
Wiktoria Wrońska, kl. 7 c



 Obudziłam się o godzinie 7:00, natomiast
wstałam z łóżka o 7:05.

 Wczoraj położyłam się spać o 22:00, więc mój 
sen trwał około 9 godzin. Obudziłam się 
wypoczęta, więc myślę, że ta ilość snu była 
dla mnie wystarczająca.



 Śniadanie zjadłam o 7:20. Dzisiaj postawiłam 
na kanapkę z wieloziarnistego chleba z 
wędliną, serem żółtym i warzywami. Do picia 
zrobiłam herbatę z cytryną.

mniam…



Od godziny 8:00 do godziny 13:35 miałam zajęcia. Nauka
zdalna wymusza wielogodzinne siedzenie przy biurku.
W związku z tym w przerwach między lekcjami staram się
pamiętać o ruchu, wietrzeniu pokoju i zdrowych przekąskach.



Godzina 10:35
Tuż po intensywnej lekcji języka
angielskiego, a przed historią
dodałam sobie energii jedząc
soczyste jabłko i marchewkę. Do
popijania mam zawsze na biurku
wodę.



 O 11:00 na chwilę wyjrzało słońce,
a ponieważ do chemii miałam jeszcze prawie
godzinę wyszłam na 15 minutowy spacer po
podwórku. Chłodne powietrze i raźny krok
pobudziły mnie do dalszej pracy.



Dziś na obiad była zupa jarzynowa i zapiekanka makaronowa. 
Porcja witamin i węglowodanów zapewni mi energię, potrzebną 
do odrobienia prac domowych.

Zapiekanka była tak pyszna, że 
żal mi było się od niej odrywać, 
by pstryknąć zdjęcie.



Mimo ponurej pogody nie mogło zabraknąć ruchu na 
świeżym powietrzu. Dzisiaj zrobiłam rundkę po wiosce –
zajęło mi to ok. 40 minut (15:30-16:10).



Po powrocie z podwórka zabrałam się za lekcje. 

W międzyczasie na podwieczorek zjadłam jogurt o smaku
białej czekolady i wypiłam szklankę soku pomarańczowego.



Dzisiaj rodzinnie przygotowaliśmy racuchy z jabłkami, do tego
owocowa herbatka.



 trochę poćwiczyłam grę na ukulele,

 poczytałam lekturę,

 popisałam ze znajomymi na messengerze,

 pomogłam rodzicom – wykonując moje 
obowiązki domowe



 1. Sen trwał 9:00 h,

 2. Zjadłam 5 posiłków,

 3. Zjadłam produkty pełnowartościowe, w tym 
warzywa i owoce.

 4. Wypiłam 500 ml wody + inne napoje, 

 5. Zadbałam o aktywność fizyczną. 

 Analizując swój dzień zauważyłam, że 
wypiłam za mało wody. 


