Hrani se zdravo !!!#
Nauči i primeni nekoliko jednostavnih pravila o ishrani. Ona će ti omogućiti da dobiješ
maksimum iz hrane koju biraš svaki dan. Na primer, zdrava ishrana može da ti
pomogne da bolje učiš i pamtiš, održavaš zdravu težinu i budeš bolji u sportu, imaš
veće samopouzdanje i bolje raspoloženje. A i nije teško, videćeš… #

Hrani se raznovrsno svaki dan
Nema dobre i loše hrane, pogledaj na etiketi čega sve ima unutra #
Da li si znao
da mladi koji
redovno
doručkuju
postižu bolje
rezultate u
školi? To je
pokazala
studija iz
2012. godine,
idi na naš
sajt ako te
zanima više…#

Telu treba preko 40 različitih hranljivih materija. Ni jedna
namirnica nema sve što ti treba! Zato, kombinuj i zabavljaj se! #

Pojedi voće i povrće u svakom obroku i užini
Bolje izaberi sveži celi plod umesto ceđenog soka
Preskoči pomfrit, prženo meso i kobasice!#
Počasti se slatkišima samo jednom nedeljno!#

Biraj zdravije opcije napitaka i hrane
Umereno koristi namirnice koje sadrže previše masti i dodatih šećera#
Preko 50% tela čini voda, nemoj da ti se desi
da ostaneš bez ove važne hranljive materije!#

Zeleno povrće je odličan izvor minerala, #
vitamina i vlakana za tvoj organizam! #
A nema ni dodatih šećera i masti…#

Pij dovoljno tečnosti, najbolje obične vode
Voćni sokovi, čaj i drugi napici su OK ali umereno#
Integralne žitarice na stolu su dobar recept za punooo
energije za tvoj mozak i mišiće! To su npr. mrki pirinač,
hleb od celog zrna pšenice ili kukuruz. Njammm… #

Ako preskačeš obroke,
veće su šanse da ćeš da
dobiješ višak kilograma
nego kada se hraniš
redovno. Najbolje je da
imaš tri glavna obroka i
2-3 užine dnevno…#

Biraj čistu i ispravnu hranu
Peri zube posle jela – najmanje 2 puta svaki dan#
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Ako češće jedeš zdravu užinu koju si doneo/la od
kuće (kao što je npr. ova banana i šaka badema)
imaš veće šanse da izdržiš čitav dan u školi i
dobiješ bolje ocene. Vidi detalje na sajtu…#

Hvala ti što si pročitao/pročitala ovaj tekst. Vidimo se uskoro!#

Pokreni se!!!#
Fizička aktivnost je korisna za sve ljude, a naročito za mlade kao što si ti! Ko
redovno vežba je zdraviji, ima više energije i bolje izgleda. Kada si aktivan, tvoje telo
uživa (mozak takođe) jer čovek je “mašina koja je napravljena da radi”. Znaš li koliko
ti je potrebno? I malo je bolje nego ništa, baci pogled doooole…#

Smanji vreme ispred ekrana na 2 h dnevno
Kad duže sediš ili učiš, napravi pauzu svakih 30 minuta i prošetaj#
Poznato je da previše igrica i sedenja ispred TV-a #
povećava rizik od gojaznosti, a to baš nećemo !!!#

Aktiviraj se svaki dan barem 60 minuta
Vežbanje sa prijateljima ili porodicom može biti zabavno!
Probaj još 2-3 puta nedeljno da dodatno vežbaš da bi ojačao
mišiće, kosti i zglobove. Dobre vežbe su sklekovi, trbušnjaci,
preskakanje konopca…#

Uživaj u raznovrsnim aktivnostima
Biraj ono što ti se sviđa i što ti je dostupno#

Ako napraviš
dnevno
10.000 koraka
imaš velike
šanse da
“živiš 100
godina”! Ako
te zanima
više, čekiraj
naš sajt …#

Kad se probudiš, uradi 2-3 vežbice jutarnje gimnastike. #
Probaj da uradiš još neku vežbu istezanja svakoga dana u nedelji!#

Idi do škole pešice ili biciklom kad god možeš
A posle škole i vikendom poseti sportski centar ili parkić#
Izbroj koliko ti treba koraka do drugara ili do škole ili …#

Vežbaj na bezbedan način
E da, ne zaboravi zaštitnu opremu i napreduj polako…#
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Ako imaš neki problem sa zdravljem a želiš
da vežbaš, pitaj stručnjaka, na primer tvog
nastavnika fizičkog ili školskog lekara, šta
je bezbedno baš za tebe.#

Hvala ti što si pročitao/pročitala ovaj tekst. Vidimo se uskoro!#

Izbegavaj da
vežbaš u
ekstremnim
uslovima (kao što
je košarka na
letnjoj vrućini ili
trčanje dok duva
ledena košava), jer
to može da ugrozi
tvoje zdravlje! #

