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SZKODLIWY

SPORT

Badania naukowe pokazują, że sport to samo zdrowie. Czy
jest tak rzeczywiście? Okazuje się, że nie zawsze. Równie
ważne jak sam ruch są miejsce i czas uprawiania sportu.
Kraków zimą jest stanowczo odradzany.

 laczego warto ćwiczyć
D
Aktywność fizyczna i ćwiczenia na świeżym powietrzu
poprawiają kondycję, wydolność organizmu, chronią serce,
zapobiegają otyłości, a nawet poprawiają samopoczucie.
Badania przeprowadzane zarówno na mężczyznach, jak i
kobietach, którzy byli aktywni w średnim wieku, pokazują, że
kiedy skończyli siedemdziesiąt lat ich stan zdrowia był o
wiele lepszy niż ich niećwiczących rówieśników.
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Ale to nie wszystko – sport redukuje stres, podnosi sprawność
i wydajność umysłową, powoduje obniżenie cukru we krwi, a
nawet korzystnie wpływa na wygląd skóry. Te korzyści
sprawiają, że od razu przychodzi ochota na wyjście na
zewnątrz i rozpoczęcie treningu.
Krakowska ścieżka zdrowia
Tym bardziej, że Kraków wydaje się idealnym miejscem do
uprawiania sportu. W samym sercu miasta znajdują się Błonia
– ogromny teren zielony ze ścieżkami do biegania i ścieżkami
dla rowerów. Obok można aktywnie wypoczywać na terenie
Parku Jordana. Kryją się w nim zręcznościowe place zabaw
dla dzieci, liczne boiska, staw i ścieżki zdrowia. Do biegania
zachęcają także Bulwary Wiślane.
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Smog niczym smok
Niestety zimą korzystanie z tych wszystkich atrakcji staje się
śmiertelnie niebezpieczne. Wszystko za sprawą złej jakość
powietrza, które zawiera toksyczne pyły PM10 i PM2,5.
Pyły te pochodzą najczęściej z kominów pieców używanych
przezmieszkańców do ogrzewania domów. Część ludzi
posiada przestarzałe piece, pali złej jakość paliwem albo
nawet śmieciami. Substancje te powodują dolegliwości
układu oddechowego, szkodzą na serce, układ krążenia i
wpływają negatywnie na układ nerwowy. Specjaliści w czasie
smogu (w okresie grzewczym większość dni) odradzają nawet
spacery, sport jest całkowicie zakazany.

obraz z: www.plskieradio.pl


Napisała Zofia Adamska

.
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Jak siedzieć, stać i spać, by nie
zwariować (wady postawy)
Kręgosłup jest niezwykle ważny w ciele człowieka, więc
trzeba o niego dbać.
Dla kręgosłupa ważne jest to, jak siedzimy, chodzimy i śpimy.

obraz z: www.telix.pl

Kręgosłup składa się z:
- odcinka szyjnego,
- odcinka piersiowego,
- odcinka lędźwiowego,
- odcinka krzyżowego
- odcinka guzicznego.
Kręgosłup składa się z od 33 do 34 kręgów.
Wady Kręgosłupa:
- skolioza - boczne skrzywienie kręgosłupa,
- lordoza - inaczej wklęsłe plecy,
- kifoza - łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę grzbietu.
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 Skolioza

obraz z : www.estrucplan.com.ar


Kifoza
Lordoza 
obraz

obraz z : monique.pl
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z : www.lili-plaf.pl

Jak możemy nabawić się wad kręgosłupa?
- nosząc plecak na jednym ramieniu,
- źle siedząc,
- pracując w pozycji pochylonej,
- nosząc ciężary,
- pracując i ćwicząc jednostronnie.

Jak się wyleczyć? Jak naprawić kręgosłup?
Skolioza
Powinno się pływać, grać w piłkę wodną, uprawiać
kajakarstwo, grać w siatkówkę, grać w piłkę ręczną.
Nie wolno uprawiać skoków, gimnastyki przyrządowej i
dźwigania ciężarów.
Lordoza
Powinno się pływać na plecach.
Kifoza
Powinno się pływać wszystkimi stylami na brzuchu.
Nie wolno pływać na plecach, jeździć na rowerze, dźwigać
ciężarów, gimnastykować się na przyrządach.
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Jeśli wada postawy jest wcześnie wykryta często wystarczą
ćwiczenia korekcyjne i zmian nawyków. Trzeba się dużo
ruszać, by wzmocnić mięśnie więzadeł stabilizujące
kręgosłup.
Jak spać by nie zwariować
?
- najlepiej spać na plecach z wyprostowanymi rękami i
nogami śpi tak tylko 8% ludzi
- można spać na boku z wyprostowanymi nogami (śpi tak
28% ludzi),
- nie powinno się spać na brzuchu z rękami otaczającymi
poduszkę (śpi tak 7% ludzi),
- nie wolno spać na boku z podkurczonymi nogami (śpi tak
41% ludzi).
Napisała Karolina Szczypka
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MITY I HITY O ZDROWYM
ŻYWIENIU!
Każdy wie, że gdy zdrowo się odżywiamy, nasz organizm funkcjonuje
lepiej, a my razem z nim. Ale czy nie popełniasz typowych błędów? Jeśli
przeczytasz ten, artykuł wszystko będzie jasne.



Obrazek z: www.zdrowy przedszkolak.pl

Na początek powiem, co to znaczy BIO i ECO. Pewnie często się z tym
spotykacie i nie wiecie, co to znaczy. Ja sama nie wiedziałam i
sprawdziłam, okazało się to banalnie proste do zrozumienia. ECO,
czyli inaczej ekologiczny, oznacza, iż coś jest naturalne i bezpieczne
dla środowiska. BIO oznacza żywność produkowaną bez użycia:
nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin,
antybiotyków, barwników itp.
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1. Kalorie
MIT: Wiele osób uważa, że trzeba liczyć sobie kalorie, ponieważ myślą,
że każdy dziennie powinien dostarczać do organizmu 2000 kalorii. A więc
to jest definitywny mit, bo kalorii NIE POWINNO SIĘ USTALAĆ.
HIT: Powinniśmy patrzeć na: płeć, wagę, wzrost, styl życia. Ponieważ
każdy człowiek jest inny i inaczej działa jego organizm. Ważniejsze jest
to, aby patrzeć, co się je.

2. Co jeść?
Człowiek powinien przyjmować: tłuszcze, białko i cukry. Jednak
powinniśmy patrzeć w jakiej formie to jest przyjmowane.
HIT: Najważniejsze jest to, aby jeść najwięcej naturalnych składników, a
jak najmniej przetworów chemicznych. Bardzo ważne jest, aby patrzeć na
skład, bo najgorsze jest jedzenie, w którym nie wiemy, co się znajduję. Złe
jest także jedzenie z długą datą ważności, np. rok.

3. Ile jeść?
MIT: Ważne jest by nie przyjmować spojrzenia, że nie powinniśmy jeść,
bo to wyjdzie nam na zdrowie. Niezdrowo jest także jeść rzadziej duże
porcje.
HIT: Najlepiej jest jeść dużo ale zdrowo. A także mniejsze porcje, a
częściej, najwięcej powinniśmy jeść na śniadanie i obiad.
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4. Woda
Zajmuje aż 75% ciała dziecka. Codziennie powinniśmy pić jej min. 2
litry.
HIT: Tu podobnie jak z jedzeniem lepiej przyjmować mniejsze
porcje, a częściej niż wszystko naraz. Wodę powinno się pić od
godziny do dwóch przed posiłkiem, jak i godzinę lub dwie po posiłku.
W owocach jest bardzo dużo wody, np. w arbuzie jest aż 92% wody.

5. Owoce i warzywa
Każdy wie,że powinniśmy jeść dużo warzyw i owoców. Lecz mało osób
wie, że powinniśmy jeść je w różnych kolorach aby dostarczyć
organizmowi różnych barwników. W owocach mamy więcej cukrów, a w
warzywach więcej składników budulcowych.

Obrazek z: www.keyword-sugestions.com
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6. Dieta wegetariańska - czy to dla ciebie dobry pomysł?
Większość ludzi uważa, że mięso jest niezbędne do rozwoju, ponieważ
zawiera dużo białka.
Białko można podzielić na:
- pełnowartościowe, czyli mięso,
- nie pełnowartościowe, czyli roślinne białka – rośliny strączkowe np.:
fasola.
Dieta wegetariańska nie jest zła. Jednak jest przeznaczona dla dorosłych,
choć dziecko też może ją stosować, jeśli będzie w inny sposób uzupełniać
białko.

7. Mąki
Powinniśmy unikać mąki pszennej, ponieważ zawiera ona gluten, który
nie jest za dobry dla naszego organizmu. Za to mąki: kokosowa, gryczana,
razowa, kukurydziana są bardzo zdrowe.

8. Waga - lżejszy to nie zawsze znaczy chudszy.
Mit: Dużo osób uważa, że gdy ktoś więcej waży, to jest grubszy od osoby
mniej ważącej. I to jest zdecydowany MIT. Na przykład weźmy dwie
osoby tego samego wzrostu. Osoba numer 1 jest umięśniona i szczupła, a
osoba numer 2 jest otyła z dużą ilością tłuszczu. I która osoba więcej
waży? Otóż więcej waży osoba NUMER 1, ponieważ mięśnie ważą więcej
niż tłuszcz. Więc powinniśmy patrzeć, jak wyglądamy, a nie ile ważymy.

Podsumowując najważniejsze jest, by jeść naturalne
produkty!
Napisała Dominika Kaleta
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TOP 10 NAJGORSZEGO JEDZENIA:
10. Zupki „chińskie” i dania gotowe do „zalania” wodą.
Sławne „zupki chińskie z Radomia” to ulubiona potrawa wielu
kawalerów, ale też i podróżników. Szybko je przyrządzisz, bo wymagają
tylko gorącej wody. Ale czy z tą wygodą idzie w parze zdrowie? Nic
bardziej mylnego. Konserwanty, chemia i olbrzymia ciężkostrawność – to
główne cechy tego produktu.
W specjalistycznym badaniu, gdzie do żołądka została wprowadzona
mikro-kamera, typowa zupka chińska puchła i trawiła się nawet kilka
godzin! Masakra dla organizmu i żadnych wartości odżywczych.

9. Zupy w puszce, zupy instant.
Jedna porcja takiej zupy zaspokaja aż połowę dziennego
zapotrzebowania na sól. Jeśli masz nadciśnienie, cukrzycę lub chorobę
nerek, jedna porcja zupy wyczerpuje limit soli, jaki powinieneś dziennie
przyjmować (1500 mg).

8. Białe pieczywo
Im bielsze i delikatniejsze tym bardziej szkodliwe. Zawiera białą mąkę i
dużo soli.
7. Krakersy z białej mąki
Po krakersy sięga się jak po czipsy – gdy zjesz jeden, ręka sama wyciąga
się po kolejny. Do niedawna produkowano je z dodatkiem tłuszczu trans.
Obecnie większość z nich nie zawiera tego rodzaju tłuszczu, ale nadal są
ubogie w błonnik i bogate w sód.
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6. Gotowe babeczki, muffiny, batoniki zbożowe
Mała objętość – góra cukru – tak można podsumować tego typu
produkty. Niewinnie wyglądający zbożowy batonik może zawierać nawet
16 g cukru. Niektóre muffinki to aż 30 g cukru. Nawet muffinki
polecane przez Weight Watchers zawierają 20 g cukru w 60 g ciasta.
Dostępne też w Polsce batoniki Nutri Grain, reklamowane jako jeden z
najlepszych produktów w swojej kategorii, to aż 13 g cukru w sztuce.
5. Chipsy, prażynki, snacki
Przygotowywane są z dodatkiem sporej ilości soli i tłuszczu, a nierzadko
też białej mąki. 55 gramów chipsów to nawet 300 kcal, 20 g tłuszczu i
450 mg sodu. Problem z chipsami polega też na tym, że mała ich paczka
nie jest w stanie zaspokoić apetytu, więc zwykle jak już ktoś zacznie po
nie sięgać, zjada ich więcej niż 55 g.

4. Maślany popcorn do mikrofali
Ta smaczna przekąska to przepis na nadwagę, nadciśnienie i choroby
układu krwionośnego. Trzy łyżki nie podgrzanego popcornu to aż 2,5 g
nasyconego tłuszczu i 5 gramów tłuszczu trans. Porcja gotowego
popcornu dla jednej osoby to też ok. 300 mg sodu.
3. Ciasteczka
Większość ciasteczek zawiera trzy składniki, których powinniśmy unikać:
białą mąkę, cukier, nasycony tłuszcz.
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2.Słodzone płatki śniadaniowe bez błonnika
Płatki śniadaniowe to główne źródło cukru w diecie dzieci. Większość
płatków, które nie składają się z naturalnych ziaren, ale z fabrycznie
ulepionych kulek czy płatków, zawiera dużo za dużo rafinowanego
cukru. Jeśli na opakowaniu cukier zajmuje pierwsze lub drugie miejsce
na liście składników, to takiego produktu lepiej unikać. Tak słodkie
śniadanie nie dostarczy ani dziecku, ani dorosłemu energii na cały
poranek, gdyż w bardzo szybkim tempie cukier zostanie z krwi
wychwycony i zmagazynowany.

1. Napoje słodzone, i gazowane
Największym szkodnikiem w menu są słodzone napoje. Zawierają
rafinowany cukier i to zwykle w dużych ilościach. Słodzone napoje
gazowane nie zawierają żadnych wartości odżywczych, za to są bardzo
kaloryczne. Po ich wypiciu poziom cukru we krwi bardzo szybko podnosi
się, wzrasta też poziom insuliny, a to z kolei sprawia, że organizm włącza
tryb magazynowania tłuszczu. W jednej, półlitrowej butelce tego rodzaju
napoju może być nawet 50 g cukru.

Top 8 najdziwniejszych sportów!


8.Wspinaczka lodowa
Wdrapywanie się po plastikowych bolcach na ścianie lokalnego
"centrum wspinaczkowego" to żadna atrakcja. Podobnie zresztą jak
- dla niektórych - tradycyjna wspinaczka górska. Niektórzy
śmiałkowie, chcąc uatrakcyjnić tenże sport, zastąpili dające pewne
podparcie skały lodem. Do wspinania się po lodowych ścianach
potrzebne są czekany, raki, mnóstwo siły i jeszcze więcej fantazji zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że jeszcze chwilę
wcześniej pewne miejsce podparcia w kilkanaście sekund potrafi
zmienić się w śliską jak oświadczenia majątkowe polityków pułapkę.
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7. Wspinaczka samotna
eśli wspinaczka lodowa pod względem zaawansowania znajduje
J
się jeden stopień wyżej od tradycyjnej, to gdzie umieścić wspinaczkę
solo? Tak, to fakt - znajdują się szaleńcy, którzy kilkudziesięcio- lub
nawet kilkusetmetrowe ściany pokonują bez żadnych zabezpieczeń,
nie zostawiając sobie marginesu do popełnienia choćby
najmniejszego błędu. Odrobinę tylko mniej ekstremalna jest
wspinaczka w duecie ze spadochronem. Sportowiec, który zdoła
wspiąć się na szczyt ściany, zeskakuje z niej ze spadochronem. Jeśli
oderwie się od skał gdzieś niżej, spadochron daje mu cień nadziei na
przeżycie. Pod warunkiem, że zdąży go rozłożyć w czasie krótszym
niż okrzyk "mamusiu, ja spadam!".

6. Pływanie pod lodem
Od sierpniowych kąpieli w Bałtyku - uwielbianych przez tzw.
morsów - do sportów ekstremalnych już całkiem blisko, jednak
odmrażanie ciała przybiera też nieco bardziej specyficzne formy.
Wśród tych właśnie form gdzieniegdzie popularne jest wycinanie
niewielkich okręgów w warstwie lodu skuwającej taflę jeziora i
nurkowanie w zimnej (delikatnie powiedziane...!) wodzie.
Dodatkową atrakcją, która umila ostatnie kilka sekund możliwych
do wytrzymania na jednym oddechu, jest poszukiwanie jedynego
przerębla umożliwiającego powrót na powierzchnię, który "na
pewno gdzieś tu musi być!".
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5.Wodna katapulta
Pozbawiony odpowiednika w polskim języku "airkicking" to nieco
udoskonalona forma zabawy doskonale znanej z polskich basenów i
kąpielisk. W tej zabawie dwie osoby łapały się za ręce, tworząc
podnóżki, trzecia zaś wchodziła na tę "konstrukcję" i po chwili, przy
wtórze chichotu gapiów, wyrzucana była w górę na jakieś pół metra,
by już sekundę później zanurkować, tak że z wody wystawał jej tylko
zadek. W "profesjonalnej" wersji "miotaczy" zastąpiła prawdziwa
katapulta zasilana wodą pod ciśnieniem, zdolna wyrzucić delikwenta
nawet na 8 metrów w górę. Wśród wielu potencjalnych
konsekwencji uprawiania tego sportu upadek na rozstawione stopy
wydaje się najmniej dotkliwy.

4.Bungee z krokodylami
Własny kontynent z daleka od cywilizacji i więźniarska przeszłość to
czynniki, które sprawiły, że Australijczycy są trochę innym typem
ludzi. Wcale nie gorszym, tylko jakby... bardziej pomysłowym. Bo kto
inny, jeśli nie Australijczycy, byłby w stanie wymyślić skakanie na
bungee nad rzeką pełną krokodyli? Mimo że sport jest jak
najbardziej prawdziwy i niebezpieczny, najpopularniejsze nagranie,
w którym skoczek traci głowę (dosłownie) w bliskim spotkaniu z
krokodylem, prawdziwe nie jest. To reklama piwa. Australijskiego,
rzecz jasna.
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3.Wulkaniczny surfing
Surfing, nawet jeśli sprowadza się do lawirowania slalomem
pomiędzy płetwami rekinów, to sport wymagający - owszem - wielu
umiejętności, ale trudny do określenia mianem ekstremalnego.
Zazwyczaj jedynym niebezpieczeństwem, jakie czyha na
spragnionych wrażeń surferów, jest reprymenda od mamy lub
solidny łyk słonej wody. Co innego surfing na zboczu wulkanu,
prawda? Zjazd na desce po stoku czynnego wulkanu to kolejny
"sport", który ostatnimi czasy staje się popularny. Ach, gdyby tak
mieszkańcy Pompejów wiedzieli...

2. Surfing na pociągach
Zupełnie niechcący, kupując Pendolino, Sławomir Nowak
przyczynił się do rozwoju jednego z bardziej popularnych,
aczkolwiek nie do końca zalegalizowanych, sportów ekstremalnych.
Surfing na dachu pociągów to rozrywka popularna zarówno na
zachodzie, jak i w Indiach, gdzie często wejście na wierzch składu to
jedyna możliwość, by zmieścić się w\na pociągu.
Dotychczas w polskich warunkach stanie na dachu pociągu PKP
było sportem ekstremalnie nudnym, na Pendolino może stać się
wreszcie prawdziwie ekstremalnym.
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1.Ekstremalne prasowanie
Wojujące feministki powinny raczej trzymać się od tego sportu z
daleka, chyba że z żelazkiem w ręku jest im szczególnie do twarzy.
Tak czy inaczej ekstremalne prasowanie to zyskujący popularność
na całym świecie sport wymyślony przez... mężczyznę. Miłośnika
wspinaczki, który po powrocie do domu zastał swą żonę i całą górę
niezrobionego prasowania. Połączył więc przyjemne z pożytecznym.
Zabrał żelazko, żonę zostawił, wspiął się na pobliskie skałki i
uprasował, co było do uprasowania. Dzisiaj prasuje się zarówno na
Mount Evereście, jak i pod wodą, a najbardziej zagorzali zwolennicy
ekstremalnego prasowania postulują o uwzględnienie tego sportu w
przyszłych igrzyskach olimpijskich.

obraz z:www. joemonster.pl
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CO NA ŚNIADANIE JEDZĄ KRAKOWIANIE???

Kilka dni temu w okolicy Rynku Głównego
przeprowadziłam wywiad z przypadkowo spotkanymi
osobami. Pytałam przechodniów, co jedli danego dnia na
śniadanie. Poniżej zobaczycie wynik badań na podstawie
przeprowadzonego wywiadu. Zapytane osoby to w
równym stopniu kobiety, jak i mężczyźni.
I = jedna osoba
Owsiankę: I I
Konserwę: I
Gulasz angielski: I
Coś z McDonalda: I I I
Kanapkę/Bułkę: I I I I I I I I I I
Jajko/Jajecznicę: I I I I I I
Nic: I I I
Owoc: I I I I
Mleko z płatkami: I ( odpowiedź lajkonika)
Babeczkę:I I

Z przeprowadzonego wywiadu wynika , że tylko ok. 40%
osób biorących udział w badaniu zjadło zdrowe
śniadanie.

 Napisała Dominika Kaleta
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