
 

Cześć! 

Tu redakcja nowej edycji szkolnej gazetki. Dziś przychodzimy do Was z najświeższym 
mininumerem, w którym  zamiast tradycyjnego i dość zakurzonego „Witaj szkoło!” zawitają Świeżaki 
oraz ich porady o zdrowym stylu życia. Opowiedzą Wam również o sobie – o swoich różnorodnych 
zainteresowaniach oraz o potencjale, który kryje się w ich miękkich ciałkach - i na pewno poprawią 
Wam humor (będziecie wyglądać jakby zamiast ust na Waszej twarzy zawitał Świeżak banan:). Miłego 

czytania! ☺ 

Redakcja 

 

 

 



 

Marchewka Marysia 

Cześć! Jestem pomarańczowym, 
niezwykle oryginalnym i pewnym 
siebie warzywem. Moje hobby to 
przygotowywanie pysznych soków i 
sałatek. Chciałabym się z Wami 
podzielić pomysłami na kilka z nich: 

 

Sok z buraków, marchewki i jabłek 
Wystarczy wycisnąć w sokowirówce trzy buraki, trzy jabłka i kilka 
marchewek i już możemy się cieszyć przepysznym sokiem o 
wyrazistym kolorze. No i chyba nie muszę mówić, że to samo zdrowie! 

Soki z jabłek i jagód 
Te owoce doskonale wpływają na pracę mózgu, co bardzo przydaje 
się w okresie szkolnym i nie tylko. Jeśli więc chcecie zachować dobrą 
formę umysłową, to gorąco je polecam! 

Sałatka z pomidorkami koktajlowymi 
Szybka w przygotowaniu, a poza tym niskokaloryczna. Wystarczy 
wymieszać sałatę, pomidorki ze śmietaną, dodać trochę przypraw i 
voilà - sałatka gotowa! 

 

 

 

 

 

 



 

Bakłażan Błażej 

  Jestem specem od wyrazów z „ż” oraz, czego 
pewnie nie wiecie, znawcą dziwacznych 
owoców, które widzicie czasami w superdrogich 
sklepach ze zdrową żywnością i zastanawiacie 
się: 1. Kogo  na nie stać? 2. Komu potrzebne 
takie dziwactwa? Cóż... Prawdę mówiąc – 
nikomu (oprócz ludzi, którzy chcą poznawać 
nowe smaki i których stać na kupowanie liczi 
rosnących pod prażącym słońcem na zielonych 
wyspach Borneo w tropikalnym kwietniu:). 
Jednak prawdziwi opiekunowie przyrody 
powinni również wiedzieć, że takie „glutowate” 
lub „klocowate” dziwolągi to ogromny koszt 
ekologiczny. Pomyślcie tylko – żeby przewieźć 

takie liczi, trzeba zerwać je w dalekich ciepłych krajach, zapakować i przetransportować przez pół 
świata samolotami lub statkami, które wydzielają szkodliwe dla przyrody substancje. Ale nie będę tu 
wchodził w kontrowersje, żebyście nie zaczęli wyzywać kolegów na korytarzu, którzy akurat kupili 
sobie Ice Tea z aloesem. Teraz chciałbym przedstawić Wam moich kilku dziwacznych (jak ja) 
koleżków: 

Miechunka:                                  Gujawa hawajska:                

        

 

 

 

 

      

              
Pitaja:                                                          Liczi:                                                                                                                                         

                                                                                                                                           

                                                                                                                             



 

Truskawka Tosia 

  Jestem najzwyklejszą, polską rośliną ogrodową. 
Cóż, pewnie myślicie, że jestem przez to 
nieśmiała i zamknięta w sobie? Wręcz przeciwnie 
– jestem otwartą na świat i pełną wiary we 
własne możliwości truskawką. W moim artykule 
chciałabym podzielić się z Wami moją wiedzą na 
temat... ogrodnictwa! To moje największe hobby 
i, biorąc pod uwagę, że sama wychowałam się w 
ogrodzie, jestem absolutną profesjonalistką.  

  Zacznijmy od początku. Po pierwsze: absolutnie 
zdaję sobie sprawę, że nie każdy z Was ma 

ogródek. Zaraz okaże się, że to nic nie szkodzi! Jeśli nie macie ogródka, na pewno macie balkon. A 
jeśli nie – na pewno macie parapet. A jeśli nie – z pewnością macie jakiś stół, który możecie 
przystawić do okna. A jeśli nie macie stołu... to musicie sobie skleić. Inna sprawa, jeśli nie macie okna, 
ale to już nie mój interes.  Chcecie mieć ogródek – trudno, trzeba wybić dziurę w ścianie i wpuścić 
trochę słońca. Jak wiecie każda roślinka potrzebuje do życia kilku rzeczy: czegoś, w czym może rosnąć 
(ziemia, doniczka z ziemią, miska z ziemią, kubek z ziemią itp.), czegoś, co może pić (ha dwa o) oraz 
czegoś, co może przetworzyć w swoim brzuszku na jedzonko (tak po przedszkolnemu mówiąc, 
fotosyntetyczni gimnazjaliści i siódmoklasiści). Najpierw zorganizujcie roślince miejsce do życia. 
Potem kupcie ową roślinkę, którą chcecie mieć, aby później skonsumować. Możecie kupić ją już 
wyrośniętą w małej, plastikowej doniczce albo wyhodować ją od nasionka (obie wersje znajdziecie w 
supermarkecie). Teraz wystarczy ją tylko podlewać i czerpać z niej korzyści. Inaczej eksploatować. A 
jeszcze inaczej – być jej beneficjentem. A oto wasze potencjalne źródełka zielonego zdrowia (z mięty i 
melisy możecie zrobić herbatkę, a bazylii dodajcie do grzanek z serem): 

Bazylia:                                                   Melisa:                                                       Mięta:     

                                                                              

                          



 

Gruszka Gosia 

  Witajcie w moim żółtym świecie! Ode mnie dowiecie się, jak sprawić, aby świat był lepszy, co 
oznacza mniej zniszczony i zanieczyszczony. Jak się domyślacie, chodzi o ekologię.  

   Daruję sobie smutne historie o wysysającej życie cywilizacji, bo przecież macie się zamienić w 
banana (właściwie, to Wasze usta, ale kto wie...). Oto kilka przydatnych wiadomości, które 
powinniście sobie przyswoić, aby... 

- … uratować orangutany! - Czy wiecie, że kupując paczkę chipsów, przyczyniacie się do niszczenia 
środowiska orangutanów? Wszystko przez wredny, tani, łatwo dostępny i trwały olej palmowy. 
Wytwarza się go z owoców i zmielonych nasion palmy oleistej. Aby je sadzić, wycina się naturalne 
lasy deszczowe, w których żyją m.in. orangutany. Pomyślcie o tym, gdy będziecie szykować się na 
nockę u znajomego. Może warto by się zaopatrzyć w coś, o czym wspominała Marchewka Marysia? 
Albo zajrzeć do przepisów zamieszczonych na końcu gazetki? 

- ...nie uzależnić się od dziwnych numerków! - Chodzi o E621, czyli wzmacniacz smaku, zwany inaczej 
glutaminianem sodu. Chińczycy nazywają go „czarodziejką smaku”. Czemu okraszam go tak 
poważnym i mocnym słowem jak „uzależnić się”? Pamiętasz, jak ostatnio kupiłeś sobie paluszki w 
automacie? Pamiętasz, jak nie mogłeś przestać ich jeść? Jak ciągle nie miałeś dosyć, dopóki nie 
wygrzebałeś okruszków? – oto E621. 

- ...wreszcie się najeść! - Syrop glukozowo-fruktozowy niczym epidemia zaraził prawie wszystkie 
ogólnodostępne produkty spożywcze. Jego mroczna moc polega na tym, że blokuje hormon zwany 
leptyną, który mówi naszemu mózgowi „Ej, stary, przestań już jeść, najadłeś się!”. Cóż, kiedy Twoje 
ciało się najadło, ale mózg o tym nie wie? Oczywiście wchłaniasz niepotrzebne zapasy energii i tyjesz. 

- ...ocalić kilka kropel złota! - No dobra, tak naprawdę chodzi o wodę, ale myślę, że jest ona nawet 
cenniejsza niż złoto. Kilka dobrych sposobów, aby oszczędzać wodę: 

 Kup sobie stylowy kubeczek do mycia zębów (i go używaj, ale to już mniejsza). 

 Zakręcaj krany, kraniki, kurki, zakrętaski, klapki, okrętadła, zakrętadła. 

 Jeśli myjesz naczynia w zlewie, nie rób tego pod 
bieżącą wodą, tylko w misce. 

 Częściej bierz prysznic lub oszczędną, stylową 
kąpiel z niebieskimi bąbelkami. 

 

 

 

 



 

Jabłko Antek 

Cześć! Jak widzicie, jestem przedstawicielem jednego z 
najpopularniejszych rodzajów owoców, czyli jabłkiem. 
Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o sporcie, bo zdrowe 
warzywa i owoce w połączeniu z całodziennym siedzeniem 
w domu przed komputerem niewiele Wam dadzą. Przykro 
mi, ale taka jest smutna prawda. Ale nie martwcie się! Oto 
przychodzę z paroma wskazówkami, co robić, żeby Wasza 
jesień była „fit”, nawet jeśli nie umiecie się przekonać do 
nieprzyjemnej pogody! 

 Bieganie i jazda na rowerze  - dla wielu jesienne 
wiatry i deszcze nie są przeszkodą w uprawianiu tych sportów.  Wystarczy zaopatrzyć się w 
cieplejsze ubrania i można się bawić równie dobrze jak latem! Oczywiście, nie przesadzajmy – 
jeśli będzie padał śnieg, grad albo nadejdzie tornado, to stanowczo odradzam te sporty, ale 
lekki wiatr tylko Was zahartuje, zatem do dzieła! 
 

 Pływanie – oczywiście mówię tu o basenie, a nie jeziorze czy rzece. Nawet jeśli będziecie 
tęsknić za płetwami i maską z rurką, to mimo wszystko zachęcam was do tej formy 
aktywności. Kryty basen ochroni was przed niepogodą, dlatego możecie bez przeszkód 
pływać gdy pada deszcz albo śnieg! Dlatego nie chowajcie jeszcze strojów kąpielowych, które 
nosiliście nad morzem – przydadzą Wam się, chociaż wakacje już minęły. 
 

 Zumba, aerobik - czyli sporty uprawiane zazwyczaj w pomieszczeniu. Chociaż mówi się, że to 
aktywności dla kobiet, to wielu mężczyzn również je uprawia. Takie zajęcia to dobra zabawa, 
przy której poprawiamy naszą kondycję, dlatego gorąco zachęcam, abyście tego spróbowali. 
 

 Spacery  - osoby, które nie przepadają za męczącymi ćwiczeniami,  mogą wybrać się na 
zwykły spacer. Z psem, rodziną, samotnie – to zawsze dobry sposób, żeby wykorzystać 
ostatnie ciepłe dni. Codzienny spacer na pewno poprawi waszą kondycję, gwarantuję to!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Borówka Basia 

 

 Witajcie w moich skromnych progach! Na pewno od zawsze 
ciekawiło Was, jaki potencjał kryją w sobie Świeżaki! Nie? 
Trudno, mimo wszystko Wam o tym opowiem. Zawsze lepiej 
wiedzieć, niż nie wiedzieć prawda? Dlatego przychodzę do 
Was z kilkoma przydatnymi informacjami o warzywach i 
owocach, które tworzyły ten numer gazetki  - będziecie mogli 
zachwycić swoją wiedzą kolegów i koleżanki. 

 
 Marchewka – jest doskonałym źródłem prowitaminy 

A, z której powstaje witamina A. Zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie wzroku, wzmacnia odporność i zapobiega 
powstawaniu zmarszczek. Chcesz w przyszłości wyglądać 
młodo? Zamiast operacji plastycznych, wybierz pyszną 
marchew -jest tańsza i zdrowsza. 
 

 Bakłażan – czyli tajemnicze warzywo, które skrywa w sobie potas, mangan, miedź, magnez 
oraz witaminy C, K i B6. Oprócz tego jest niskokaloryczny, dlatego idealnie nadaje się do 
menu osób dbających o prawidłowe zbilansowanie posiłków. 
 

  Truskawka – kto by się spodziewał, że ma w sobie więcej witaminy C niż cytrusy? Ponadto 
zawiera B1 i B2, wapń i fosfor oraz dużo żelaza. Samo zdrowie! 
 

 Gruszka  - owoc bogaty w błonnik, fosfor oraz witaminy A, B1, B2, B6 i C. Ze względu na 
swoje właściwości powinna być częstym składnikiem zdrowej diety, zwłaszcza, że jest tak 
smaczna. 
 

 Jabłko – jak już wspominała Marchewka Marysia, doskonale wpływa na pracę mózgu, a ja 
dopowiem, że chroni również przed zawałem i zaparciami. Jest dobrym źródłem witaminy C 
oraz wapnia i fosforu. 
 

 Borówka  - nie dość, że smaczna to i zdrowa (no i skromna, jak widać). Znajdziesz w niej 
wiele witaminy A, B, C, D, E, a ma niewiele kalorii. Smacznego! 

 

 

 

 



 

Pomysły na wykorzystanie żywych odpowiedników świeżaków 

(to nie kanibalizm, bo nie jemy pluszaków!) 

 Gruszki przykryte kruszonkową kołderką w gwiaździstą zimową noc 

Kawałki kilku obranych gruszek włóż do naczynia żaroodpornego. Z odpowiednich składników, które 
na pewno znajdziesz w Internecie, zagnieć kruszonkę, posyp nią gruszki, dodaj coś smacznego, np. 
miód, syrop owocowy, żurawinę. Upiecz. Spożyj w ciepłym kocyku, osnuty księżycową mgiełką.   

 Jogurtowo-truskawkowa tęcza tolerancji 

Zmiksuj banana i dodaj go do porcji jogurtu, plus jeszcze trochę soku z cytryny. Dodaj miód, cukier 
lub cokolwiek słodkiego. Zmiksuj truskawki. Na dno szklanej wysokiej miseczki/szklanki wlej trochę 
jogurtu, na to mus truskawkowy, potem to samo i to samo, aż powstanie tęcza.  

 Skusił Cię w sklepie jego ładny kolor? A teraz nie wiesz co z nim zrobić? 

Kawałki/plasterki papryki, bakłażana i/lub innych warzyw posmaruj oliwą. Posyp pieprzem i solą, 
możesz dodać inne ulubione przyprawy. Piecz na kratce w piekarniku przez 8/10 minut. Układaj 
warzywa na kanapce grubo posmarowanej twarożkiem. Smacznego dziwoląga! 

 

 

 

 


