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EUFORIA W SP 77

Brak snu,
nieustanny uśmiech na twarzy, intensywny
ruch nawet w trakcie snu – to nie objawy
żadnej choroby, a symptomy towarzyszące
uczniom SP77 związane z otwarciem
nowego boiska i sali gimnastycznej. Radość
jest tak ogromna, że już trwają zapisy
na rezerwację – chętni przybywają
zewsząd. Duch sportowy został rozbudzony
na tyle skutecznie, że odmówiono
rezerwacji samemu Lewandowskiemu,
tłumacząc, że dobro dzieci jest
najważniejsze.

Uczniowie SP77 są niezmiernie wdzięczni
Wydziałowi Oświaty, Radzie Osiedla
Łazarz, Miastu Poznań i Dyrekcji Szkoły
za pielęgnowanie tradycji wychowania
poprzez sport , zaangażowanie, wsparcie
finansowe i mądre decyzje związane
z naszą szkołą!
MYŚLI PRZEWODNIE UCZNIÓW SP 77:
“Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.”
“Tam, gdzie nie ma walki, nie ma siły.”
“Aby osiągnąć sukces pierwsze, co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy.”
“Ból jest stanem przejściowym. Duma pozostaje na zawsze.”
“Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę
więcej czasu.”
„Nie zadowalaj się byciem przeciętną. Przeciętność jest tak samo blisko dna jak i szczytu.”
“Sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym jaki dystans musiałaś przebyć, aby dotrzeć
w miejsce, w którym jesteś stamtąd gdzie byłaś.”
„Nigdy nie rezygnuj z osiągnięcia celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak
upłynie.”

Świat sportowy żywi nadzieje Uwagi z dzienniczków uczniowskich

Narodowa reprezentacja piłki
ręcznej rozpoczęła starania
o pozyskanie najlepszych
zawodników
do kadry.
Zewsząd płyną zapytania
do nauczyciela wychowania
fizycznego z SP77 p. Henryka
Hnatyka, co stanie

się z drużyną, którą
wypuścił spod swoich
skrzydeł. Negocjowane są
kontrakty o pozyskanie
Igły, Janka, Schmidta,
Wichera i Adiego. Pan
Henryk czuje się
zaszczycony, że narybek
polskiej reprezentacji
wywodzi się z jego szkoły.
Szmal poczuł zagrożenie
patrząc na talent sportowy
Igora. Tałant Dujszbajew
z kolei zakasa już rękawy
i liczy na ogromny sukces
swojej drużyny

"Na podwórku był dziś mecztaki mecz to wielka rzecz!
Jaki wynik ? Dwa do zera!
Szklarz dwie szyby wprawia
teraz.
"Wprawdzie wpadł na metę
w znakomitym czasie,
ale jego sanki...
wciąż jeszcze na trasie."
"Mówi, że w koszykówkę
świetnie grać potrafi,
ale nigdy papierem
do kosza nie trafi."

"Pędzi, aż pot mu włosy
posklejał na czole.
To biegacz? - Nie,
spóźnialski
znany w całej szkole."
Gimnastyk:
"Po dwóch przysiadach
Wysiada."
"Choć w biegach
łatwo każdego przegna,
z klasy do klasy
nie przeszedł jednak."

77 POWODÓW, DLA KTÓRYCH
JULIAN TUWIM I JEGO WIERSZ
w przyszłym sezonie!
DLA SP77
WARTO UPRAWIAĆ SPORT
Sławny poeta już wiele lat temu
1.Poprawia humor
28.Przedłuża życie
51.Spala kalorie
przewidział, iż uczniowie będą
2. Poprawia zdolność
29.Wzmacnia kości
52.Nie marnuje czasu
przykładać tak wielką wagę
uczenia się
30.Wzmacnia serce
53.Zmusza do wyjścia
do sportu.
3.Rozbudza optymizm 31.Dotlenia organizm
z domu
Raz!
Pierwsza rzecz - to wstawać rano!
Dwa!
Kto o krzepkie zdrowie dba,
ten się długo myje co dzień
mydłem, szczotką w zimnej wodzie,
pluska, pryska, parska, rży!.
Trzy!
Trzyj ręcznikiem suchym ciało,
żeby 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,
wiedz, że sprawią 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! Wszyscy.

4.Podnosi samoocenę
5.Wpływa na mózg
6.Zwiększa sprawność
organizmu
7.Uszczęśliwia
8.Zwiększa odporność
9.Redukuje stres
10.Spowalnia starzenie
się
11.Poprawia wygląd
12.Poprawia sen
13.Zapobiega udarom
14.Pomaga stawom
15.Zwiększa siłę mięśni
16.Łagodzi niepokój
17.Pozwala zapomnieć
o obawach
18.Poprawia pamięć
19.Trenuje
samokontrolę
20.Trenuje wytrwałość
21.Zwiększa
produktywność
22.Zwiększa
efektywność
23.Upiększa cerę
24.Dodaje pewności
siebie
25.Ćwiczy koncentrację
26.Rozwija kreatywność
27.Zmienia nawyki

32.Poprawia postawę
33.Zapobiega
przeziębieniom
34.Polepsza apetyt
35.Poprawia poziom
cholesterolu
36.Zmniejsza ryzyko
zachorowania na raka
37.Obniża ciśnienie krwi
38.Zmniejsza ryzyko
zachorowania na
cukrzycę
39.Pomaga walczyć z
demencją
40.Łagodzi bóle pleców
41.Zmniejsza ryzyko
wystąpienia osteoporozy
42.Pomaga walczyć
z depresją
43.Zapobiega utracie
mięśni
44.Zwiększa energię
45.Zwiększa
wytrzymałość
46.Redukuje zmęczenie
47.Zwiększa odporność
na ból
48.Rozwija samokontrolę
49. Jednoczy ludzi
50.Wywołuje uśmiech
na twarzy

54.Zwiększa koordynację
55.Motywuje
56.Wprowadza harmonię
57.Wywołuje uśmiech
58.Pozwala zrzucić
kilogramy
59.Rozwija hart ducha
60.Daje szanse na lepsze
Życie
61.Pomaga się
zrelaksować
62.Pozwala zapomnieć
o rutynie
63.Uatrakcyjnia życie
64.Pomaga poznawać
nowych ludzi
65.Daje kopa
66.Rozbudza
67.Rozjaśnia cerę
68.Redukuje zmarszczki
69.Jest boski
70.Pomaga zakładać
różowe okulary
71.Redukuje tłuszcz
72.Poprawia krążenie
73.Poprawia równowagę
74.Wysmukla mięśnie
75.Wyzwala endorfiny
76.Redukuje ból
77. Poprawia jakość życia!

SPORTOWE WIEŚCI Z SP77
Jest taka szkoła – najlepsza na świecie,
Gdzie sportowo rozwija się każde
dziecię!
Tutaj każdy chętnie w piłkę na w-fie gra
I podstawy gry fair play zna!

Ostatnio uczniom tam uśmiech nie
schodzi z twarzy,
Bo doczekali sali gimnastycznej i boiska,
o których każde dziecko marzy!
Teraz jeszcze chętniej rozwijają się
sportowo,
Odkrywają piękno sportu każdego dnia
na nowo!
Cała społeczność uczniowska śpieszy
więc, by wyrazić podziękowania:
MIASTU POZNAŃ
RADZIE OSIEDLA ŁAZARZ
WYDZIAŁOWI OŚWIATY
DYREKCJI
bez których te inwestycje by nie były
możliwe do zrealizowania!
Obiecujemy na 100% rozwijać nasze
sportowe talenty,
Grać uczciwie i z zaangażowaniem
przeżywać sportowe gry momenty.
I nie brać już z w-fu zwolnienia,
Bo w końcu doczekaliśmy marzeń
spełnienia!

Sportowy horoskop

Sportowa krzyżówka

Baran (21.03-19.04) Barany potrzebują energicznych
ćwiczeń, które pozwolą im poczuć, że żyją. Świetnym
przykładem jest jazda na rowerze czy rolkach. Koniecznie
szybka i oparta na rywalizacji z innymi osobami.
Byk (20.04-20.05) Byki nie potrzebują silnych wrażeń.
Doskonałą aktywnością fizyczną będą ćwiczenia w domu
oparte na video uznanego trenera lub filmiki z internetu.
Siłownia nie jest w Twoim stylu – zdecydowanie nie lubisz
głośnych i specyficznie pachnących miejsc..!
Bliźnięta (21.05-21.06) Aktywność fizyczna musi być
bardzo urozmaicona, najlepiej siłownia i wszechstronny
trening. Na zmianę bieżnia, podnoszenie ciężarów,
rozciąganie, a nawet joga. Na deser klasyczny fitness lub
taniec. Im więcej się dzieje, tym lepiej.
Rak (22.06-22.07) Raki raczej nie garną się
do zorganizowanych ćwiczeń na siłowni. Preferują
spokojną atmosferę. Zacznij od ćwiczeń rozciągających
oraz wzmacniających kolejne partie mięśni. Zwłaszcza
pleców, które w Twoim przypadku nie są zbyt wytrzymałe.
Lew (23.07-22.08) Lwy uwielbiają być w ciągłym ruchu
i równocześnie zwracać na siebie uwagę. Idealną formą
aktywności będzie Joga, która nie ma nic wspólnego
z nudnymi ćwiczeniami, z którymi kojarzy Ci się
klasyczna joga.
Panna (23.08-22.09) Panny mają skłonność do problemów
z trawieniem, więc wycieńczające ćwiczenia nie są
wskazane. Polecana jest jednak joga, która na pewno Ci
nie zaszkodzi, a pozwoli uzyskać wewnętrzną równowagę.
Waga (22.09-22.10) Wagi mają bzika na punkcie
równowagi, symetrii i proporcji budowy ciała. Wskazaną
formą aktywności fizycznej będzie balet, dzięki któremu
rozciągniesz zastane mięśnie i poprawisz zakres ruchu.
Skorpion (23.10-21.11) Skorpiony to indywidualności,
które nie potrzebują towarzystwa, by zadbać o swoją
formę. Dobrą formą aktywności dla Ciebie będzie marsz
po lesie z psem czy bieg na bieżni lub po okolicy.
Strzelec (22.10-21.12) Osoby spod znaku Strzelca lubią
być w ruchu. Świetnie czują się w czasie biegania, gry
w tenisa lub zwykłego spaceru. Jesteś także idealną
kandydatką do uprawiania CrossFitu.
Koziorożec (22.12-19.01) Każdy Koziorożec to niemal
urodzony alpinista. Nie oczekujesz szybkich efektów
i zamiast zamkniętej siłowni, wolisz otwarte przestrzenie
i kontakt z naturą. Długodystansowe piesze wędrówki
to opcja zdecydowanie dla Ciebie.
Wodnik (20.01-18.02) Wodnik najlepiej czuje się
na świeżym powietrzu. Jak sama nazwa wskazuje –
najlepiej czują się w wodzie. Pływanie w otwartych
akwenach czy surfing to dobra opcja.
Ryby (19.02-20.03) W tym przypadku woda jest
naturalnym środowiskiem Ryb. Pływanie, surfing czy
nurkowanie to dobre pomysły na Twój trening. Jeśli jednak
próbujesz swoich sił w sportach na ziemi, pamiętaj
o odpowiednim obuwiu.
Źródło www.papilot.pl/horoskop/fit-horoskop-idealnecwiczenia-dla-wszystkich-znakow-zodiaku,24549,7

