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                             Kolejny miesiąc 
oczywiście okazał się bardzo 
pracowity. Nasz “Hall of Fame” nadal 
“rośnie” i zawiera już ponad 1300 
sylwetek polskich medalistów świata, 
Europy oraz igrzysk olimpijskich.    
                    Przeprowadziliśmy 
międzynarodowe wybory na logo 
projektu. Jak się okazało była to 
świetna zabawa dla wszystkich 
uczestników. Jakie propozycje wzięły 
udział w wyborach oraz które logo 
zwyciężyło - można się dowiedzieć 
kilka stron dalej... 
                         Oprócz logo także 
nasza maskotka nabrała już realnych 
kształtów. O niej również piszemy w 
niniejszym wydaniu. 
                            Zmuszono nas też 
do bardziej wzmożonego wysiłku 
fizycznego - wzięliśmy bowiem udział 
w Europejskim Teście Sprawności 

Fizycznej (podobnie jak nasi koledzy 
z krajów partnerskich). Jak 
wypadamy na tle innych krajów 
europejskich będzie można 
dowiedzieć się już wkrótce na naszej 
stronie internetowej. 
                    Oczywiście nie można tu 
nie wspomnieć o przygotowaniach do 
udziału w kolejnym spotkaniu 
międzynarodowym. Tym razem 
wezmą w nim udział nasi uczniowie. 
Czeka nas długa podróż do 
miejscowości Preny w obwodzie 
kowieńskim. Po raz pierwszy w historii 
naszej międzynarodowej współpracy 
będziemy podróżować w grudniu. Oby 
pogoda sprzyjała naszym “podróż-
nikom” 
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Teaching/Training/Learning 

Activity czyli Kierunek Litwa

                Na Litwę wyruszamy już 10. 

grudnia - czeka nas pięciodniowy pobyt 

wypełniony rozmaitymi zajęciami 

projektowymi. Motywem przewodnim 

spotkania będą igrzyska ol impijskie. 

Zanim jednak wyruszymy na “podbój” 

Litwy - prezentujemy ki lka najważ-

niejszych informacj i o samym kraju.      

                                    

NAZWA OFICJALNA: Republika Litewska (Lietuvos 

Respublika) 

DATA PRZYJĘCIA DO UE: 01.05.2004

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: wschodnia Europa 

SĄSIEDZI: Białoruś, Rosja, Polska, Łotwa

POWIERZCHNIA: 65,300 km2 (co daje 123 

miejsce na świecie)

LICZBA LUDNOŚCI: ok. 2,8 miliona (co daje Litwie 

141 miejsce na świecie) 

PODZIAŁ 

TERYTORIALNY: 

10 counties (ap-

skritis)

CAPITAL: Vilnius 

CHIEF CITIES: 

Kaunas, Klai-

peda, Mari-

jampole, Siauliai, 

Panevezys 

OFFICIAL 

LANGUAGE: 

Lithuanian

THE HIGHEST 

PEAK: Aukstojas 

(294 m)

LONGEST 

RIVERS: Nemunas, Neris

CURRENCY: euro

MAIN RELIGION: Roman Catholic

FAMOUS PEOPLE: Mindaugas, Gediminas, Jogaila 

(Władysław II Jagiełło), Vytautas Landsbergis, 

Arvidas Sabonis, Sarunas Marciulonis, Rimas 

Kurtinaitis, Darius Kasparaitis, Virgilijus Alekna, 



WYBORY LOGO 

PROJEKTU

W “konkursie” wzięły udział 

propozycje ze wszystkich sześciu 

krajów partnerskich. Oto projekty, na 

które głosowaliśmy: 

POLSKA

HISZPANIA

RUMUNIA

LITWA

ŁOTWA



PORTUGALIA

Każda ze szkół wybrała do 
ostatecznej “rozgrywki” najlepsze i 
najciekawsze projekty spośród 
tych, które zostały stworzone w 
ramach szkolnych konkursów na 
logo projektu. Następnie każda ze 
szkół mogła skorzystać ze 
specjalnego formularza do 
głosowania. Zasady głosowania 
były proste:
1) dana szkoła nie może głosować 
na swój własny projekt,
2) za 1 miejsce logo otrzymuje 5 
punktów, za drugie miejsce - 4 
punkty i tak dalej,
3) w przypadku równej ilości 
punktów decydowały wyższe 
miejsca w głosowaniach.

Oto oficjalne wyniki głosowania: 

HALL OF FAME

                     Nasza galeria polskich medalistów 

nadal się rozwija (http://yeah.edu.pl/hall.html). 

Obecnie mamy zgromadzone informacje o 

ponad 1500 sportowcach. Oczywiście nie 

zatrzymujemy się na tej liczbie - kontynuujemy 

zbieranie informacji o naszych sukcesach na 

arenach sportowych. Jak się okazuje mamy 

wielu zawodników, którzy są praktycznie 

nieznani, a ich sukcesy międzynarodowe, choć w 

mało popularnych sportach,  mogą naprawdę 

zaimponować. Oto trzy przykłady: 



MASKOTKA

Maskotka projektu także już została nie tylko 

wybrana, ale także i wykonana. Został nim 

kangur, a właściwie kangurzyca. Podczas 

spotkania na Litwie w grudniu będzie mogła 

“spotkać” się ze swoimi “kolegami” z innych 

szkół. 

                   



EUROFITNESS TEST

                   Wśród uczniów naszych szkół 
przeprowadzamy właśnie test sprawności 
fizycznej. Wspólnie wybraliśmy trzy ćwiczeni, 
które pozwolą nam łatwo stwierdzić jak 
sprawni (i tym samym zdrowi są uczniowie w 
Europie). Oto trzy zadania, które trzeba 
będzie “zaliczyć”: 

Pełna wersja testu (w języku 
angielskim) jest dostępna na naszej 
stronie internetowej: http://
yeah.edu.pl/fitness.pdf 



IGRZYSKA OLIMPIJSKIE cz. 1

      Oprócz newsletterów “tradycyjnych” (takich jak 
ten) opublikujemy także serię o historii nowożytnych 
igrzysk olimpijskich. Dlatego też tutaj będziemy 
chcieli się podzielić wiedzą na temat igrzysk 
starożytnych.

                 Starożytne igrzyska olimpijskie (w języku 
greckim: hieroj olympiakoj agones  czyli święte 
igrzyska olimpijskie) – to panhelleńskie igrzyska 
odbywające się w cyklu czteroletnim ku czci boga 
Zeusa. Organizowano je w Olimpii (stąd nazwa 
igrzysk), mieście na Półwyspie Peloponeskim. Mogli 
w nich uczestniczyć wyłącznie mężczyźni.

                       Nie są znane dokładne początki igrzysk 
olimpijskich. Data pierwszych igrzysk w Olimpii 
przyjmowana jest na rok 776 p.n.e., a zwycięzcą w 
nich był Koroibos z Elidy. Według mitów ich 
inicjatorem był Herakles Idajski, jeden z braci 
Kuretów, którzy opiekowali się Zeusem. To właśnie 
Herakles wezwał pozostałych braci do rywalizacji w 
biegach, a zwycięzcę udekorował gałązką oliwną.

                    Igrzyska organizowano zawsze w czasie 
drugiej pełni księżyca po przesileniu letnim, czyli na 
przełomie lipca i sierpnia. Miesiąc przed oraz 
podczas igrzysk olimpijskich w Grecji obowiązywał 
święty pokój 
(ekechejria), a udział 
w nich mogli brać 
wyłącznie nieob-
ciążeni przes-
tępstwem wolni 
obywatele Hellady. 
Występowali oni 
nago z wyjątkiem 
wyścigów rydwanów 
oraz hoplites – 
wyścigu w pełnym 
uzbrojeniu. Kobiety 
nie brały udziału w 
uroczystości, nawet 
w charakterze 
widzów. Jedyną uprawnioną do oglądania igrzysk 
kobietą była kapłanka bogini Demeter, której 
świątynia znajdowała się na terenie Olimpii. Mężatki 
opuszczały Olimpię na czas zawodów. Nad 
przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali 
sędziowie – hellanodikowie. Przewodnictwo nad 
igrzyskami sprawowało jedno z miast – Pisa lub 
Elida. Rywalizacja między nimi doprowadziła w 
końcu do starć zbrojnych, w wyniku których Pisa 
została zniszczona (572 p.n.e.), a przewodnictwo 
objęła Elida. Igrzyska trwały początkowo tylko 1 
dzień, a jedyną konkurencją był wyścig na jedną 
długość stadionu (około 600 stóp olimpijskich) czyli 
około 192 metry. Potem – w miarę dodawania 
konkurencji – przedłużono je do pięciu. Nagrodami 
dla zwycięzców w początkowym okresie były wieńce 

z gałązek oliwnych, a później również 
wynagrodzenie pieniężne, co mogło stanowić 
pokusę do nieuczciwej walki i korupcji.  

                                    Starożytni Grecy przywiązywali 
dużą wagę do sprawności fizycznej, uważali, że 
ćwiczenia gimnastyczne zapewniają zdrowie i 
świadczą o doskonałości człowieka (ideał 
kalokagatii). Szczególnego znaczenia nabierało to 
w czasie wojny, gdy wojownicy musieli być sprawni 
do walki. Młodzi mężczyźni we wszystkich miastach-
państwach stawali do współzawodnictwa w 
zawodach lekkoatletycznych. Igrzyska olimpijskie 
były tak wielkim wydarzeniem, że na czas ich 
trwania przerywano wojny, by wojujący mogli wziąć 
udział w zawodach, a widzowie – bezpiecznie 
dotrzeć do Olimpii.

                                    Igrzyska organizowano ku czci 
Zeusa i dla niego też zapalano specjalny znicz w 
świętym gaju oliwnym w Olimpii. Najbardziej 
czczonym w starożytnej Grecji sanktuarium Zeusa, 
a zarazem centralnym punktem olimpijskiego 
kompleksu, było Altis. Choć przez pierwsze lata 
olimpiad był to tylko gaj, stopniowo wypełniały go 
świątynie, miejsca kultu i posągi wzniesione ku czci 
Zeusa. Znajdował się tam wielki ołtarz, który nie 
przetrwał do naszych czasów, a jego wygląd znamy 
jedynie z opisu kronikarza Pauzaniasza. 

                                   C.D.N.

Na podstawie: www.wikipedia.org



                  BMI czyli co???

                  Wskaźnik masy ciała (to po 

angielsku właśnie Body Mass Index 

(BMI) – współczynnik powstały przez 

podzielenie masy ciała podanej w 

kilogramach przez kwadrat wysokości 

podanej w metrach. Klasyfikacja (zakres 

wartości) wskaźnika BMI została 

opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie 

może być stosowana u dzieci. Dla oceny 

prawidłowego rozwoju dziecka 

wykorzystuje się siatki centylowe, które 

powinny być dostosowane dla danej 

populacji.

                  Oznaczanie wskaźnika masy ciała 

ma znaczenie w ocenie zagrożenia 

chorobami związanymi z nadwagą i 

otyłością, np. cukrzycą, chorobą 

niedokrwienną serca, miażdżycą. 

Podwyższona wartość BMI związana jest ze 

zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich 

chorób.

                            Wzór do obliczenia BMI danej 

osoby wygląda następująco: 

Według podstawowej klasyfikacji wynik 

poniżej 18,5 oznacza niedowagę, wynik 

pomiędzy 18,5 a 25 oznacza wartość 

prawidłową, natomiast wynik powyżej 25 

oznacza nadwagę. 

                         Informacje na temat niedowagi 

lub nadwagi w szkołach partnerskich 

będziemy także gromadzić w trakcie 

realizacji naszego projektu. Pomiarów (na 

grupie pięćdziesięciu uczniów w danej 

szkole) dokonamy dwukrotnie - na początku 

porojektu oraz pod koniec. Dzięki temu 

przekonamy się, czy propogowane przez 

nas idee zdrowego stylu życia oraz żywienia 

udało się wprowadzić w życie. 

                             BMI jest nazywany też 

“wskaźnikiem Queteleta” od nazwiska 

belgijskiego naukowca Adolphe’a Queteleta 

(na zdjęciu powyżej), który ów wskaźnik 

opracował. Adolphe Quetelet (1796 - 1874) 

– belgijski astronom, matematyk, 

statystyk, meteorolog, socjolog, 

kryminolog, twórca „pytania quete-

letowskiego” (Dlaczego nasilenie przes-

tępczości jest różne w ramach różnych grup 

społecznych?). W 1828 roku został 

pierwszym dyrektorem Observatoire Royal 

de Belgique, które powstało z jego 

inicjatywy. Na jego cześć nazwano krater 

Quetelet na Księżycu oraz planetoidę 

(1239) Queteleta.

  Redakcja: Koordynatorzy  z zespołem projektu                                                         www.exert.edu.pl    


