
               SPORT TO ZDROWIE  

 

Sport  jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka. Już w 

zamierzchłych czasach mieszkańcy starożytnej Grecji czynnie uprawiali taki typ 
wysiłku fizycznego. W Sparcie sport był podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. 
Od 7 roku życia młodzi chłopcy poddawani byli bardzo wyczerpującym treningom. 
Dziewczyny też trenowały, ponieważ uważano, że wysportowane kobiety będą 
matkami zdrowych dzieci. W Attyce, a dokładnie w Olimpii, rozgrywane były igrzyska. 
W czasach współczesnych sport odgrywa równie istotną rolę w życiu obywatela. 
Dzięki niemu cieszymy się, płaczemy i jesteśmy zmotywowani do dalszej pracy. Jest 
też odskocznią od nauki lub pracy. Gramy w różne gry dla przyjemności lub jeśli 
mamy umiejętności na to pozwalające, zaczynamy wyczynowe treningi. Miejscem, w 
którym odkrywamy te umiejętności, jest szkoła. To na lekcjach wychowania 
fizycznego ćwiczymy różne dyscypliny i zauważamy, która nam pasuje, a która nie. 
Szkoła jest też drogą do ewentualnej przyszłej kariery. Sukcesy w zawodach 
pozwalają w niedalekim czasie trafić do jakiegoś klubu. W naszej szkole były i są 
osoby, które wyróżniają się w zawodach. Niektóre z nich zajmują się sportem na 
poważnie a dla innych to tylko dodatek i przyjemność. 

Aktywność fizyczna 
to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia, a jej brak lub 
niedostateczna ilość może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. W 
przypadku dzieci i młodzieży jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż brak ruchu 
może zakłócić właściwy rozwój młodego organizmu. 
 
Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja aktywności. Wiele wynalazków i 
udogodnień eliminuje każdy zbędny ruch. Coraz więcej prac wykonuje się w pozycji 
siedzącej. Coraz mniej wysiłku fizycznego wymaga od nas codzienne życie. 
Co gorsza, idzie to w parze z niewielkim zainteresowaniem sportem i rekreacją na 
świeżym powietrzu. 

W zdrowym ciele… 
Ruch to wysoka sprawność i dobre samopoczucie. Niedobór wysiłku fizycznego 
może powodować wiele schorzeń cywilizacyjnych - m.in. nadwagi, słabej przemiany 
materii, niewydolności układu sercowo-naczyniowego itd. U młodych ludzi siedzący 
tryb życia często bywa przyczyną wad postawy. Zaobserwowano, że wśród uczniów 
szkół sportowych występują one rzadziej niż wśród uczniów pozostałych szkół. 
Co ciekawsze, jeszcze niższy odsetek dzieci ze skrzywieniem kręgosłupa występuje 
w szkołach wiejskich. O czym to świadczy? Ich uczniowie częściej podejmują wysiłek 
fizyczny, pomagając rodzicom w pracach domowych i gospodarskich, niż dzieci z 
ośrodków miejskich. Zatem to regularna aktywności fizyczna przynosi tak pozytywne 
efekty. 



Dzieci z rodzin wiejskich także w mniejszym stopniu niż ich koledzy z dużych miast 
doświadczają negatywnych skutków współczesnego, pozornie atrakcyjnego, trybu 
życia młodych ludzi - na siedząco przed telewizorem, komputerem.... 

zdrowy duch… 
Sport to jedna z dziedzin ludzkiego życia będąca bez wątpienia nośnikiem wielu 
wartości. Jego uprawianie może pozytywnie wpływać na styl życia. Sport to 
doskonalenie ciała i ducha, to rodzaj aktywności zaspakajający w szlachetny sposób 
potrzebę rywalizacji i osiągania wyników. 
Zrzeszenia sportowe najczęściej gromadzą ludzi młodych, powinny zatem 
oddziaływać na nich wychowawczo, a także integrować młodzież z różnych grup 
społecznych. Struktury organizacji sportowych mogą być wykorzystywane w różnych 
celach, np. do krzewienia określonych wartości. 
Sport przyczynia się do prowadzenia zdrowego pod każdym względem trybu życia. 
Warto i trzeba zachęcać do niego dzieci i młodzież. Jeśli jednak do tej pory jej 
aktywność fizyczna ograniczała się do ćwiczeń... kciuka na przyciskach pilota 
telewizora, nie można zaczynać od wyczerpującego treningu.  
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