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Drodzy Czytelnicy współcześnie dostrzega 

się zanik naszych zwyczajów i obrzędów,  

czyli tego, o co nasi przodkowie dbali i prze-

chowywali w pamięci. Warto by przypomnieć 

niektóre z nich. Jednym z ważnych dni  

w życiu naszych przodków był pierwszy dzień 

wiosny – święto narodzin nowego życia po 

mroźnej zimie. Równie ważnym okresem zaś 

była cała wiosna.  

ŚWIĘTO JASKÓŁKI– powitanie wiosny roz-

poczynało się już 1 marca tzw. Świętem  

Jaskółki. Był to początek nawoływań wiosny. 

ŚWIĘTO JARE-obchodzone 21 marca–  

w pierwszy dzień wiosny. To święto poświę-

cone zwłaszcza Matce Ziemi. Towarzyszyły 

mu obrzędy, które miały wnieść siłę i radość 

życia, zapewnić dobry urodzaj i powodzenie 

na cały rozpoczynający się wiosną rok. 

 

Tego dnia topiono słomianą kukłę ubraną  

w białą szatę i czasami z cierniową koroną 

na głowie-Marzannę– symbolizującą  

zaświaty,  wszystkie choroby, śmierć,  

a zwłaszcza zimową martwotę. Obecnie ten 

zwyczaj stał się zabawą dla młodych.  

Przygotowując się do Jarego Święta sprzą-

tano dokładnie chałupy, a do wazonów 

wstawiano gałązki puszczające pąki.  

ZWIASTOWANIE- 25 marca obchodzono 

święto powitania bocianów (obecnie  

Zwiastowanie Pańskie), mocno związanych 

z wierzeniami naszych ojców i po dziś 

dzień otaczanych szacunkiem. 

To przykłady tylko niektórych, dawnych 

świąt związanych z nadejściem wiosny,  

o których warto wiedzieć. 

Przygotowała: M. Zgieb 

Ważne tematy: 

 Sport to zdrowie! 

 M i ę d z y n a r o d o w y  

Dzień  Inwa l idów  

i  Ludzi  Niepełno-

sprawnych. 

 Co to jest otyłość? 

 Bieżące wydarzenia ze 

świata! 

 S z k o ł a  D o b r y c h  

Manier!  

Co, gdzie, kiedy, jak ?! 

Wzorem lat ubiegłych, w naszej 

placówce został rozegrany  

Turniej Warcabowy. 

Przez 5 tygodni, odbywały się 

rozgrywki turniejowe, w których  

brało udział 19 uczestników. 

Celem turnieju było wyłonienie 

najlepszych zawodników oraz  

umacnianie więzi koleżeńskich, 

przestrzeganie  sportowych   

zasad  fair-play  oraz rozwijanie  

zainteresowań sportowych. 

Uczestnicy rozgrywali po trzy 

partie każdy z każdym.  

Mistrzem turnieju został  

Wiesław Grabski , II miejsce 

zajęła Marta Warszton,  

III miejsce Lucyna Czapnik. 

Wszyscy uczestnicy turnieju 

otrzymali dyplomy i upominki. 

Przygotował: R. Sierajewski 
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W tym numerze: 

Wiosenne święta i zwyczaje. 

PROMYK 



Paulina Kuleczka: Dzień dobry Pani, 

jestem dziennikarką „Promyka” i 

chciałabym przeprowadzić z Panią 

krótki wywiad. Poświęci mi Pani 

chwilkę? 

Pani Renata Marcisz: Z miłą chęcią 

odpowiem na pytania:) 

P.K.: Jak długo wykonuje Pani zawód 

pielęgniarki? 

P. R.M.: Bardzo długo, w  zawodzie 

pracuję już 25 lat. 

P.K.: Co Panią skłoniło do wyboru 

tego zawodu? 

P. R.M.: Jako mała dziewczynka trafi-

łam do szpitala i bardzo podobały mi 

się pielęgniarki, które tam pracowały . 

Te białe fartuszki, czepki, ich praca. 

To wtedy postanowiłam, że w przy-

szłości zostanę pielęgniarką.  

P.K.: Czy nasi uczniowie często  

symulują chorobę, żeby nie pójść na 

lekcje? :) 

P. R.M.: Muszę przyznać, że nie,  

raczej są to sporadyczne przypadki.  

Nikogo jednak nie odsyłam bez udzie-

lenia porady, lub rozmowy. Dobre 

słowo jest lekarstwem na wszystko.  

P.K.: Jak Pani odpoczywa po ciężkim 

dniu pracy? 

P. R.M.: Jeśli pada deszcz czytam 

książki, kiedy jest ładna pogoda upra-

wiam sport – biegam. 

P.K.: Jakiego koloru chciałaby mieć 

Pani fartuch pielęgniarski? 

P. R.M.: Nigdy się nad tym nie zasta-

nawiałam, biały to tradycja.  

P.K.: Pani motto życiowe to …. 

P. R.M.: „Człowiek jest tyle wart, ile 

może pomóc drugiemu człowiekowi”.  

P.K.: Bardzo dziękuję za wywiad  

i życzę Pani wielu lat zdrowia:) 

 

Wysłuchały: P. Kuleczka,  

J. Ostrowska 

- wyjmuje ręce z kieszeni, gdy mówi 

„dzień dobry” lub z kimś rozmawia, 

- nie prowadzi rozmowy lub dyskusji 

podniesionym tonem, 

- okazuje szacunek ludziom star-

szym, niepełnosprawnym, 

- dba o porządek i czystość w szkole 

i otoczeniu, 

- nie bije, nie prowokuje innych, nie 

wymusza, nie grozi, nie szantażuje, 

Kultura osobista świadczy o mnie.  

Uczeń kulturalny to taki, który: 

 

- używa słów: proszę, dziękuję,  

przepraszam, 

- kulturalnie zwraca się do kolegów, 

nauczycieli, pracowników szkoły  

i innych osób, 

- nie używa brzydkich, wulgarnych 

słów, 
- jest miły, uprzejmy, sympatyczny, 

nie zabiera i nie niszczy cudzej  

własności. 

 

 

 

 

Zespół Wychowawczy 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z pielęgniarką szkolną– panią Renatą Marcisz. 

Szkoła Dobrych Manier:) 

 
„Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,  

Wiosna - znów nam ubyło lat,  

Wiosna, wiosna w koło,                 

rozkwitły bzy.  

Śpiewa skowronek nad nami,  

Drzewa strzeliły pąkami,  

Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.”  

Zespół „SKALDOWIE” 

Kącik poezji– „Wiosna, cieplejszy wieje wiatr...” 
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„Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do 

mych drzwi, 

Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cie-

plejsze dni,  

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem 

vis a vis,  

Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty, 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty .” 

Marek Grechuta 

Przygotowała: L. Gaca  



Sport to zdrowie- chyba każdy  

z Nas  zna to stare powiedzenie.  

Może i jest ono stare, ale za to  

bardzo prawdziwe i mądre.  

Moi Drodzy choćby odrobina ruchu 

dziennie poprawia nasze samopoczu-

cie, stan psychiczny i fizyczny.  

Niestety w dobie komputerów coraz 

mniej ludzi aktywnie spędza czas, 

coraz mniej ludzi systematycznie 

ćwiczy. Mało kto rozpoczyna dzień 

od porcji gimnastyki. A szkoda.  

Wystarczy pół godziny ćwiczeń 

dziennie, aby zmniejszyć ryzyko 

zachorowania na wiele chorób.  

Kiedy się ruszamy, ćwiczymy,  

biegamy, jeździmy na rowerze  

poprawia nam się humor, jesteśmy 

pełni energii. W czasie ćwiczeń czy 

aktywności ruchowej można  pozbyć 

się problemów, agresji. A po takiej 

porcji gimnastyki od razu czujemy 

się lepiej. A jeśli na dodatek nasze 

ciało zaczyna wyglądać atrakcyjnie 

to czujemy się jeszcze lepiej.  

Zatem Drodzy Czytelnicy nie macie 

innego wyjścia– jak wypracować  

w sobie nawyk codziennej krótkiej 

gimnastyki:)  

 

 

 

Przygotowała: J. Ostrowska  

XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie – 

odbywają  s i ę  w  rosy j sk i e j  

miejscowości Soczi w dniach 7–23 

lutego 2014 roku. Zawody oprócz  

w Soczi odbywają się również  

w Krasnej Polanie. Są to pierwsze 

zimowe igrzyska w Rosji. W zawo-

dach bierze udział 88 ekip z różnych 

krajów– w tym także polska ekipa. 

Trzymamy kciuki za naszych Spor-

towców i życzymy im wielu  

sukcesów!  

Szanujmy Zdrowie. 

 Bieżące wydarzenia ze świata!!! 

Święto obchodzone corocznie 16 marca.  

Wydarzeniem inicjującym ustanowienie dnia była  

katastrofa górnicza 8 sierpnia 1956 roku w kopalni 

węgla kamiennego w Belgii, w wyniku której śmierć 

poniosło 262 górników pochodzących z 12 krajów,  

a część doznała poważnych obrażeń zostając inwalidą. 

Prawdopodobnie jest to najstarsze święto poświęcone 

osobom niepełnosprawnym w wyniku wypadków przy 

pracy. Na obchody Dnia wybrano pierwsze dni wio-

sny, symbol odradzającej się przyrody. 

 

Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych  
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  Na Zimowych Igrzyskach w Soczi 

2014r. Zdobyliśmy w sumie 6 meda-

li: 4 złote, 1 srebrny oraz 1 brązowy. 

 

 

 

 

P 

Przygotował: K. Zdrojewski 

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu proble-

mów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których  

występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu 

spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub  

psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjo-

nowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy 

społecznej w społeczne życie.  

Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świado-

mości publicznej o korzyściach płynących z integracji 

osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia poli-

tycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. 

Ważną tematyką obchodów jest także pokonywanie barier 

architektonicznych. 

Przygotowała: M. Zgieb 

http://pl.wiktionary.org/wiki/inwalida
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadek_przy_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadek_przy_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opinia_publiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Integracja_spo%C5%82eczna


W miesiącu marcu Samorząd 

Uczniowski będzie zajmował się 

następującymi sprawami: 

 

-Zorganizowanie pogadanek          

z pedagogiem szkolnym na temat 

„Walka z wulgaryzmami”  

 

-Wykonanie gazetki na temat: 

„Odpowiednie zachowanie wśród 

uczniów ”, „Dzień Kobiet” 

 

-Przeprowadzenie  plastycznego 

„Plakietka dyżurnego”. 

 

-Przeprowadzenie kontroli nosze-

nia identyfikatorów oraz obuwia 

zmiennego”.. 

 

 

 

 

Opiekunowie SU 

Każdy z nas lubi ładnie wyglądać :-) 

Skończyły się czasy z damskimi czy 

męskimi zawodami. Teraz mężczyźni 

są doskonałymi kucharzami, stylista-

mi, czy fryzjerami. Kobiety mechani-

kami, elektronikami, policjantami, czy 

żołnierzami. Chociaż… jest pani 

przedszkolanka, a pan? Pan… przed-

szkolak? Albo pani pielęgniarka, a 

pan? Pan pielęgniarek? Niania, a  …. 

Nianiek? :-) Kiedyś kobiety nie miały 

praw, nie mogły brać udziału w wybo-

rach. Stało się inaczej dopiero 100 lat 

Ach te kobiety! 

Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. 

Jest to skutek tego, że po prostu  

bardziej o siebie dbają. Bardziej inte-

resują się zdrowym stylem życia,  

odchudzają się i tak dalej… Ale z cza-

sem przechodzi im ta wagowa obsesja. 

Oprócz tego nie pracują ciężko fizycz-

nie i częściej odwiedzają lekarzy, gdy 

coś im dolega. Zdarzają się oczywiście 

dziewczyny, które mają obsesję na 

punkcie kupowania ciuchów i stroje-

nia się ale to nie znaczy, że wszystkie. 

temu… Teraz kobiety zostają polity-

kami i mają wpływ na losy państwa. 

Są bardziej uczuciowe i łatwiej okazu-

ją emocje.  

 

 

 

 

 

Przygotowały: M. Bednarska,  

K. Zielińska 

Z życia Samorządu Uczniowskiego 

Temat miesiąca 

Istnieją jeszcze uczniowie, którzy 
„zapominają” o swoich obowiąz-
kach... 

Liczymy na poprawę  :-)  

Zapamiętaj — gdy zgubisz iden-

tyfikator  zgłoś ten fakt swojemu 

wychowawcy! 

Opiekunowie SU 

Przypominamy wszystkim  

o obowiązku noszenia identyfi-

katorów. 

Kontrole prowadzone przez 

członków SU wykazały, iż naj-

bardziej zdyscyplinowane klasy 

to klasa 56SP oraz klasa 32P.      

Uwaga ważna sprawa! 
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W dniu 29 stycznia 2014 roku o go-

dzinie 1000 w Sali B Ośrodka Szkolno-

W y c h o w a w c z e g o  o d b y ł  s i ę  

wewnątrzszkolny konkurs „Wieki  

Egzamin Teoretyczny Zawodowo - 

Gimnazjalny” dla uczniów klas gastro-

nomicznych oraz dla uczniów  

Gimnazjum. W konkursie wzięło 

udz iał  s iedemnas tu  uczn iów. 

         Celem konkursu było zwrócenie 

uwagi uczniów na urozmaicanie posił-

ków, systematyczność spożywania ich 

o stałych porach i odpowiednich ilo-

ściach. Zachęcanie uczniów do zwró-

cenia większej uwagi na warzywa i 

owoce. Konkurs miał za zadanie  

pobudzić  uczniów do poznawania 

sztuki i wiedzy gastronomicznej,  

eksperymentowania w kuchni nie  

tylko domowej.    

           Nad prawidłowym przebiegiem 

k o n k u r s u  c z u w a ł a  k o m i s j a  

w składzie: p. Barbara Dudek  

i p. Marcin Walczak. 

Wyniki konkursu: 

Klasa „Kucharz” 

1. Kłos Katarzyna   

1. Puchalski Dawid  

3. Kryćka Aleksandra  

Klasa „Gimnazjum” 

1.Mańturzyk Kamil.  

2. Wybański Jan   

3. Grotek Irena  

 

Przygotował: M. Walczak 

ręcznego wykonania MARZANNY. 

Oto przykładowe prace: 

Topienie Marzanny jest staropolskim 

zwyczajem związanym z pierwszym 

dniem wiosny. Marzanna jest kukłą 

wykonaną głównie ze słomy (słoma 

- to symbol plenność) i starych 

ubrań. Sama kukła jest symbolem 

zimy, zaś ceremonia jej utopienia 

według zwyczaju ma spowodować 

jej odejście, przebudzenie przyrody 

do życia i powodzenie w uprawie 

roślin i hodowli zwierząt. Dziś  

Marzannę się tylko topi - dawniej 

przed jej utopieniem należało ją jesz-

cze podpalić. Zachęcamy do własno-

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: K. Zielińska 

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU „Żyj smacznie i zdrowo” 

Pomysł na ... 

zaleceń mało kto się stosuje.  

Czym grozi otyłość? 

Nadmiar kilogramów nie jest proble-

mem tylko estetycznym. Nadmiar 

tkanki tłuszczowej to choroba, grożąca 

w dodatku rozwojem innych chorób. 

Wyodrębniono dużą liczbę schorzeń, 

co do których nie ma wątpliwości, że 

są w dużej mierze konsekwencją  

otyłości. 

Dawniej otyłość była postrzegana jako 

symbol dostatku i  bogactwa,  

a u kobiety — piękna i płodności. 

Obecnie lansowany jest ideał człowie-

ka szczupłego i wysportowanego, 

choć jest tyle pokus, przez które trud-

no osiągnąć ideał. Dbałość o właściwą 

wagę, aktywność fizyczną i prawidło-

we żywienie zalecają nam zarówno 

lekarze specjaliści, jak i dietetycy. 

Jednak problem otyłości narasta, a do 

Co to jest otyłość? 
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Przygotowały: M. Bednarska,                   

K. Zielińska  



Wiosna w przyrodzie już tuż, tuż 

– mam na to dowody. Przeczytajcie 

wyznanie miłosne Boćka do Żabki:)  

 

Żabka: Powiedz mi Boćku, jak mnie 

kochasz? 

Bociek: A powiem, powiem. 

Żabka: A więc? 

Bociek: Kocham Cię w słońcu i przy 

księżycu. 

Żabka: Mów dalej Boćku kochany– 

mój Ty królewiczu! 

Bociek: Kocham Cię od rana do wie-

czora, gdy jesteś rozrechotana i we-

soła, podczas deszczu i w kałuży  

i gdy czas mi się dłuży!  

-sól, pieprz 

Przygotowanie: 

Gotujemy makaron al dente zgodnie  

z opisem na opakowaniu. W tym czasie 

wrzucamy do gotującej się wody brokuła 

podzielonego na małe różyczki (bez twar-

dych łodyg) i cukinię pokrojoną w półpla-

sterki. Blanszujemy 3-4 min, tak aby wa-

rzywa pozostały chrupkie. Na patelni roz-

grzewamy oliwę, wrzucamy przeciśnięty 

przez praskę czosnek i podsmażamy  

2 min. Zmniejszamy ogień, wlewamy 

śmietanę, wrzucamy pokruszone kawałki 

„Penne z sosem serowym i zielonymi 

warzywami” 

Składniki: 

-400 g makaronu penne 

-1 brokuł 

-1 cukinia 

-3 łyżki oliwy 

-2 ząbki czosnku 

-200 ml 12% śmietany 

-200 g sera typu roquefort 

-1/2 łyżeczki startej gałki muszkatoło-

wej 

 sera i gotujemy, cały czas mieszając, aż 

ser się rozpuści Sos doprawiamy gałką, 

solą i pieprzem. Dodajemy odcedzone 

warzywa oraz makaron i podajemy do 

stołu.  

SMACZNEGO!!! 

                 Ekoludzik– tajemnice przyrody. 

Coś na ząb wg. przepisu pani Lidki:) 

m o c y  s p a d a  n a  z i e m i ę . 

Moim zdaniem to powieść zarówno 

dla młodzieży jak  i dla dorosłych, 

jest próbą przedstawienia złożonych 

relacji pomiędzy dobrem a złem,  

między porządkiem ziemskim  

a boskim, wiarą i wiedzą, między 

człowieczeństwem. Książka jest  

naprawdę ciekawa i przeczytacie ją  

jednym tchem.  

 

Przygotował: K. Zdrojewski 

Drodzy Czytelnicy chciałbym Wam 

polecić książkę autorstwa Doroty    

Terakowskiej. To książka, którą  

naprawdę warto przeczytać. 

 

Fabuła rozwija się w dwóch przenika-

jących się światach: pierwszy ziem-

ski, gdzie rozgrywa się historia 

dziewczynki, która utraciła swego 

Anioła Stróża i stara się go odzyskać. 

Drugi świat- kosmiczny, gdzie Anioł 

Stróż walczy ze swym ciemnym  

bratem bliźniakiem i pozbawiony  

Strefa Kultury!!!  
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Przygotował: R. Sierajewski 

 

A gdy w stawie zanurzysz swe 

zielone ciałko, to patrzenia na Ciebie 

ciągle mi mało. 

Żabka: A  kiedy najbardziej mnie  

kochasz Boćku? 

Bociek: Właśnie teraz mnie Twój  

widok zauroczył, a szczególnie twe 

piękne, wytrzeszczone oczy!  

A także te śliczne żabie udka. Nie bój 

się Boćka moja żabko malutka– bę-

dzie z nas świetna para!  

Lecz nie myśl, że to kara– ja otworzę 

swój piękny dziób– a Ty przyjemność 

mi zrób i daj się schrupać na śniada-

nie, moje ty zielone kochanie! 

http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158219299/makaron/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/159820251/broku%C5%82y/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158218686/cukinia/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158219006/czosnek/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158218699/%C5%9Bmietana/p


W szkole na matematyce pani pyta 

Jasia: 

-Jasiu co to jest kąt? 

Jasiu na to: 

-Kąt to najbrudniejsza część moje-

go pokoju. 

 

 

 

Dzieci miały narysować portret  

swojego taty, pani podchodzi do  

Jasia i pyta 

-Czemu twój tata ma niebieskie  

włosy? 

-Bo nie miałem łysej kredki. 

Dzień dobry, kupiłem tutaj wczoraj 

u państwa tego żółwia stepowego  

i chciałbym go wymienić na inne-

go... 

- A czemu? 

- Ten nie chce stepować.. 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

Panowie  pamiętajcie o : 

8 MARCA–  
Dzień Kobiet !!! 

 

Gdy Święto Kobiet nadejdzie,  

przez jeden dzień cały  

nie dokuczaj kobietom  

dużym ani małym.  

Małym w dniu tym, jeśli umiesz, 

zaśpiewaj piosenkę,  

a tym dużym — przynieś  

kwiatek . 

i pocałuj w rękę.  

 Marcowi solenizanci: 

 G r z e g o r z a ,  K r y s t y n y ,  

 Bożeny, Józefa, Pawła  Huberta, 

Katarzyny. 

 Drodzy Czytelnicy zdradzimy 

Wam znaczenie imienia– HUBERT. 

Otóż Hubert znaczy- bystry umysł. 

Cechuje się tym, że twardo stąpa po 

ziemi, nie lubi plotkować. Św. Hu-

bert jest patronem leśników,  myśli-

wych.                                                            

Garść dobrego humoru!!!   

 W tym miesiącu imieniny obchodzą:  

(Baran 21.03.-20.04.): 

Dumni i odważni.  

Odznaczają się wszech-

stronnymi zdolnościa-

mi i niezwykłą energią. 

W uczuciach są stali  

i wierni. Można na nich 

polegać w przyjaźni lub w trud-

nych sytuacjach. 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska  

(Ryby 20.02.-20.03.): Duża ener-

gia życiowa, zdecydowanie              

w działaniu i ogromne ambicje 

sprawiają, że są sprawnymi 

kowalami własnego     losu. 
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„Gdy mówisz prawdę, nie 

potrzebujesz sobie niczego 
przypominać”.  

Przygotował: Zespól Profilaktyczny 

„Recepta na zdrowie” - Julian Tuwim 

Pierwsza rzecz – to wstawać rano. 

 Dwa – kto o krzepkie zdrowie dba, ten 

się długo myje co dzień. 

Mydłem, szczotką w zimnej wodzie, plu-

ska, pryska, parska, rży. 

 Trzy – trzyj ręcznikiem suche ciało, że-

by aż poczerwieniało. 

Spraw mu bracie mocne wciery, aż we 

krwi poczujesz skry, raz, dwa, trzy… 

 Cztery – gdy chcesz czerstwej nabrać 

cery, żywym, bystrym być jak rtęć, 

wiedź, że robią to spacery. A codziennie 

rano: 

 Pięć – musisz się gimnastykować, ciało w 

ruch rytmiczny wprowadź, 

ćwicz je prężnie i miarowo, bo to pięknie, 

bo to zdrowo. A dopiero potem… 

 Sześć – jeść. 
 

Drodzy Czytelnicy zapamiętajcie tych 

kilka zaleceń z wiersza pana Tuwima, a 

będziecie zdrowi jak ryby.  

  


