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,,l,'epiej 2g6emy, kiedy zdro-

wo jemy" - to haslo towarry-
szylo konkursowi pol4czonemu
z innymi dzialaniami promui4cy-
mi zdrowy styl 2ycia w5r6d ucz-
ni6w szk6l gimnazialnych oraz
uczni6w Zespofu Szk6l Rolnicze
Centrum Ksztalcenia Ustawicz-
nego w Czernichowie.

Racjonalne Lywienie jest jednym
z podstawowych warunk6w dobre-
go stanu zdrowia, produktywnej pra-
cy, dfugo6ci i jakodci irycia czlowie-
ka. Dlugotrwale wadliwe iryv,trenie
prowadzi do ukryrtrych lub jawnych
zaburze{, a nawet schorzei organi-
zmu, kt6re mogq przebiegai w for-
mie podostrej lub przewleklej. Jako
przyklad mo2na tu wymienii zaburze-
nia rozwoju fizycznego dzieci i mlo-
dzieiry, a lalie gorszq sprawno5i
intelektualn4, mniejszq odpornoSi
organizmu na stresy LtScia codzien-
nego, mniejsz4 wydajno6i pracyl.
Do najwa2niejszych nieprawidlowo-
Sci w sposobie 2ywienia mlodzie|Y
naleLy stosunkowo niskie spo2ycie
surowych warryw i owoc6w. Nie-
pok6j budzi tak2e wysokie w5r6d
chlopc6w spozycie bogatego w cho-
lesterol i nasycone kwasy tluszczo-
we migsa zvtrerz4t rze2nych, zai
w6r6d dziewcz4t zbyt niskie spoitScie
mleka i jego przelvtor6w oraz ryb2.

W Zespole Szk6l Rolnicze Cen-
trum Ksztalcenia Ustawicznego
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w Czernichowie dostrze2ono potrze-
bg anr6cenia uwagi uczni6w i ich na-
ucrycieli na problematykg 2ywienia.
Problematyka ta jest poruszana przez
r62ne inslrtucje i w r62nych formach,
ale wci42 nie przestaje byi aktualna.
R6wnie2 na lamach ,,Hejnalu O6wia-
towego" problem ten byl sygnalizo-
wany przy ol<az1i recenzii Baiki o 2y-
wieniu czlowieka3.

Edukacja iywieniowa ma
istotne znaczenie na kaidYm
etapie 2ycia czlowieka, szczeg6l-
nie w okresie jego intensywnego roz-
woju i ksztaltowania nawyk6w i Po-
staw. Trud tego nielatwego zadania
naleAs podejmowai i dokonywai
pr6b stosowania r62nych metod pro-
mocji zdrowia z ukierunkowaniem na
zdrowy styl 2ycia. Promocja zdrowia
powinna miei miejsce w codziennYm
,,iryciu szkoly" . Dzigki organizowaniu
tego typu przedsigwzig( z pewnoS-
ciq nastgpuj e w zmocnienie pr zel<azu
po2qdanych tre6ci. Promocja zdro-
wego iywienia przeprowadzona
zostala poprzez zorganizowanie kon-
kursu wiedzy, konkursu na plakat,
przygotowanie pakiefu material6w
edukacyjnych dla uczni6w i nauczy-
cieli, przygotowanie ekspozycji zi6l,
wystgpu kabaretu,,Multiwitaminka"
oraz poczgstunku skladajqcego sig
z zalecany ch produkt6w.

Celem konkursu bylo prze-
de wszystkim: zainteresowanie ucz-

ni6w i ich nauczycieli tematem zwiq-
zanym ze zdrowym odZywianiem,
wspomaganie uczni6w w PraktYcz-
nym wykorzystaniu zdobytej wiedas,
modrwowanie pracownik6w szk6l do
podejmowania r62norodnych dzia-
lafi w zakresie pracy z uczniem, Pro-
mowanie osiqgnigi uczni6w i ich
nauczycieli, wdraZanie Scie2ek eduka-
cyjnych: prozdrowotnej i proekolo-
gicznej. Konkurs skladal sig z trzech
etap6w: etap I - test wiedzY -'etaP

szkolny (przeprowadzony w gimna-
zjum), etap II - plakat wykonany do-
wolnq technikq przez zespoly w skla-
dzie 3 os6b, etap III - turniej wiedzg
w ZSRCKU w Czemichowie, zespo-
fu w sldadzie 3 os6b. W etapie I i II
konkursu (test wiedzy i plakat) wzig-
li udzial uczniowie z 10 gimnazj6w.
W etapie III (turniej wredzy) rywalizo-
wali ze sobq uczniowi e z 9 gimnazj6w .
W maju 2010 r., cryli w miesiqcu
rozslrzggnigcia konkursu w Zespo-
le Szk6l Rolniczego Centrum Ksztal-
cenia Ustawicznego w Czernichowie
odbyl sig tumiej wiednl, kt6remu to-
warassnlly bardzo silne emocje, nie
tylko w5r6d rywalizujqcych druzyn,
ale tak2e ich nauczycieli, przygoto-
wujqcych uczni6w do konkursu.
Specjalnie z ol<azji konkursu zostala
przygotowana l przekazana do gim-
nazj6w multimedialna p$tka zawier a-
jEca tematyczne materialy edukacyi
ne: arkusz kalkulacyjny do obliczania
BMI dla uczni6w i rodzic6w, prezen-
tacja multimedialna,,Lepiej zyiemy,
kiedy zdrowo jemy", wiersz edukacyi
ny dla uczni6w i rodzic6w, broszura
edukacyjna dla uczni6w oraz plakaty
uczestnik6w konkursu.

Uczniowie, ktorag przybyli do
szkoly w Czernichowie mieli okazig:
zapozna(, sig- z ekspozycj4 zi6l, obei-
rze( wystqp Kabaretu,,Multiwitamin-
ka", kt6rego aktorami byli ucznio-
wie Zespofu Szk6l Rolnicze Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego w Czemi-
chowie, zobaca/, wzorcowy stragan
zawieral4og zalecane w Zywieniu pro-
dukty oraz uczestnicnl( w multiwita-
minowym poczgstunku, na kt6ry zo-
stali zaprosz eni przez nauczycieli oraz
koleg6w i koleZanki ze szkoly w Czer-
nichowie. Z duLrym entuziazmem zo-
stal przyjgty',vystgp kabaretu, w kt6-

, r1/m wraz z doktorem i pielggniarkq
lvysteprb r62norodne witaminki pro-
mujqce zdrowe od2ywianie. Zainte-Kabaret ..Multiwitaminka" w ZSRCKU w Czemichowie, fot. AgnieszkaMarzgcka
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resowanie wzbudzil teZ Jasio, kt6ry
ulegal pokusom serwowanym przez
chipsa i colg, a po tym zmuszony byl
poddai sig nieprzyjemnej terapii. Ja-
sio przekonal sig do zalecen dokto-
ra oraz jego multiwitaminowych asy-
stentek i z zaanga2owaniem pouczal
innych powtarzajEc:

Doktor Witaminka radzi Wam

Co dzieri rono zjedz Sniadanie,
bo to pierwsze wqine danie.
Sil dodaje i pozwala
przeiyt dziert z energiq drwala.
Lepiej uczyi siq moiecie,
je6li swe (nisdanie zjecie.
Wa2ne takie sq owoce
Bo odpedzq chordb moce.
I energiq bqdziesz mied
Musisz tylko chciet je zje56!!!

Obiad gl6wne danie dnia, swq
energig tobie da.
Zanim siqdziesz do obiadu, umyj
rgce dla przykladu.
Nie unikaj ryb i warzyw jeili
o swym zdrowiu' marzysz.
Kaidy kqs przeZuwaj godnie, jedz
powoli bez poSpiechu.
JeSli zdrowy chcesz ilolqdek mie6
- musisz regularnie je66.

Zanim nocny sen ciq zmorzy, sta-
rajsiq kolacjq spo2y6.
Nie objadajsig obficie, 2eby rze*-
kim byl o Swicie.
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