alkoholu niektórzy powiedzą, że
pobudza układ nerwowy. To nieprawda. Praktycznie każda dawka tej
używki powoduje obniżenie jego
sprawności. W raz z ilością wypitych
kieliszków obniża się wartość osądu,
zanikanie precyzyjnego myślenia.
Nawet niewielkie dawki powodują
zaburzenia reakcji słuchowej, wzrokowej i pogarszają precyzję ruchów.
Picie alkoholu może prowadzić do
wystąpienia powikłań zdrowotnych,
zarówno fizycznych jak i psychicznych.

nieodwracalnie! Narkotyki negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Mogą powodować: wirusowe zapalenie
wątroby typu A, B i C (dwa ostatnie
typy mogą prowadzić do raka), zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie
mięśnia sercowego (łącznie z zawałem), nadciśnienie, przewlekły nieżyt
oskrzeli.
Warto więc popadać w uzależnienia?
Zdecydowanie nie! Więc czemu się
to dzieje? Zazwyczaj przez uzależnienie społeczne, chęć zaimponowania grupie – głupota dla szpanu!

ZDROWIE NA ANTENIE
O zdrowie warto dbać na co dzień
poprzez dbanie o dobrą kondycję
fizyczną czy spożywanie posiłków
bogatych w składniki niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania. Jednak nie każdy to lubi. Jeśli preferujecie oglądanie telewizji czy śledzicie
kanały na YouTube, mamy dla Was
pewną propozycję. Jeżeli już tak siedzicie, to poświęćcie swój czas na
oglądanie pożytecznych programów
Każdy kontakt z narkotykami mo- o zdrowym trybie życia. Mamy dla
że prowadzić do uzależnienia. Czy Was kilka ciekawych propozycji:
warto zaryzykować życie, by na
chwilę „odlecieć”? Narkotyki uszkadzają neurony w centralnym ośrodku
PROGRAMY
W
TV
:
nerwowym, które w odróżnieniu od
„Pyszne 25”- smakowity program z
innych komórek nie mogą się regeAnną
Stermach.
Ta
kobieta
nerować i gdy zostaną uszkodzone
przez narkotyki, giną
>>>
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udowadnia, jak w krótkim czasie,
przygotować danie, które zachwyci
każde podniebienie. Śniadania, zupy,
dania główne… Wszystko ze świeżych i zdrowych warzyw, owoców, a
także mięs. Aby dowiedzieć się więcej oglądajcie program „Pyszne 25”
na antenie TVN Style!
„Wiem co jem”- program, ukazujący „brudną prawdę” o produktach,
które kupujemy i spożywamy na co
dzień. Kasia Bosacka, w często zabawny sposób, pokaże nam, czego
unikać, wybierając produkty spożywcze i pomoże w wyborze tych
zdrowych. Programu szukajcie na
TVN Style.

SmakProstoty- internetowy poradnik jak zdrowo przyrządzić ciekawe
dania, a ponadto autorzy wypróbowują różne naczynia i przyrządy kuchenne. Zachęcamy także do odwiedzenia ich strony internetowej:
www.smakprostoty.pl
ZdrowoGotuje- ten kanał z pewnością przypadnie Wam do gustu. Pełen jest smakowitych i, co najważniejsze, zdrowych przepisów! Pomoże urozmaicić Waszą kuchnię.

Paei100- autor tych filmów pokaże
Wam, jakie sekrety skrywają hamburgery czy nugetsy z McDonald’a.
Ponadto pomoże w samodzielnym
przyrządzeniu takiego smakołyka
„Jem i chudnę”- program dla tych, tylko w zdrowszy sposób. „Paei100”
którzy lubią się dobrze najeść, a przy ocenia także różnorakie dania „z
okazji zrzucić kilka zbędnych kilo- torebki”.
gramów. Magda Wójcik, dzięki opinii wielu ekspertów, przygotuje dla
widzów wiele zdrowych i pysznych
dań, a także powie czego unikać na
diecie. Program znajdziecie na antenie Polsat Cafe.
„Zdrowie na widelcu”- Anna Guzik z pomocą dietetyczki Magdy
Jarzynki poradzi nam, jak przygotować zdrowe, a zarazem niskokaloryczne dania, nie pozbawiając ich
jednak pysznego smaku. W programie także kilka cennych porad dotyczących diety i ćwiczeń. Całość możecie obejrzeć na Polsat Cafe.

Autorka w książce pokazuje , że warto zacząć unikać chemicznych dodatków, ponieważ są niepotrzebne i
szkodzą. Wszystkie rodzaje barwników, słodzików, wzmacniacze smaku
i aromaty zjedzone przez nas niszczą
nasze zdrowie. Są one częstymi przyczynami alergii, niestrawności oraz
złego samopoczucia. W książce możemy znaleźć porady, w jaki sposób
unikać szkodliwej żywności, a także
jakich naczyń powinniśmy używać i
jak wyszukiwać wartościowych produktów w potrawach. Autorka podaje
81 przepisów, które można zrobić w
domu. Są one zdrowsze, ponieważ nie
posiadają tylu sztucznych konserwantów, co produkty w sklepach. Książka pokazuje nam , co znajduje się w
codziennie zjadanych przez nas produktach.

SzuszGotuje- ta pani na pewno
skradnie Wasze podniebienia. Jej
przepisy i porady są ciekawe,
smaczne i ZDROWE. Wiele nie
trzeba mówić, po prostu odwiedźcie
jej kanał na YouTube!
AnkaGotuje- program ukazuje kulinarne porady, zdrowe i smaczne
przepisy oraz kuchenne sekrety autorki. To trzeba zobaczyć!

„Smak. Świadome odżywianie,
świadome
życie”- Thich Nhat
Hanh

Książka Thich Nhat Hanh to propozycja dla ludzi, którzy chcą zachować
zdrowie oraz prawidłową wagę, a
także dążyć do dobrego samopoczucia, nie mając przy tym ochoty na
wyrzeczenia, poczucie winy często
towarzyszące odchudzaniu. Autor
przedstawia proste narzędzia, które
„Zamień chemię na jedzenie” – możemy wykorzystać, aby zmotywoJulita Bator
wać się do walki o prawidłową wagę.
Czym jest zdrowe odżywianie się? > Podpowiada,
co
powinniśmy

Czarna strefa
biblioteka

Jednak nie tylko telewizja oferuje
programy kulinarne i propagujące
zdrowe odżywianie. Na YouTube
można znaleźć wiele ciekawych
„smacznych” programów. Przedstawiamy kilka z nich:
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jeść oraz pomaga nam zmienić naszą
dotychczasowe życie. „Smak. Świadome odżywianie, świadome życie”
to nie tylko propozycja dla osób odchudzających się. Jest to także
świetny poradnik dla wszystkich,
którzy chcą zmienić swoje życie.

„Trening mentalny biegacza. Jak
utrzymać motywację”- Jeff Galloway
Książka Jeffa Galloway’a przedstawia metody treningowe. Autor pokazuje, jak wyćwiczyć swoją motywację i ,jak dążyć do tego, by biegać
coraz dalej i coraz szybciej. W książce omawiane są wszystkie przejawy
kryzysu motywacji wraz ze sprawdzonymi metodami zwalczania ich.
Liczni biegacze stosują te metody w
pracy, w domu oraz w wielu innych
miejscach. Książkę tę naprawdę warto przeczytać .

Nowoczesne zasady odżywiania.
Przełomowe badanie wpływu żywienia na zdrowie” -Colin Campbell
W swojej książce Campbell zachęca
wszystkich czytelników do usunięcia
z codziennej diety produktów odzwierzęcych, gdyż, jak dowodzą
jego badania, ludzie będą mogli cieszyć się zdrowszym i dłuższym życiem. Autor dowodzi, że żywność
pochodzenia zwierzęcego jest odpowiedzialna za coraz częstsze choroby, takie jak choroby serca, cukrzyca, nowotwory, otyłość czy choroba
Alzheimera. „Nowoczesne zasady
odżywiania” to przegląd błędów odżywiania, stylu życia i obecnej medycyny. Książka zmusza do myślenia, więc naprawdę warto ją
przeczytać i postarać się stosować do
podanych wskazówek.

5. Gra się na korcie.
6. Zawierają ją papierosy .
7. Niszczy wątrobę.
8. Może być suchy lub mokry .
9. Zawieramy jej 60-70 % w swoim
ciele.
10. … na świeżym powietrzu.
11. Mają dużo witamin.
12. Zawierają je warzywa i owoce?
13. Może być odchudzająca lub
zdrowotna.
14. Skrót cal.

ROZRYWKA
KRZYŻÓWKA
ROZSYPANKA WYRAZOWA
1. Najlepszy na zmęczenie.
2. Uprawiamy go, aby utrzymać
kondycję .
3. Najważniejsze dla człowieka.

Z rozsypanki wyrazowej znajdującej
się na następnej stronie ułóż przysłowie związane ze zdrowiem.

4. Pierwiastki potrzebne organizmowi.
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- Mamo, mamo, udawałam ptaszka!
--O, to cudownie! A co robiłaś,
śpiewałaś?
- Nie...
-To może ćwierkałaś?
- Nie...
- To co robiłaś?
-Jadłam robaki.


Bank kawałów

Przychodzi kobieta do apteki:
- Macie jakiś naprawdę skuteczny
środek na odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta.

Przyszła baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, mam cukrzycę,
kamicę nerkową, nadciśnienie, powiększoną tarczycę, jaskrę, kamienie
w pęcherzyku żółciowym, nadkwasotę, niedowład prawej ręki, grzybicę, miażdżycę, łuszczycę, niedosłuch, reumatyzm, skoliozę...
- Mój Boże! - załamuje ręce lekarz.
- A czego pani nie ma? - pyta
- Nie mam zębów, panie doktorze.


Przerażony pacjent wpada do gabinetu i krzyczy:
- Panie doktorze, zostało mi dokładnie 59 sekund życia.
- Proszę poczekać minutę...


W środku nocy pielęgniarka w szpitalu budzi pacjenta.
-Co się stało Pyta zaspany chory.
- Zapomniał pan wziąć tabletki na
sen.


Przychodzi kaszlący facet do lekarza.
- Dużo pan pali, prawda? - pyta lekarz.
- I co z tego?
- Palenie skraca życie!
- Bzdura. Starożytni Grecy nie znali
tytoniu i wymarli co do jednego!


- Panie doktorze, mój rozrusznik
serca ma chyba defekt!
- Po czym pan tak sądzi?
- Jak kaszlnę to mi się brama od garażu otwiera



Przychodzi gruba baba do lekarza.
Lekarz pyta:
- Bierze pani te tabletki na odchudzanie?
- Tak, biorę.
- A ile?
- Ile, ile... Aż się najem!


Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, mam wodę w kolanie!
A lekarz:
- A ja cukier w kostkach.

U dentysty:
- Ile kosztuje ekstrakcja zęba?
- 50 PLN.
- 50 PLN za kilka minut pracy?!
- Mogę wyrywać powoli, jeśli pan
chce.




Jakie chipsy je hydraulik?
- Cran chips.

Psychiatra mówi do pacjenta:
- Mam dla pana dwie wiadomości:

- Zosiu, co tak długo robisz w kuch- dobrą i złą. Ta zła to, że ma pan
Alzheimera.
ni?
- Wpadła mi kostka lodu do wrzątku - A ta dobra?
- Zapomni pan o tym, zanim pan
i nie mogę jej znaleźć.
wróci do domu.

Prosty człowiek, pierwszy raz w
szpitalu, operacja, ścisła dieta, kroplówka trzy dni, potem kleik - dopadł go straszny głód.
Wchodzi pielęgniarka i pyta: - Podać
Panu kaczkę?
- O tak, kochaniutka i od groma frytek!



- Dlaczego pijesz tak dużo wody?
- Bo właśnie zjadłem jabłko.
- A co to ma do rzeczy?
- Zapomniałem je umyć!
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