
Apel – Dzień Jabłka w szkole podstawowej 

Witamy wszystkich na dzisiejszym apelu.  

Zebraliśmy się wspólnie Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło PCK z okazji 

święta, które zorganizowaliśmy w naszej szkole.  

Jak już się domyślacie, chodzi o Dzień Jabłka. 

W kilku zdaniach opowiemy Wam nie tylko o tym, co symbolizuje i jakie ma 

znaczenie ten drogocenny owoc, ale uświadomimy również, jak ważne jest 

jedzenie jabłek dla zdrowia człowieka. 

W toku realizacji międzyprzedmiotowego projektu edukacyjnego pt. „Drzewa 

naszego krajobrazu” dowiedzieliśmy się, że jabłoń uznawana jest za królową 

drzew owocowych w Polsce. To nic dziwnego, przecież zbieramy rocznie w 

naszym kraju 3 miliony jabłek, czyli najwięcej w Europie. Co ciekawe, to nie 

jest nasze krajowe drzewo.  

Na świecie uprawianych jest 10 tysięcy różnego rodzaju odmian jabłoni. W 

Polsce jest ich około 20, jednak owoców większości nie znajdziemy w 

supermarketach. Dlatego, jeśli mamy ochotę na konkretny smak jabłka, 

najprostszym sposobem jest posadzenie wybranej odmiany. 

Jabłko to kuszący owoc znany od wielu lat. Historia jabłka zaczęła się już w 

raju… Mimo iż w Biblii w historii kuszenia Ewy przez węża nie ma mowy o 

jabłku, ale o  „owocu drzewa, które jest w środku raju”, to jednak jabłko 

kojarzone jest z grzechem pierworodnym i upadkiem człowieka. Na „pamiątkę” 

tego biblijnego wydarzenia chrząstkę widoczną na szyi mężczyzny nazywamy 

jabłkiem Adama. 

Jabłko jest symbolem zdrowia, życia, urodzaju, wiecznej młodości, 

nieśmiertelności, początku jesieni, mądrości, obecności boskiej, odkupienia, ale 

i grzechu, władzy królewskiej czy miłości i pokusy. 

Jest symbolem wiedzy i wtajemniczenia. W tradycji celtyckiej jabłko było 

owocem magii, czarodziejskim pożywieniem. 

Jest również symbolem niebezpieczeństwa: Wilhelm Tell z rozkazu 

habsburskiego wójta Gesslera musiał zestrzelić z łuku jabłko z głowy własnego 

syna. 

Wiemy z mitologii, że jest również symbolem wieczności: doprowadziło do 

sporu między boginiami, sądu Parysa, porwania Heleny i do wojny trojańskiej. 



Właśnie jabłko jest atrybutem Afrodyty i jej służek – trzech Gracji.  

Jest też tradycyjnym atrybutem władzy królewskiej – złote jabłko z krzyżem 

symbolizuje sferę kosmiczną, świat, kulę ziemską. Używane jest przy 

koronacjach obok berła i korony. 

Jabłko pojawia się podczas wróżb andrzejkowych i w bajkach, jak na przykład o 

królewnie Śnieżce. 

Według legendy, Isaac Newton miał odkryć prawo grawitacji, gdy podczas 

rozmyślania w sadzie spadło mu na głowę. 

Big Apple czyli wielkie jabłko, to popularny w Stanach Zjednoczonych zwrot 

oznaczający Nowy Jork, a okrągła szarlotka jest symbolem narodowym i 

symbolem całej Ameryki, chociaż jabłonie na kontynent przywieźli Anglicy w 

XVII wieku. 

Wspomniani Anglicy mawiają: zjedz jedno jabłko dziennie, a lekarz nie będzie 

ci wcale potrzebny. Nasze babcie zjadały przynajmniej dwa jabłka w ciągu dnia 

– rano dla urody, a wieczorem dla dobrego zdrowia. 

Zapytacie: dlaczego warto jeść jabłka? 

Jabłka są bardzo cennym owocem. Bogate są w witaminę C, która wzmacnia 

naszą odporność, dlatego jabłka trzeba jeść szczególnie w okresie jesienno – 

zimowym, kiedy najczęściej zapadamy na choroby sezonowe, jak grypę czy 

przeziębienie.  

Jabłka są również źródłem żelaza, cynku, krzemu i potasu.  

Jedzone na surowo wzmacniają serce, układ nerwowy, mięśnie i poprawiają 

pracę wątroby. Mają ponadto działanie moczopędne, więc mogą zmniejszać 

obrzęki nóg. Gotowane i starte jabłka leczą też biegunkę u dzieci oraz 

niestrawność i choroby wrzodowe u osób dorosłych. Owoce te są 

niskokaloryczne i sycące, dlatego też są zalecane przy odchudzaniu.  

Te zdrowe owoce nie tylko pomagają nam schudnąć, ale również ułatwiają 

przyswajanie wapnia przez organizm. W ten sposób wzmacniają paznokcie, 

włosy i zęby.  

Ponadto twarde jabłka to dobre ćwiczenie dla naszych dziąseł, które dzięki 

gryzieniu wzmacniają się. Warto pamiętać, że po umyciu zębów nie należy 

zjadać jabłek, gdyż cukier w nich zawarty sprzyja próchnicy. 



Wiadomo również, że w skórce jabłka znajdują się ogromne ilości pektyn, które 

potrafią oczyszczać nasz organizm z trujących substancji. Dobroczynne pektyny 

„posprzątają” nasz organizm, zneutralizują toksyczne substancje, a także 

zmniejszą wchłanianie cholesterolu, chroniąc przed zawałem i miażdżycą. Do 

ich korzystnego wpływu zalicza się również regulację pracy jelit i zapobieganie 

zaparciom.  

Wymieniona wcześniej witamina C bierze również udział w metabolizmie, 

zapewnia młody wygląd skórze, przeciwdziała jej wiotczeniu. Wspólnie z 

witaminą PP zapobiega powstawaniu podskórnych wysięków i pajączków. 

Uwaga! Teraz super nowina dla wszystkich uczniów! 

W jednym, sporym jabłku jest ponad 16 g cukrów. Te, jak wiadomo, są 

niezbędnym paliwem dla mózgu. Naukowcy podejrzewają, że zawarte w jabłku 

flawonole mogą poprawiać funkcje poznawcze takie jak: pamięć, szybkość 

przetwarzania informacji czy ogólną zdolność myślenia. 

 

Dietetycy i lekarze  zalecają jedzenie jabłek ze względu na ich znaczące 

właściwości zdrowotne – takie zalecenie propaguje również Europejski Kodeks 

Walki z Rakiem. 

Każdy z nas je lubi. Możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. 

Sprawdzają się w deserach, znakomicie nadają do przetworów.  

Spośród wszystkich owoców Polacy wybierają je najchętniej. I bardzo dobrze: z 

punktu widzenia naszego zdrowia jabłka są nieocenione. 

Antonówki, koksy, malinówki, szare renety, kosztele, rubiny, lobo, papierówki... 

Kwaskowe i bardziej słodkie. Aromatyczne, przypominające smakiem gruszki, a 

nawet "ziemniaczane". Naprawdę jest w czym wybierać. Jeśli nie próbowałeś 

wszystkich, nie możesz twierdzić, że nie lubisz jabłek.  

My również, od Rady Rodziców, mamy dla Was w podarunku ten symbol 

zdrowia. 

Smacznego! I na zdrowie! 

Dziękujemy wszystkim za uwagę. 

                                 Oprac. Ewa Dydyk 

 

 

https://portal.abczdrowie.pl/zawal-serca-przyczyny
https://portal.abczdrowie.pl/dieta-w-miazdzycy
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