
 
Oddajemy w  Wasze ręce pierwszy numer szkolnej ga-

zetki o tematyce sportow ej. Mam nadzieję, że dzięki niej 
zachęcimy Was do aktyw ności ruchowej i pomożemy  
w  wyborze takiej formy ruchu, która najbardziej odpo-
wiadać będzie Waszym predyspozycjom i zaintereso-
waniom. Nasze plany są ambitne. Mamy zamiar re-
dagow ać pismo o przew rotnym tytule „Rusz się Ste-
fan” i ufamy, że spotka się ono z Waszym zaintere-
sow aniem i aprobatą. Każdy numer dotyczyć będzie 
innej formy ruchu i każdy z Was, bez względu na 
płeć, pow inien znaleźć w śród tych propozycji coś dla 
siebie. 

Pew nie nie wszyscy o tym w iedzą, że wśród 
nauczycieli naszej szkoły kryją się rów nież tacy, którzy 
mają w iele wspólnego ze sportem i rekreacją. Spróbujemy  
odkryć przed Wami ich pasję oraz uczynić z nich „żyw ą reklamę” 
dyscypliny, którą sobie upodobali. 

Od w ielu lat śledzę różnego rodzaju doniesienia i statystyki dotyczące aktywności 
ruchow ej Polaków  i z przykrością muszę stw ierdzić, że w iadomości te są zatrw ażające. Tyl-
ko około 10% dorosłego społeczeństwa polskiego na co dzień aktyw nie spędza czas. Roz-
patrując głów ne przyczyny umieralności w  różnych krajach stw ierdza się, że niepraw idłow e 
żywienie i brak odpow iedniej aktyw ności f izycznej przyczynia się do większej ilości zgonów 
niż jakikolw iek inny czynnik środow iska. Brak w łaściwych nawyków ruchowych i zdrowot-
nych pow oduje, iż już od najmłodszych lat narażamy się na różnego rodzaju dolegliw ości 
i choroby. Wierzcie mi możemy temu zapobiec, a pierw szy krok to św iadomość zagrożeń. 
Tego Wam w łaśnie życzę i wierzę, że mimo braku czasu i innych problemów , jakie napoty-
ka młody człow iek, gdy w kracza w  dorosłość, znajdziecie czas na lekturę naszej gazetki, 
a przede wszystkim zadbacie o harmonijny rozwój sw ojego ciała i duszy. 

 
OPIEKUN GAZETKI 
Mgr Joanna Sierka  
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 Oprócz niew ątpliwych 
korzyści dla naszego organi-
zmu, trening f izyczny czy ja-
kikolw iek przejaw aktywności 
ruchow ej jest wspaniałą for-
mą odpoczynku psychiczne-
go. W trakcie ćw iczeń zapo-
minamy o całym św iecie 
i sw oją uw agę pośw ięcamy 
wyłącznie treningow i. Wszel-
kie problemy dnia codzienne-
go odsuw amy na dalszy plan, 
na parę chw il możemy ode-
rw ać się od rzeczywistości. .  
 
"W zdrowym ciele zdrowy 

duch"  
 Znana już w  starożyt-
ności prawda znajduje po-
tw ierdzenie w  badaniach 
współczesnych medyków .  
 Jednak nie samym sa-
mopoczuciem żyje człow iek - 
ćw icząc, sprawiamy, że na-
sze życie staje się lepsze, bo 
lepszy staje się nasz orga-
nizm. Najistotniejsze zmiany  
pod w pływ em aktyw ności f i-
zycznej zachodzą w czynno-
ściach układu oddechow ego, 
krążenia, mechanizmach 
kontroli metabolizmu oraz 
mięśniach szkieletow ych.  
      
 Wpływ ruchu na Twój  

organizm  
 Trening - zw łaszcza 
aerobow y - powoduje, że 
zw iększa się pojemność ży-
ciow a płuc, wzrasta maksy-
malna w entylacja, w ięcej tle-
nu z pow ietrza w trakcie od-
dychania przenika do krw io-
biegu. To z kolei w pływ a na 
zw iększenie ogólnej w ytrzy-
małości, mniej męczymy się 
przy standardowym obciąże-
niu organizmu, dłużej zacho-
wujemy siły podczas inten-
sywnego treningu. Regular-

nie ćw i-
c z ą c , 
zw ię k-
sz amy 
o b j ę -
t o ś ć 
k r w i 
k r ąż ą-
cej w 
ustroju, 
o b j ę -
t o ś ć 
w y rzu-
t o w ą 
serca, jednocześnie zmniej-
szając częstość skurczów 
serca w spoczynku, jak i w 
czasie wysiłku, niezależnie 
od jego intensyw ności. Orga-
nizm znacznie lepiej wykorzy-
stuje tlen dostarczany przez 
krew , przez co mniejsze jest 
obciążenie ustroju przy wysił-
ku. Zw iększenie przepływ u 
krw i pow oduje szybsze usu-
wanie szkodliwych substancji 
i produktów  przemiany mate-
rii, a co się z tym w iąże, 
szybszą odnow ę biologiczną. 
W w yniku treningu podw aja 
się, a naw et potraja obję-
tość naczyń krw ionośnych, 
serce staje się mocne i ma 
znacznie bogatszą sieć 
naczyń wieńcowych, tzn. 
przystosowuje się do w ięk-
szych obciążeń.   

Spalanie tłuszczu 
 Pod w pływem regu-
larnego treningu rośnie 
zużycie w olnych kw asów 
tłuszczowych (FFA) - za-
czynamy tracić nadmiar 
tkanki tłuszczowej w na-
szym organizmie, co w pły-
wa na zlikw idow anie nad-
wagi. Zmniejsza się po-
ziom cholesterolu w  suro-
wicy, a także poziom cukru 
we krw i, oddalając ryzyko 

wystąpienia zaw ału serca. 
Niew ątpliw ie najbardziej po-
żądanym efektem ćw iczeń 
f izycznych jest piękna, wy-
sportow ana sylw etka. Nie 
można jednak zapominać, że 
mocne mięśnie, które uzy-
skujemy podczas treningu, 
ochraniają nasze kości i sta-
wy przed kontuzjami.  

 
 

Opracowanie: 
Asia Sawulska 

klasa II b 
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1.  Usiądź na podłodze. Ustaw stopy na 
szerokość bioder. Podeprzyj  się na pro-
stych ramionach z tyłu. Unieś biodra do 
góry, wciągnij brzuch 
 

 
2.  Weź głęboki wdech i powoli ugnij rę-
ce w łokciach, nie siadając na podłodze. 
Zrób wydech i wróć do pozycji wyjścio-
wej. 
 

 

 

 

1.  Stań, rozstaw nogi na szerokość bioder, lekko 
uginając kolana , zepnij brzuch i pośladki. Hantle 
trzymaj w rękach opuszczonych wzdłuż tułowia. 
Dociśnij  lekko ugięte łokcie do boków. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Robiąc wydech, zegnij łokcie, przy-
wodząc dłonie do klatki. Pamiętaj o nie 
uginaniu nadgarstków. Wróć do pozycji 
wyjściowej robiąc wdech. 
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Ćwiczenia prezentują 

nasze koleżanki: 
Kasia Mocherek,  

Natalia Brojerska 

i Magda Maj 



 

 

 

 

 1.  Połóż się na plecach tak, aby 
cały czas przylegały do podłoża. Unieś 
nogi ugięte w kolanach, zepnij brzuch, 
oprzyj dłonie na karku, kierując łokcie 
na  zewnątrz.  
Skieruj wzrok w górę. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Robiąc wydech, wolno opuszczaj 
ugięte nogi, do momentu kiedy plecy 
zaczynają tracić kontakt z podłożem. 
Robiąc wdech wróć do pozycji wyjścio-
wej.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1. Klęknij na kolanach i oprzyj tu-
łów na ugiętych przedramionach. 
wciągnij brzuch, rozluźnij szyję 
i patrz w dół.  

 
 

 

 

 

 

 2. Unieś nogę ugiętą w kola-
nach  w górę spinając przy tym po-
śladki. Zachowaj pośladki, barki i gło-
wę w jednej linii.  
Powróć do pozycji wyjściowej.  
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1.  Klęknij na kolanach, usiądź na 
piętach i oprzyj dłonie na karku, 
wciągnij brzuch, patrz w dół.  

2. Robiąc wdech unieś tułów tak 
by zachować biodra i barki w linii 
prostej, równolegle do podłoża. 
Utrzymuj łokcie na zewnątrz. Wróć 
do pozycji wyjściowej robiąc wy-
dech.   

 Ostatnio nic Ci się nie chce? Czujesz się zmęczo-
ny? Oto coś dla Ciebie:  przedstaw iamy 7– dniowy kurs 
urody, który na pew no postawi Cię na nogi:) Najlepsze 
efekty osiągniesz, pow tarzając go co tydzień... 

Dzień 1 
Startuj z Energią! Tw ój organizm 
potrzebuje kopniaka do działania. 
Już dziś „dopałeruj” się jedzon-
kiem;))) Zjedz 4-5 niedużych po-
siłków  w  odstępach co najmniej 
2– godzinnych. Niech na tw oim 
talerzu pojaw i się coś z nabiału, 
kasz, ziaren, chudego mięsa i w a-
rzyw. Bo grunt to urozmaicona 
dieta. Stosuj ją codziennie!  
Idealne śniadanie? Kubeczek na-
turalnego jogurtu z muesli, kilka 
orzechów, pół banana, 1/4 jabłka. 
Do tego zielona herbata i kromka 
ciemnego chleba. Na dobry po-
czątek dnia! 

Dzień 2 
Poruszasz się? Dzisiaj będzie aktyw nie. Ale 
spoko! Nie musisz robić czterech okrążeń 
stadionu. Wystarczy, że trochę rozruszasz 
mięśnie. Najpierw  rozgrzew ka w domu przy 
otw artym oknie( przysiady, skłony). Potem 
szybki marsz do szkoły, a po południu pływ a-
nie, aerobik, jogging lub taniec. Po co to 
wszystko? By przyspieszyć metabolizm, zdo-
pingow ać organizm do spalania t łuszczyku 
i usuw ania toksyn, poprawić sylw etkę… Po-
za tym upraw iając sport, odreagow ujesz 
stres i produkujesz endorfiny– hormony 
szczęścia. 
Staraj się jak najw ięcej czasu spędzać na 
św ieżym pow ietrzu. Dotleniając się, w zmac-
niasz odporność i popraw iasz pracę mózgu. 
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• Fitness to także dyscyplina sportowa! 
W konkursach fitness oceniane są nie tylko sylwet-
ka i sprawność, ale też strój ( w programie dowol-
nym), makijaż i wdzięk osobisty zawodniczek. Jest 
to więc dyscyplina wymagająca niezwykle wszech-
stronnych umiejętności i żmudnych przygotowań. 
Fitness ulokowany jest pomiędzy kulturystyką, 
gimnastyką i konkursami piękności. Stwarza to 
ogromne pole do popisu osobom mającym bujną 
wyobraźnię, inwencje i nieszablonowe poglądy. 
IFBB (Międzynarodowa Federacja Kulturystyki) 
organizuje oficjalne zawody fitness od 1996r. 
Pierwsze Mistrzostwo Europy zdobyła Rosjanka, 
Swietłana Worobiewa, a pierwszy tytuł Mistrzyni 
Swiata Amerykanka Susan Curry. W Polsce fit-
ness wystartowało także w 1996r.,  kiedy to roze-
grano pierwsze Mistrzostwa Polski w Toruniu. Ich 
tryumfatorką została Ewelina Cichoń z Warszawy. 
W roku 1997 wprowadzono dwie kategorie, zależ-
nie od wzrostu. Jedną z najważniejszych gwiazd 
polskiego fitnessu jest Aleksandra Kobielak, która 
zwyciężyła na trzecich Mistrzostwach Polski roz-

grywanych w Białymstoku w 1998r. Ola zdobyła następnie pierwszy w historii złoty 
medal dla Polski na Mistrzostwach Europy w Fitness, które odbywały się w Płońsku, 
a na Mistrzostwach Świata w 1999r zajęła drugie miejsce. Imponujący początek, 
tym bardziej ze rok później w Warszawie na Mistrzostwach Świata, Ola nie miała 
równych sobie i zwyciężyła. Na tych samych zawodach w kategorii powyżej 160 cm 
zwycięstwo odniosła Kamila Porczyk, co jest kolejnym wielkim sukcesem polskiego 
fitnesu. 
  
• Ćwiczenia siłowe są naj-
zdrowszym sportem na świe-
cie! Zmniejszają o kilkadziesiąt 
procent ryzyko zawału serca. Naj-
nowsze badania w USA dowodzą, 
że kulturystyka lub inny sport siło-
wy są zdrowsze od pozostałych 
popularnych metod trenowania 
sylwetki (bieganie, pływanie itp.). 
Głównie dlatego, że na siłowni 
trenujemy systematycznie wszyst-
kie partie mięśniowe. Również 
dlatego, że ćwiczymy bardzo in-
tensywnie i regularnie (czego 
efektem m.in. polepszenie się 
drożności układu krwionośnego). Wszystko to razem nie dość, że daje nam wspa-
niale ukształtowaną sylwetkę to jeszcze zapewnia zdrowie na wiele lat.      Opracowanie: 

Marlena Jaworek 
klasa IIb 

Aleksandra Kobielak podczas konkursu 
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SPINNING-to forma ćw iczeń aerobowych wykonyw anych na rowerze stacjonarnym. 
 
         STEP- to zajęcia prow adzone z wykorzystaniem stopnia. Rozpoczęła je 
w 1986r.w Atlancie Gin Miller. Now y ruch został entuzjastycznie przyjęty przez 
ludzi zajmujących się formami f itness. Step pozw ala na wzmocnienie mięśni, 
staw ów, kości i ścięgien dolnej part ii ciała 
 
STRETCHING- występuje również jako samodzielna jednostka treningow a, 
podczas której w  pełnym cyklu 30-60 minut wykonuje się ćw iczenia rozciągają-
ce. 
 
TAI CHI- jest formą aktyw nej medytacji, która „kształtuje ciało uspokajając du-
szę”. To trening ciała i umysłu, pozw alający usprawnić ,popraw ić równow agę, 
siłę i gibkość  przy rów noczesnym relaksie psychicznym. CHI składa się z 

dw óch przeciwstawnych energii: YIN i YANG. Y IN to energia spokoju i wyciszenia, YANG to 
energia aktyw ności. 
 
TBC-(TOTAL BODY CONDITION). Zestaw  ćw iczeń działający na ogólną kondycję uczestni-
ków . Należy dobierać łatw e ćwiczenia, ruch wykonywać wolno i z zatrzymaniem. 
 
YOGA- ROBIK- to forma zajęć mających na celu połączenie elementów YOGI z ćw iczeniami 
wykonywanymi przy muzyce. Zajęcia w ymagają od uczestników  dużej koncentracji 
i „w słuchania się” w  rytm w łasnego ciała. YOGA ROBIK to propozycja dla osób chcących 
uspraw nić sw oje ciało, pozw alająca także na w yciszenie organizmu i pozbycie się nadmiaru 
stresu. 

Opracowanie: 
           Marlena Jaworek 

klasa IIB 
 

. 

 

czyli adresy miejsc, w których możesz się zapisać na : 
AEROBIC 
• MOK Zaw iercie, ul. Piastow ska, tel. 032-67-22-882 
• MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6, ul. Wierzbow a 4 tel. instruktora: 606 391 469 
• OSIR Zaw iercie, ul. Moniuszki 10, tel. instruktora 504-443-386 
• GIMNAZJUM NR 3, Przemiennikow nia (osiedle Żabki) tel. instruktora 606 391 469 
  
STEP AEROBIC 
• OSIR Zaw iercie, ul. Moniuszki 10 tel. instruktora 504 443 386 
• GIMNAZJUM NR 3, Przemiennikow nia( osiedle Żabki) tel. instruktora 606 391 469 
 

YOGA– ROBIC 
• MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6, ul. Wierzbow a 4, tel. instruktora 602-293-809 
• Przemiennikow nia (osiedle Żabki) tel. instruktora 606 391 469 
 

AQUA AEROBIC 
• GIMNAZJUM NR 3 (w ejście jak na basen) 
 

SALSA I TANIEC 
• GIMNAZJUM NR 3 tel. instruktora 606 391 469 
 

SIŁOWNIE 
• „Herkules”, Zaw iercie, ul. Zegadłow icza 3, tel. 0 32 670 65 31 
• Fitness Club, Zaw iercie,  ul. Górnośląska 
• Siłow nia w  Gimnazjum nr 3, ul. M. Curie– Skłodowskiej 
• OSIR, Zaw iercie, ul. Moniuszki 10  
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