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Do kampanii włączyliśmy też rodziców
W odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Życie nasza szkoła przystąpiła do tegorocznej kampanii
„Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” w dniach 11-16 października 2010r. W związku z kampanią podjęliśmy szereg działań, żeby przybliżyć naszym uczniom i ich rodzicom znaczenie chleba na zakwasie.
Na wstępie pielęgniarka wygłosiła prelekcję „Dlaczego powinniśmy jeść chleb na zakwasie?”.
Następnie nauczyciele przeprowadzili cykl zajęć, które miały na celu poznanie: etapów powstawania chleba oraz pracy rolnika, młynarza, piekarza i miejsc w których pracują, narzędzi i maszyn
ułatwiających wykonywanie tych prac, 4 podstawowych gatunków zbóż, budowy zboża oraz rodzajów pieczywa i innych produktów zbożowych. W tym celu wykorzystano historyjkę obrazkową
pt. „Jak powstaje chleb?”, plansze poglądowe, zagadki, ćwiczenia dramowe „Droga chleba”. Poza
tym uczniowie uczestniczyli w wycieczce do piekarni „Tradycyjna” w Biskupcu, gdzie mogli zobaczyć proces powstawania pieczywa, maszyny pomocne w pracy piekarza, poznać składniki, z jakich
powstaje chleb i inne wypieki piekarnicze. Dzieci mogły same formować chleb, co sprawiło im
mnóstwo radości. Na zakończenie wycieczki do piekarni otrzymały świeże bułeczki, które zjadły
z apetytem.
Po powrocie do szkoły postanowiły samodzielnie upiec chleb w domowym urządzeniu do
wypieku chleba. Chlebek wykorzystały dzieci do przyrządzenia „kolorowych” kanapek na drugie
śniadanie ze świeżymi warzywami i ziołami. Przy okazji tejże kampanii pani dyrektor obdarowała uczniów klasy I szkoły podstawowej pojemnikami na kanapki do szkoły, ufundowanymi przez
„Gazetę Olsztyńską”, a uczniowie klas najmłodszych otrzymali dyplomy „Mały Piekarczyk”.
Na zajęciach świetlicowych, bibliotecznych i komputerowych uczniowie wyszukiwali informacje nt wartości zdrowotnych chleba żytniego, wiersze o chlebie. Podsumowaniem tygodnia był
konkurs plastyczny i merytoryczny pt. „Żyjmy zdrowo!”.
Do kampanii włączyliśmy też rodziców naszych uczniów wygłaszając dla nich referat pt. „Dlaczego trzeba jeść chleb na zakwasie?”. Rodzice w klasach opowiadali dzieciom „Jak to dawniej z chlebem
bywało?”, wspólnie wykonywali wieńce dożynkowe z różnych zbóż. Uczniowie wręczyli swoim rodzicom ulotki promujące zdrowy żytni chleb, wykonane przez uczniów naszego gimnazjum.
Jesteśmy pewni, że kampania „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” podniesie świadomość całej
społeczności szkolnej na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie wypiekanego tradycyjnymi metodami i serdecznie dziękujemy Fundacji Dobre Życie za propagowanie tego typu działań.
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Rekomendujemy tylko pieczywo żytnie
W dniach od 11-15 października 2010r., w naszej szkole odbyły się pogadanki uświadamiające
dzieci, młodzież i dorosłych na temat: „Spożywanie pieczywa żytniego w codziennej diecie”.
Spotkania odbywały się w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu. Jako
nauczycielowi dietetyki, zależy mi na promowaniu zdrowego stylu życia. Świadomość od najmłodszych lat i zastosowaniu w codziennych żywieniu sprzyja zdrowemu rozwojowi człowieka.
By osiągnąć cel i przybliżyć wartość odżywczą pieczywa żytniego posłużyłam się następującymi
materiałami dydaktycznymi:
✓ Plakatami
✓ Historią chleba i jego wypiekiem
✓ Prezentacją gatunków ziaren i typów mąk
✓ Degustacją
Wiele osób było zainteresowanych poznaniem walorów chleba żytniego. Zapach świeżo upieczonego chleba sprawiał, że chętnych do odwiedzenia świetlicy było coraz więcej. W spotkaniu
uczestniczyli również nauczyciele, przechodzący obok szkoły kołobrzeżanie, oraz przebywający
w naszym mieście kuracjusze i turyści.
W przygotowaniach do pogadanki i degustacji pomagali mi uczniowie z OHP w Kołobrzegu,
którzy odbywają praktykę w stołówce i kuchni w internacie naszej szkoły.
Zaprosiliśmy również dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek”
oraz dzieci przebywające w sanatorium „Słoneczko” w Kołobrzegu.
Młodzież i dzieci z zainteresowaniem słuchały opowiadania o rodzajach pieczywa, zwłaszcza
żytniego – jego wpływie na nasze zdrowie, zwiększeniu odporności, w walce z chorobami, dla serca i smukłej sylwetki.
Zauważyłam, że młodzież i dzieci nie były świadome, że
pieczywo może być aż tak istotne dla naszego zdrowia. Zaczęły się zastanawiać nad zmianą nawyków żywieniowych
i poszerzeniu wiedzy na temat żywienia.
W stołówce internatu podawane jest często pieczywo różnorakiego gatunku, ale najczęściej z mąki razowej. Od 11 do
15 października rekomendowaliśmy tylko pieczywo żytnie
naszym wychowankom i korzystającym z naszych posiłków
gościom.

54

Prezentacja ziaren zastosowanych
przy wypieku pieczywa

Nasi goście z apetytem
degustowali świeżutki chlebek

Nakrycie stołu

Młodzież z OHP pomaga podczas
prezentacji wypieków

Nasi goście
55

Pogadanka na temat chleba żytniego
prowadzona przez nauczyciela dietetyki

Plakaty

Prezentacja – chleb żytni dla serca,
w walce z chorobami, dla smukłej
sylwetki, dla odporności organizmu

Prezentacja rodzaju mąki i pieczywa

Nasi goście, z apetytem próbowali
smaczny chlebek
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„chleb... tak samo potrzebny
jak słońce, co świeci...”
CHLEB
Wiecznie tak samo jeszcze jak za czasów Piasta,
Po łakocie umączone ręce dzierżąc w dzieży,
Zakwasem zaczynionym chleb ugniata świeży
Przejęta swym odwiecznym obrządkiem niewiasta.
Gdy, wedle doświadczenia niechybnych probierzy,
Nazajutrz ugniot miary właściwej dorasta,
Pierzyną ciepłą kryje pulchne ciało ciasta,
Kędy niecierpliwie pory wypieku doleży.
I uklepawszy w płaskie półkule miąższ miękki,
W gorący piec je wsuwa na długiej kociubie,
Skąd roztaczając zapach kuszący i miły
Wychodzą wnet pożywne, razowe bochenki,
Brunatne i okrągłe – ku piekarki chlubie –
Jak widnokrąg zaoranych pól, co chleb zrodziły.
Leopold Staﬀ „Chleb”
(ze zbioru „Ścieżki polne”, 1919)
W dniach 11-15 października 2010 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Kazimierza Wielkiego w Kowalu prowadzona była kampania ,,Tydzień Żytniego Chleba w Szkole
2010”, zorganizowana przez Fundację Dobre Życie pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi – pana Marka Sawickiego. Po raz drugi uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem nauczycielek bloku żywienia – pani Iwony Daniel i pani
Angeliki Kopczyńskiej – podjęli się uczestnictwa
w tej szczytnej kampanii, mającej na celu poprawę
naszego zdrowia poprzez spożywanie naturalnego, żytniego chleba. Przygotowaliśmy się do tego
bardzo fachowo, zaczynając od stworzenia gazetek
ściennych, z których młodzież mogła dowiedzieć
się podstawowych wiadomości na temat chleba
żytniego. Szczegóły zaś mogła poznać na lekcjach
technologii gastronomicznej i podstaw żywienia,
które specjalnie na tę okazję przeprowadziły nauczycielki z pionu żywienia.
57

Można więc było dowiedzieć się, jak wygląda proces produkcji chleba, jaka jest jego wartość
odżywcza, jakie rodzaje chleba wyróżniamy i jak poznać, że chleb jest produkowany bez udziału polepszaczy. Po teorii mogliśmy przejść do wypieku chleba żytniego na zakwasie. Na zajęcia
praktyczne zaprosiliśmy doświadczonego mistrza piekarskiego – pana Jerzego Wilińskiego, który
korzystając ze sprawdzonych receptur pokazał prowadzenie zakwasu żytniego. Zakwas ten wykorzystaliśmy później do sporządzenia ciasta żytniego, które posłużyło do formowania różnych
kształtów chleba. Aby urozmaicić jego smak, dodaliśmy różne dodatki. Był więc chleb z kminkiem,
ze słonecznikiem, mąką orkiszową czy otrębami. Jeszcze ciepłym chlebem częstowaliśmy młodzież
naszej szkoły przez cały tydzień trwania kampanii.
Chcąc nagłośnić kampanię w środowisku lokalnym jeszcze we wrześniu przekazaliśmy okolicznym szkołom, z którymi współpracujemy od lat, otrzymane od Fundacji Dobre Życie książki i apele promujące tę akcję. Materiały przekazaliśmy następującym placówkom oświatowym: szkołom
podstawowym w Kowalu, Baruchowie, Więsławicach, Nakonowie, Lubieniu Kujawskim, Kłóbce,
gimnazjom: w Kowalu, Baruchowie, Grabkowie, Lubieniu Kuj., Choceniu, Kruszynie i Liceum
Ogólnokształcącemu w Kowalu. W trakcie trwania tygodnia uczniowie wraz z nauczycielkami
odwiedzili, częstując gotowym produktem – pysznym chlebem żytnim na zakwasie, następujące
osoby i instytucje: Urząd Miasta Kowala, Urząd Gminy Kowal, Bank Spółdzielczy w Kowalu, Dom
Pomocy Społecznej w Kowalu, Publiczne Gimnazjum w Kowalu, Szkołę Podstawową w Kowalu,
dyrekcję Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu.
Podsumowując akcję „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole 2010”, realizowaną w naszej szkole
wiemy, że za rok znów weźmiemy w niej udział, gdyż cieszyła się bardzo dużym zaangażowaniem
i zainteresowaniem młodzieży, a chleb z naszego wypieku smakował każdemu. Na stałe więc włączymy to wydarzenie do kalendarza imprez szkolnych, ponieważ oprócz propagowania zdrowego
odżywiania i zmiany niewłaściwych nawyków żywieniowych niesie ze sobą wartości wychowawcze,
przypominając o tradycji i szacunku do chleba. Pamiętajmy więc, słowa poety Tadeusza Kubiaka:
„chleb... tak samo potrzebny jak słońce, co świeci...”
Iwona, Daniel i Angelika Kopczyńska
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Aby znów przypomnieć, że spożywanie chleba
jest naszym codziennym sacrum, chętnie
uczestniczymy w promowaniu akcji
„TYDZIEŃ CHLEBA ŻYTNIEGO”
12 -16 X 2010 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa
w Leśnej Podlaskiej

W ramach tygodnia promowania
chleba zaplanowano i zrealizowano
następujące działania:

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Wincentego Witosa
w Leśnej Podlaskiej
po raz kolejny zorganizowaliśmy
„TYDZIEŃ CHLEBA ŻYTNIEGO”.
12 – 16.10.2010r.
Celem akcji było kształtowanie szacunku
dla chleba, dzielenie się chlebem,
zwrócenie uwagi na ciężką pracę wielu
ludzi zanim chleb trafi na stół oraz
promowanie zasad zdrowego odżywiania
i roli jaką pełni w nim pieczywo
na zakwasie bez konserwantów.

Zorganizowano wystawkę produktów miejscowej piekarni
„PARTNER”, na którym znalazły się różne gatunki pieczywa.
Uczniowie mieli okazję poznać asortyment pieczywa oraz
dowiedzieć się jaki chleb warto spożywać dbając o swoje
zdrowie.
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Przygotowano gazetkę tematyczną
na szkolnym korytarzu:
„NASZ CHLEB POWSZEDNI”,
której celem było ukazanie chleba
jako symbolu w naszej kulturze.

We wszystkich klasach,
w ramach godzin do dyspozycji
wychowawcy przeprowadzono
zajęcia dotyczące
poszanowania dla chleba oraz
jego walorów żywieniowych.

W ramach zajęć praktycznych
zorganizowano wycieczkę
do miejscowej piekarni.
Wizyta w piekarni pozwoliła
uczniom zapoznać się
ze współczesną technologią
produkcji pieczywa.

Młodzież poznała również
technologię tradycyjnego
wypieku chleba na zakwasie
bez polepszaczy.
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Zorganizowano spotkanie
edukacyjne dla dzieci
z Samorządowego
Przedszkola
w Leśnej Podlaskiej.

W trakcie spotkania,
w oparciu o ilustracje
i poezję dzieci poznały
historię powstawania chleba.
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Władysław Bełza
Abecadło o chlebie
ABC
Chleba chcę,
Lecz i wiedzieć mi się godzi,
Z czego też to chleb się rodzi?
DEF
Naprzód siew:
Rolnik orze ziemię czarną
I pod skibę rzuca ziarno.
HKJ
Ziarno w lot
Zakiełkuje w ziemi łonie,
I kłos buja na zagonie.
ŁIL
Gdy już cel
Osiągnięty gospodarza,
Zboże wiozą do młynarza.

MNO
Każde źdźbło,
Za obrotem kół, kamienia,
W białą mąkę się zamienia.
PQS
To już kres!
Z młyna piekarz mąkę bierze
I na zacier rzuca w dzieże.
RTU
I co tchu
W piec ogromny wkłada ciasto,
By chleb maiły wieś i miasto.
WXZ
I chleb wnet!
Patrzcie, ile rąk potrzeba,
Aby mieć kawałek chleba.

Spotkanie
z przedszkolakami
zostało zakończone
degustacją pieczywa.
Chleb jest naszym pokarmem
codziennym.
Szacunek do niego
i pracy jaką trzeba włożyć w jego
powstanie, został zatracony.
Aby znów przypomnieć, że spożywanie
chleba jest naszym codziennym
sacrum, chętnie uczestniczymy
w promowaniu akcji

„TYDZIEŃ CHLEBA ŻYTNIEGO”
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Chcieliśmy przypomnieć prawdziwy smak
polskiego pieczywa
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie uczestniczył w Światowym Dniu Chleba. W ramach obchodów
tego święta zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy następujące działania:
✓ Przygotowaliśmy gazetkę tematyczną.
✓ Przeprowadziliśmy pogadanki na lekcjach teoretycznych na temat walorów żywieniowych chleba żytniego.
✓ Zorganizowaliśmy konkurs „Pieczenie chleba”, w którym wzięli
udział uczniowie klasy III i IV Technikum Żywienia oraz klasy
II Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu kucharz.
Uczestnicy konkursu, promując zdrowy styl życia piekli tradycyjny
chleb na zakwasie.
Można było skosztować różnych wypieków. Na stołach zagościły
chleby: żytni, z mąki mieszanej, z dodatkiem słonecznika, sezamu, siemienia lnianego i pestek z dyni. Wszystkie kusiły smakiem i dodatkami.
Oceny dokonała komisja konkursowa, składające się z przedstawicieli dyrekcji, organizatorów oraz nauczycieli. Nie obyło się bez kłopotów z wyłonieniem zwycięzców, gdyż rezultaty pracy uczestników
konkursu były bardzo dobre. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki
i pamiątkowe dyplomy.
Nasza impreza miała przede wszystkim wymiar edukacyjny. Skierowana była do młodzieży. To im chcieliśmy przypomnieć prawdziwy
smak polskiego pieczywa. Przywołać zapomnianą tradycję, zwrócić
uwagę na szacunek dla chleba.
Dla uczniów naszej szkoły było to nowe i ciekawe doświadczenie.
Zarówno uczestnicy konkursu, jak i komisja, która była pod wrażeniem umiejętności naszej młodzieży, zadeklarowali chęć udziału w takim konkursie w przyszłym roku!
Marta Falbowska
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„Tydzień chleba” został wpisany
do kalendarza imprez

„Smak chleba, którym dzielimy się wspólnie,
nie ma sobie równego”
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim w tym roku po raz pierwszy uczestniczyło w kampanii promującej zdrowe odżywianie pt. „TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA”. Za przebieg akcji
odpowiadały uczennice kl. II c wraz z opiekunkami: M. Puchniarz, L. Lisakowską, K. Osicką
i M. Michalską.

Uczniowe pod okiem pani E. Wabich samodzielnie upiekli żytni chleb.

Przygotowali z niego smaczne kanapki, używając zdrowych i wartościowych produktów.
66

13 października 2010 r. odbył się kiermasz, podczas którego cała społeczność szkolna mogła
wziąć udział w degustacji pysznych kanapek z żytniego chleba.

Nad przebiegiem akcji czuwała pani Dyrektor Gimnazjum
– Bożena Rutkowska-Marciniak

Kanapki z żytniego chleba smakowały nie tylko uczniom, ale również nauczycielom.

„TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA” został już wpisany w kalendarz szkolnych imprez cyklicznych.
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Naucz się być świadomym konsumentem –
kupuj tylko zdrowy chleb

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym Targu po raz
drugi zorganizowano akcję promującą zdrowy chleb. Tym razem był to „ Tydzień Żytniego Chleba
w Szkole”. Myślą przewodnią było motto: „Naucz się być świadomym konsumentem – kupuj tylko
zdrowy chleb”.
Uczniowie zostali zapoznani z walorami odżywczymi, zdrowotnymi i smakowymi chleba produkowanego z mąki żytniej i na zakwasie. Młodzież klas gastronomicznych w trakcie zajęć uczyła
się wypieku chleba. Część uczniów odwiedziła miejscowe piekarnie, zbierając informacje o wypiekanych tam chlebach. Inni poszukiwali domostw, w których wypieka się chleb tradycyjnymi
metodami w tradycyjnym piecu. Ostatni dzień „Tygodnia Chleba Żytniego”, tj. 19.10.2010 r. był
dniem degustacji chleba przez całą społeczność szkolną. Uczniowie klasy III Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego przygotowali pieczywo na zakwasie i żytnie razowe, pszenno – żytnie,
żytnio – pszenne z dodatkiem mąki orkiszowej oraz gryczanej. Do ciasta dodawano kminek, len,
czarnuszkę, słonecznik, dynię, sezam, płatki zbożowe. Dodatkami do pieczywa były różnego rodzaju smalce, twarogi, masło z maślanką, smażona śmietana.
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Wystawie i degustacji pieczywa towarzyszyły liczne materiały informacyjne, w których zebrano
istotne wiadomości przydatne każdemu konsumentowi.
Uczniowie klasy II Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego przedstawili program artystyczny pt. „Jak drzewiej bywało”, czyli tajniki wypieku chleba. Objaśniono do czego służyły i jak
wyglądały: dzieża, łopata, niecka, ożóg, kosior, pomiotło, kosiatka.
Wypieki uczniów uzyskały wysoką ocenę i z powodzeniem konkurowały z chlebem eksponowanym przez piekarnie. Specyficzny smak chleba na zakwasie wzbudził podziw u ludzi młodych,
którzy go dopiero poznali. Dla innych było to wspomnienie smaku, zapamiętanego z dzieciństwa.
Mimo, że „Tydzień Chleba Żytniego” już minął, zainteresowanie chlebem na zakwasie nie minęło.
Oznacza to, że powiększyliśmy rzesze świadomych konsumentów.
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Z szacunku do kromki chleba
W odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Życie
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie został
zorganizowany ,,Tydzień Żytniego Chleba”. Nasza szkoła już po raz drugi włączyła się do akcji
promującej chleb żytni oraz jego walory żywieniowe i zdrowotne.
Uczennice z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, pod opieką nauczycielek
praktycznej nauki zawodu: Renaty Skiby, Honoraty Oleksiejuk, Iwony Prończuk i Barbary
Struskiej przez wiele dni przygotowywały potrawy i wypiekały ciasta. Dokonały również wypieku chleba na naturalnym zakwasie.
Kulminacją ,,Tygodnia Żytniego Chleba
w Szkole” był dzień 19 października 2010r.
Na uroczyste obchody zaproszono przedstawicieli różnych firm, piekarzy i wystawców. Zaproszenia wykonane przez panią Małgorzatę
Posturzyńską rozesłano również do wielu szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do zaproszeń dołączono regulamin konkursu plastycznego
pt. ,,Chleb w życiu człowieka”.
Pani Agnieszka Grzywaczewska wraz z młodzieżą, wykonała na warsztatach plastycznych dekorację z wiejską chatą w tle. Wśród elementów dekoracyjnych nie zabrakło elementów pochodzących
z kuchni naszych babek, np. starych dzieży.
Zgodnie z polską tradycją dyrektor szkoły
wszystkich zaproszonych gości przywitał chlebem.
Pierwszym punktem uroczystości była część artystyczna, przygotowana przez uczniów pod czujnym okiem pani Małgorzaty Mamełka. Dziewczęta
i chłopcy, ubrani w stroje ludowe pięknie recytowali
wiersze, opisujące pracę człowieka od siewu zboża
do uzyskania chleba, chórek szkolny wykonał piosenkę ,,Gdybym był piekarzem”. Wśród artystów
nie zabrakło również młodego piekarza.
Następnie zgromadzeni wysłuchali referatu pt.
,,Chleb tradycyjnie wypiekany”, który został przy70

gotowany przez panią Marię Psujek z Lubelskiego
Rejowcu.
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Rejowcu
Gdy przyszedł czas na wystąpienia gości, głos zabrał Witold Grela ze Stowarzyszenia Rzemieślników
Piekarstwa Rzeczpospolitej Polskiej.
Po części oficjalnej i artystycznej rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt.: „Chleb w życiu człowieka”. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne komisja
konkursowa postanowiła przyznać I miejsce Marii
Kwiecień – uczennicy klasy IV Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.
Po akademii i przemowach nadszedł czas na degustację potraw, przygotowanych również przez
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i Gospodarstw Agroturystycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się grubo krojone kromki chleba, posmarowane domowym smalcem ze
skwarkami lub miodem. Uznanie zyskały również przysmaki przygotowane przez naszych uczniów,
między innymi marchewka w cieście z pikantnym sosem i koreczki na bazie chleba żytniego. Degustacjom nie było końca…
,,Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” z pewnością na stałe zostanie włączony do kalendarza
uroczystości szkolnych.

Stół z żytnim chlebem, przygotowany
przez uczniów Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego w SZCKR
w Okszowie.

Stoisko wystawowe – ZSCKR w Okszowie.

Zaproszeni goście prezentują swoje produkty.

Pracownicy LODR proponują ekologiczne
technologie pozyskiwania surowców do
produkcji mąki.
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Degustacja po występach artystycznych.

Ostatnie chwile przed występem –
uczniowie SZCKR w Okszowie.
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Propozycje wypieków, prezentowane
przez Gminne Koła Gospodyń Wiejskich
– Gmina Kamień.
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Jaką drogę chlebek z pola na stół pokonał…

TYDZIEO ŻYTNIEGO CHLEBA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 37
W OLSZTYNIE

12-16.10.2010.

W CZASIE TRWANIA TYGODNIA ŻYTNIEGO CHLEBA
ZAPLANOWANO I ZREALIZOWANO NASTEPUJĄCE DZIAŁANIA:

PONIEDZIAŁEK - PRACA W POLU
Zajęcia prowadzone w celu poszerzenia wiadomości
dzieci na temat pracy rolnika (oglądanie ilustracji
przedstawiających prace rolników), zaznajomienie dzieci
z podstawowymi częściami roślin i rozwojem nasion

„Żniwa”, praca w ogrodzie, dzieci zbierają kłosy
zboża

ZBIERANIE KŁOSÓW ZBOŻA
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ZBIERANIE ZBOŻA DO WOZU

WTOREK - OD ZIARENKA DO BOCHENKA

MIELENIE ZBOŻA W MŁYNKU

„Od ziarenka do bochenka” oglądanie historyjki
obrazkowej, zaznajomienie dzieci z wiedzą jak powstaje
chleb, oglądanie różnych rodzajów zboża przez lupę: żyto,
owies, pszenica, mielenie przez dzieci zboża w młynku
Przynoszenie darów z pola (różnych gatunków zboża) do
kącika przyrodniczego
„„Wieniec
Wieniec dożynkowy” dzieci z nauczycielem wykonują
wieniec z kłosów zboża, kwiatów i owoców
„Złocis
„Złociste kłosy” wykonywanie pracy plastycznej w
mło
młodszych grupach z wykorzystaniem żółtej krepiny,
wypełnianie kuleczkami z bibuły kopi kłosów zbóż

WIENIEC ZE ZBÓŻ

ŚRODA - PIECZENIE CHLEBA
„Mała kurka Złotopiórka” bajka wspierana ilustracjami,
utrwalenie wiadomości na temat powstawania chleba
Przygotowanie przez nauczycieli, wraz z dziedmi,
transparentów i ulotek informujących o zdrowym
znaczeniu i zaletach chleba na zakwasie
„Pieczenie chleba”, dzieci pieką chleb na zakwasie wraz
az z
nauczycielem, dzieci potrafią wymienid produkty użytee
do wyrobu ciasta, obserwują proces wyrabiania ciastaa i UGNIATANIE CIASTA
samodzielnie formują ciasto w blaszce
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FORMOWANIE CIASTA W BLASZCE

UPIECZONY CHLEBEK

TRANSPARENTY NA TEMAT ZDROWOTNOŚCI NATURALNEJ ŻYWNOŚCI

CZWARTEK - W PIEKARNI

LEPIENIE BUŁECZEK Z MASY SOLNEJ

Wycieczka do pobliskiej piekarni, zapoznanie dzieci z
pracą piekarza i rodzajami pieczywa (bułki, rogale, chałki
itp.), zakupienie pieczywa dla przedszkola
„Mało nas do pieczenia chleba”, zabawy ruchowe ze
śpiewem przy muzyce
Wykonywanie
W
yk
w młodszych grupach bułek i rogalików z
masy solnej i dodawanie różnych ziaren do masy solnej
mas
(słonecznik, dynię, itp.)
(sło

GOTOWE BUŁECZKI I INNE RODZAJE PIECZYWA
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PIĄTEK – DOŻYNKI

Organizacja imprezy z okazji Święta Plonów – ludowego
święta połączonego z obrzędami dziękczynnymi za
ukooczenie żniw i prac polowych
Rozpoczęcie dożynek - otwarciem lapidarium
Występy dzieci – recytacja wierszy związanych ze
świętem plonów oraz taniec w strojach ludowych do
układów tanecznych i pląsów warmioskich
Popularyzowanie i sprzedaż chleba na zakwasie
Sprzedaż miodu, pieczonych ziemniaków i innej zdrowej
w
żywności
OTWARCIE LAPIDARIUM
Sprzedaż bukietów i stroików wykonanych ze zbóż i
darów jesieni (szyszki, żołędzie, liście, itp.)
Sprzedaż prac wykonanych przez przedszkolaki

WYSTĘPY PRZEDSZKOLAKÓW

SPRZEDAŻ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

DOŻYNKOWY CHLEBEK

KOORDYNATORZY

W przygotowaniu obchodów Tygodnia Żytniego Chleba
wzięli udział nauczyciele grup:
I.
II.
III.
IV.
V.

Anna Wysocka
Monika Łukaszewicz, Dorota Góźdź
Marta Kowalewska-Woźna, Jolanta Hasiuk
Danuta Dziermańska, Marzena Iwanowska
Danuta Piórkowska, Barbara Bartwicka

W organizacji Dożynek brali udział wszyscy pracownicy
przedszkola ,a za koordynację udanej imprezy
odpowiadała pani dyrektor Danuta Podhorodecka
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Chleb podawano z domowym smalcem
i kiszonym ogórkiem
„Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” spotkał się z dużym zainteresowaniem w naszej szkole,
zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.
Mamy nadzieję, że taka forma propagowania zdrowego odżywiania przyniesie w przyszłości
efekty zdrowotne.
W dniu 19.10.2010 w naszej szkole odbyła się wystawa, degustacje i promocje chleba żytniego
na zakwasie. Uczniowie Technikum, kształcący się w zawodzie Technik Żywienia i Gospodarstwa
Domowego wypiekli chleb, który został podzielony
na porcje do degustacji. Chleb podawano z domowym smalcem i kiszonym ogórkiem.
Uczennice w odczytanym referacie przedstawiły
historie chleba na świecie i w Polsce oraz zdrowotne walory naturalnego chleba żytniego. Podkreśliły,
że podczas fermentacji zostały zniszczone liczne
toksyny pleśniowe i bakteryjne, które są silnymi
kancerogenami.
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Zwróciły uwagę, że chleb na zakwasie zawiera kwas mlekowy, a we właściwie funkcjonującym
jelicie bakterie kwasu mlekowego powinny stanowić nie mniej niż 10% ogólnej liczby drobnoustrojów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszych jelit.
Propagowanie spożywania dobrego chleba zostało wpisane do kalendarza imprez naszej szkoły.
Książki „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole 2010” otrzymane od Fundacji Dobre Życie zostały
przekazane w części uczniom naszej szkoły, zaś w części mieszkańcom naszego powiatu podczas
Powiatowych Dożynek, które odbyły się 29.08.2010r. w Dzwoli.
Otylia Kowal
Danuta Sołtys
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Zdrowie zamknięte w chlebie
W odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Życie, organizującej kampanię pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Stanisława Staszica w Sejnach wraz z nauczycielkami: panią Iwoną Rapczyńską, Małgorzatą Staśkiel i Barbarą Szczęsnowicz – przeprowadzili akcję pod hasłem ,,Zdrowie zamknięte w chlebie”.
Głównym celem była promocja wypieku chleba według tradycyjnych metod. Temat pieczenia
chleba na zakwasie nie jest obcy naszym uczniom, ponieważ w wielu domach nadal kultywuje się
pieczenie żytniego chleba. Zainteresowanie tym tematem przerosło nasze oczekiwania. Młodzież
przyniosła mąkę, która została pozyskana z przemiału ziarna w tutejszych młynach. Receptury
również w większości pochodziły z gospodarstw domowych uczniów i są efektem wieloletniej tradycji wypieku chleba. Młodzież, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, na zajęciach praktycznych piekła chleb według przyniesionych receptur.
Do akcji przyłączyli się również uczniowie zamieszkujący internat szkolny. Pod kierownictwem
pani Doroty Jagłowskiej i Beaty Kuczyńskiej również piekli chleb.
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Niektórzy uczniowie przynieśli także bochenki chleba wypieczone w swoich domach.
Uwieńczeniem naszych działań była degustacja chleba, zorganizowana na korytarzu szkolnym.
Każdy mógł spróbować jak smakuje dany chleb oraz zabrać recepturę jego wypieku do domu.
Załączniki:
1. Zdjęcia na stronie internetowej szkołyhttp://www.zstrsejny.internetdsl.pl/aktualnosci/chleb.htm
2. Placówki, które otrzymały materiały poglądowe ,,Tydzień Żytniego Chleba w Szkole 2010”
✓ ZSO ul. Łąkowa
✓ Gimnazjum nr.1 Jana Pawła II w Sejnach
✓ Gimnazjum nr.2 w Sejnach
✓ Gimnazjum w Gibach
✓ Szkoła Podstawowa w Sejnach
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Wyszliśmy z chlebem poza mury szkoły
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym już po raz kolejny uczestniczył w Tygodniu Chleba Żytniego, przypadającym w tym roku w dniach 11 – 16 października 2010.
Ponieważ jesteśmy jedyną szkołą powiatu staszowskiego, która podjęła tą inicjatywę, w tym
roku, aby upowszechnić tą akcję – postanowiliśmy z „chlebem żytnim” wyjść poza mury Naszej
Szkoły. Inicjatywa ta miała na celu upowszechnienie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych wiedzy
na temat walorów chleba żytniego, wypiekanego tradycyjnymi metodami, a poprzez to propagowanie zdrowego stylu odżywiania się.
Akcję tę rozpoczęliśmy 11 października od wizyty w Gimnazjum w Rytwianach. Tradycyjnie
już uczniowie klas III i IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego upiekli chleb żytni, w ramach zajęć praktycznych pod kierunkiem nauczycieli zawodu – pani Marii Lipiec i pana
Sławomira Sztaby. Przygotowali też prezentację multimedialną na temat produkcji chleba i jego
walorów odżywczych oraz zdrowotnych.
W sposób prosty i przystępny przekazaliśmy młodzieży gimnazjalnej wiedzę na temat chleba
żytniego, rozdaliśmy przygotowane ulotki z rysem historycznym produkcji pieczywa wraz z przepisem, jak taki chleb można upiec w domu. Młodzież Naszej Szkoły podzieliła się wiedzą o tym,
jak my pracujemy na zajęciach i poczęstowała wszystkich chlebem żytnim z różnymi dodatkami.
Wyjazdowe spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych kontynuowaliśmy w następujących
dniach: 11 października – Gimnazjum w Rytwianach, 19 października – Gimnazjum w Rakowie,
a 25 października – Gimnazjum w Oleśnicy. We wszystkich tych szkołach zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele uczestniczący w tych spotkaniach bardzo
wysoko ocenili tą inicjatywę, być może w roku następnym sami włączą się w tą akcję.
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Kulminacyjnym dniem obchodów „Tygodnia żytniego chleba w szkole” był dzień 18 października. Poświęciliśmy go problematyce świadomego wyboru pieczywa, jakie kupujemy codziennie.
Młodzież w formie programu audio-wizualnego przekonywała o potrzebie włączenia do swojej codziennej diety pieczywa żytniego. Apelowała ponadto, aby wiedzę o dobrym chlebie przekazywać
jak największej liczbie osób i zachęcać je do uważnych zakupów pieczywa.
Po części teoretycznej przystąpiliśmy do praktycznej, czyli degustacji chleba. Największym powodzeniem cieszył się chleb żytni ze smalcem, masłem
i twarożkiem. Organizacja tego dnia była okazją do
zastanowienia się, w jaki sposób będziemy obchodzić
„Tydzień Chleba” w roku następnym, pomysłów narodziło się wiele.
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W czterech etapach i z entuzjazmem
„Jak ważne jest zdrowie, Dobrze my wiemy
Tradycje babci, zachowujemy i na zakwasie chlebek pieczemy.
Z mąki zbóż naszych, co to wyrosły na Polskiej Ziemi”
Ogólnopolska kampania pt. „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”, organizowana przez Fundację
Dobre Życie, spotkała się z dużym zainteresowaniem w naszej szkole. Ponieważ chcemy być „częścią” kampanii promującej zdrowy styl życia, szkoła nasza – Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Studzieńcu, postanowiła ponownie włączyć się w owy „Tydzień”. Pod kierunkiem:
Agnieszki Wojtas i Izy Wróblewskiej – nauczycieli przedmiotów zawodowych, zrealizowano ten
tydzień w kilku etapach.
I etap:
✓ Przygotowaliśmy gazetkę tematyczną.
✓ Realizację „Tygodnia Żytniego Chleba w Szkole” rozpoczęliśmy od akademii szkolnej, której
motto stanowiły słowa Cypriana Kamila Norwida:
„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie ..”
Uczniowie zapoznali wszystkich zgromadzonych z walorami odżywczymi chleba wypiekanego
z mąki z pełnego przemiału, na naturalnym zakwasie, jako wymarzonego sprzymierzeńca zdrowia i smukłej sylwetki. Przedstawili etapy produkcji chleba, poczynając od sporządzenia zakwasu.
Dzięki zaangażowaniu polonisty – pani Małgorzaty Gruk – „artyści” recytowali piękne wiersze,
między innymi: Leopolda Staﬀa, Tadeusza Nowaka, Lucjana Rydla, Michała Bałuckiego, Adama
Chmielowskiego z podkładem muzycznym, którego tło stanowiły utwory Fryderyka Chopina.
✓ Ogłosiliśmy konkurs dla klas na wiersz o chlebie.
II etap:
✓ Zorganizowaliśmy wycieczki do:
Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego pani Agnieszki Gogół w Mochowie,
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego pana Kazimierza Zielińskiego w Żurominie.
✓ Uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej „ Od ziarenka do bochenka” na terenie Muzeum Wsi
Mazowieckiej – Skansen w Sierpcu, podczas której pani Joanna Szewczykowska opowiadała
i prezentowała cały proces produkcji chleba, począwszy od zasiewu zbóż do uzyskania produktu końcowego, jakim jest chleb w dawnych czasach. Uczniowie poznali zboża uprawiane
na Mazowszu, narzędzia i urządzenia, związane z obróbką ziarna a także przesądy, zwyczaje
i obrzędy towarzyszące uprawie zbóż w dawnych czasach.
III etap:
✓ Uczniowie klasy II TŻ oraz I ZSZ – kształcący się w zawodzie kucharz – na zajęciach praktycznych samodzielnie piekl chleb żytni, na zakwasie.

IV etap:
✓ Przygotowaliśmy stoisko z naszymi wyrobami, wypieczonymi na zajęciach praktycznych
oraz wypiekami firm w Mochowie i Żurominie.
✓ Przygotowaliśmy degustację własnoręcznie upieczonego chleba, bułek, które posmarowane
swojskim smalcem wraz z ogórkiem, bądź miodem z „własnej” pasieki, stanowiły punkt
kulminacyjny obchodów „Tygodnia” w naszej szkole.

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia
Rolniczego
w Studzieńcu

„Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”

W czasie trwania „ Tygodnia Żytniego Chleba w Szkole” poczyniono
szereg działań:
◦ Przygotowano gazetkę tematyczną
◦ Akademię szkolną

11 – 16 październik 2010

◦ Ogłoszono konkurs dla klas na wierszyk o chlebie
◦ Zorganizowano wycieczki do: Zakładu Piekarniczo – Cukierniczego w
Mochowie oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego w
Żurominie
◦ Uczestniczono w lekcji muzealnej „ Od ziarenka do bochenka” na
terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej - Skansen w Sierpcu
◦ Wypiekano chleb żytni, bułeczki na zakwasie - przez uczniów klasy II
TŻ oraz I ZSZ w zawodzie kucharz - na zajęciach praktycznych
◦ Przygotowano stoisko z naszymi wyrobami wypieczonymi na
zajęciach praktycznych oraz wypiekami firm w Mochowie oraz
Żurominie
◦ Przygotowano degustację z własnoręcznie upieczonego chleba,
bułek jak również produktów dostarczonych z okolicznych piekarni

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010

Uczniowie klasy III TŻ pod opieką pani Moniki Łazarskiej przygotowali
gazetkę ścienną przedstawiającą i wyjaśniającą:
▪ co to jest zakwas i jak go sporządzić?
▪ dlaczego chleb na zakwasie jest dla nas lekiem?
▪ rodzaje zbóż ▪ etapy produkcji chleba na zakwasie
▪ walory żywieniowe chleba żytniego – razowego -na zakwasie
▪ wiersze które wzięły udział w konkursie na wierszyk o chlebie.

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010

Akademię szkolną przygotowali uczniowie klasy II TŻ, której mottem
były słowa Cypriana Kamila Norwida:
„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie ..”
Uczniowie zapoznali wszystkich zgromadzonych z walorami
odżywczymi chleba wypiekanego z mąki z pełnego przemiału, na
naturalnym zakwasie, jako wymarzonego sprzymierzeńca zdrowia i
smukłej sylwetki. Przedstawili etapy produkcji chleba, poczynając od
sporządzenia zakwasu. Dzięki zaangażowaniu polonisty - pani
Małgorzaty Gruk „artyści” recytowali piękne wiersze, między innymi:
Leopolda Staffa, Tadeusza Nowaka, Lucjana Rydla, Michała Bałuckiego,
Adama Chmielowskiego z podkładem muzycznym, którego tło stanowiły
utwory Fryderyka Chopina.

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010
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Klasa II TŻ

Akademia szkolna

W ogłoszonym konkursie dla klas na wierszyk o chlebie, wzięły udział
klasy z Technikum Żywienia i Technikum Rolniczego.
Komisja konkursowa wyróżniła 4 klasy:
I miejsce - klasa II TŻ
II miejsce – klasa IV TŻ „b”
III miejsce – klasa I TŻ oraz III TŻ
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010

„ Gdzieś daleko, za Dąbrową
Mieszkał piekarz z mądrą głową.
Miejscowi piekarza chwalili,
inni zaś mu zazdrościli.
I chętnie by jego przepis kupili, bo …
Już od wieków sił ludziom dodaje
Czyniony mąką, zmieszany z jajem.
Dziś, też jesteśmy przez niego sprytni.
Taki jest właśnie CHLEB ŻYTNI!

kl. II TŻ

„Dzisiaj święto jest od rana,
nasza mama zabiegana.
Mąka wszędzie rozsypana,
robi zakwas nasza mama.
Ciasto pięknie wyrobiła,
i do pieca je wstawiła.
W kuchni robota wre,
Zapach taki, aż jeść się chce.
Tato rozdziela bochen cały,
Aby dzieci po kawałku dostały.
Buzie bardzo ucieszone,
Dzieci są zadowolone.
Morał z tego wynika
Chleb na zakwasie z talerzyka
znika.
Szybko znika”
kl. IV TŻ „b”

„ Zakwas czasu potrzebuje,
lecz na niego zasługuje,
bo chleba na zakwasie,
każdy potrzebuje.
ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010
Nikt się nie przejmuje,
że komuś wyrób nie zasmakuje.
Świeżość długo utrzymuje,
a zapach – tego się nie opisuje – po
prostu się próbuje!”
kl. III TŻ

„Chlebek żytni bardzo zdrowy,
dla każdego odlotowy.
Jeszcze jajka i szyneczka,
i smacznego ogóreczka.
Gdy go tylko posmakujesz,
w siódmym niebie się znajdujesz.”
kl. I TŻ

Wycieczka do Zakładu Piekarniczo
– Cukierniczego w Mochowie pani
Agnieszki Gogół.
Pracownik zakładu omówił proces
produkcji pieczywa oraz
wyposażenie techniczne zakładu.

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010

Wycieczka do Przedsiębiorstwa
Produkcyjno – Handlowego w Żurominie
pana Kazimierza Zielińskiego. Uczniowie
mieli możliwość prześledzić proces
produkcyjny chleba oraz bułek poczynając
od sporządzenia zakwasu, poprzez
wyrabianie ciasta, formowanie chleba,
wyrastanie w formach, pieczenie.

Wyposażenie techniczne zakładu

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010
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Lekcja muzealna „ Od ziarenka do bochenka” odbyła się na
terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej - Skansen w Sierpcu,
podczas której pani Joanna Szewczykowska opowiadała i
prezentowała cały proces produkcji chleba, począwszy od
zasiewu zbóż do uzyskania produktu końcowego, jakim jest
chleb. Uczniowie poznali zboża uprawiane na Mazowszu,
narzędzia i urządzenia związane z obróbką ziarna a także
przesądy, zwyczaje i obrzędy towarzyszące uprawie zbóż w
dawnych czasach.

Samodzielne przygotowanie i wypiek
chleba żytniego, na zakwasie - przez
uczniów klasy II TŻ oraz I ZSZ w zawodzie
kucharz - na zajęciach praktycznych.

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010

Degustacja własnoręcznie upieczonego
chleba i bułek. Posmarowane swojskim
smalcem wraz z ogórkiem kiszonym, bądź
miodem z „własnej” pasieki, stanowiły
punkt kulminacyjny obchodów Tygodnia
Żytniego Chleba w naszej szkole.

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010

Przygotowane stoisko z naszymi wyrobami
wypieczonymi na zajęciach praktycznych
oraz wypiekami firm w Mochowie oraz
Żurominie.

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010

W przygotowaniu obchodów
Tygodnia Żytniego Chleba
wzięli udział uczniowie klas:
I-III kształconych w
zawodzie technik żywienia
i gospodarstwa domowego,
klasa I zasadniczej szkoły
zawodowej w zawodzie
kucharz oraz nauczyciele:
Agnieszka Wojtas
i Iza Wróblewska –
nauczyciele przedmiotów
zawodowych.

„Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”

ZSCKR w Studzieńcu 11 – 16 październik 2010
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„Gdy myślę chleb…”
Kiedy któregoś dnia szłam korytarzem szkolnym z bochenkiem chleba w ręku, za plecami usłyszałam: „Co się dzieje? Wszyscy chodzą z chlebem!”.
Właśnie w tych dniach, między 18 a 27 października trwała w naszej szkole realizacja projektu
pod hasłem „Gdy myślę chleb…”
Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej wyszedł z propozycją wzięcia udziału w kampanii promującej zdrowe odżywianie pt. „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”. Pomysł ten spotkał się z życzliwym przyjęciem nauczycieli i wychowawców klas IV – VI. Pomysłodawcą i dobrym duchem tego
zakrojonego na szeroką skalę projektu edukacyjnego była pani Barbara Gołembiewska. Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej z entuzjazmem zabrali się do pracy.
Ogłoszono konkurs literacki i plastyczny zatytułowany „Gdy myślę chleb...”. W ramach kampanii odbyły się lekcje języka polskiego, poświęcone znaczeniu chleba w kulturze; lekcje religii, podczas których podkreślono duchowe znaczenie chleba. Odbyły się również godziny wychowawcze,
podczas których wskazano znaczenie symbolu chleba: była to nauka szacunku do chleba oraz do
ludzi, dzięki którym powstaje, motywacja do dzielenia się chlebem z innymi, zachęta do szukania
sposobów zagospodarowania suchego chleba, aby nie był wyrzucany na śmietnik.
Uczniowie pragnący pogłębić wiedzę, dotyczącą kultury naszego regionu przeprowadzili interesujące wywiady z osobami pamiętającymi tradycyjne sposoby pieczenia chleba w piecach kaflowych i dowiedzieli się „Jak to niegdyś z chlebem było...”. Na zajęciach przyrody pod kierunkiem
pani Agnieszki Kruszewskiej, poznawali sposoby na to, jak poprawić jakość naszego życia.
Wielu emocji dostarczyło wszystkim zaproponowane przez panią Monikę Trzeszczkowską
przygotowanie stoisk z wyrobami piekarniczymi.
19 października 2010 r. odbył się w naszej szkole kiermasz połączony z degustacją wyrobów,
upieczonych przez rodziców i dzieci. Były ciasta drożdżowe, chleb z masłem własnej roboty, bułeczki z masłem, z rożnego rodzaju pastami samodzielnie wykonanymi przez uczniów. Klasa IV
a, pod kierunkiem pani Moniki Trzeszczkowskiej zaprezentowała chleby z różnych stron świata –
pumpernikiel, ciabata, tortilla. Każdy miał okazję spróbować, jak smakuje pieczywo ze smacznymi
i zdrowymi dodatkami.
Aktywni młodzi ludzie, włożyli wiele wysiłku w estetyczne i oryginalne zaprezentowanie wyników własnej pracy, pokazali jak różnorodne są odmiany pieczywa. Wykonali zdrowe dodatki
do chleba – smakowite pasty, sosy, sałatki, masełka... Ściany korytarza zdobiły edukacyjne plakaty
i hasła, chwalące kulinarne możliwości dzieci i młodzieży. Niezwykłą popularnością cieszyło się
stoisko klasy IV a, na którym obok mis z dipami znalazł się „chleb młodości”.
Drożdżówki klasy V b rozeszły się w oka mgnieniu i tylko nauczyciele z „katedry” wychowania
fizycznego byli niepocieszeni faktem, że następnego dnia degustacji już nie będzie.
21 października 2010 r. uczniowie, pod kierunkiem pani Urszuli Arciszewskiej wykonali wystawę zbóż oraz przetworów, otrzymanych ze zbóż takich jak płatki (owsiane i jęczmienne), otręby
pszenne, żytnie, różne rodzaje kasz (jaglana, manna, jęczmienna). Wystawa produktów pochodzenia zbożowego, wzbogacona o barwne opisy i możliwości kulinarnego wykorzystania cieszyła się
zainteresowaniem uczniów i pracowników szkoły.
Uwieńczeniem projektu było wspólne wykonanie i upieczenie chleba na zakwasie, pod kierunkiem pani Urszuli Arciszewskiej. Mogliśmy zobaczyć na własne oczy jak wiele pracy należy włożyć
87

w proces powstawania chleba i jak wielkim szacunkiem winniśmy darzyć chleb. Uczniowie z wielkim entuzjazmem przystąpili do dzieła. Efektem było 10 bochenków pysznego, pachnącego chleba!
Podsumowanie projektu nastąpiło w dniu 28 października2010 r., kiedy to podczas apelu klas
IV – VI nagrodzono osoby biorące udział w konkursach: literackim i plastycznym. Laureaci zaprezentowali swoje prace oraz odebrali nagrody. Pani Walentyna Makal pokrótce opowiedziała
o Prosforze – bułeczce, którą spożywają wierni w cerkwi prawosławnej.
Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Szkolnego poczęstowali wszystkich zebranych
upieczonym chlebem. Mamy nadzieję, że „Tydzień Żytniego Chleba” znajdzie swoje miejsce w kalendarzu wydarzeń szkolnych. Na apelu podsumowującym akcję katechetka pani Walentyna Makal
wygłosiła krótką pogadankę na temat Chleba Eucharystycznego, na tę uroczystość wraz z uczniami
gimnazjum upiekła tradycyjną Prosforę.
Zaprezentowano nagrodzone prace plastyczne i literackie, wręczono nagrody.
Dziękujemy paniom: Barbarze Gołembiewskiej, Urszuli Arciszewskiej, Grażynie Wróblewskiej, Jolancie Kulikowskiej, Agnieszce Kruszewskiej, Walentynie Makal, Monice Trzeszczkowskiej, Jolancie Rybij – za pomoc w przygotowaniu „Dni chleba”.
Artykuł opracowały:
Opiekun Samorządu Szkolnego SP – Barbara Gołembiewska
Nauczyciel j. polskiego – Urszula Arciszewska
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Zdrowe kanapki z żytniego chleba
Zorganizowanie wycieczki klas III. do piekarni.
Konkurs dla uczniów SP na zdrową kanapkę na żytnim chlebie.
Degustacja różnych gatunków żytniego chleba.
Degustacja była połączona z zadawaniem pytania: Czy wiesz dlaczego chleb żytni jest zdrowszy
od chleba pszennego? Jeśli pytana osoba wiedziała częstowała się kanapeczkami. Jeśli nie wiedziała,
uczniowie wyjaśniali to i także częstowali kanapeczkami.
Spotkanie czytelnicze – temat wiodący: legendy i wiersze o chlebie.
Organizacja lekcji poświęconych historii chleba, zawodowi piekarza, trudnej pracy przy produkcji chleba.
Projekcja filmu oświatowego nt produkcji chleba.
Prace plastyczne nt pracy piekarza.
Szkolni koordynatorzy akcji:
Anna Rosa-Haruń
Elżbieta Jacorzyńska
Zamieszczone zdjęcia dotyczą konkursu na najładniejszą kanapkę na żytnim chlebie oraz degustacji kanapek.
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„W każdym bochnie chleba
tkwi ziarnko zboża, okruch soli, kropla wody,
praca rąk człowieka i dobroć Boża”

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA
W SZKOLE
11 – 16 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

WSTĘP
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Skalista 24, 70 – 722 Szczecin





Chleb jest podstawowym składnikiem naszego pożywienia.
pożywienia
Kupujemy go najczęściej.
Od jakości chleba w dużym stopniu zależy nasze zdrowie.

WARTOŚCI ODŻYWCZE
Chleb znakomicie urozmaica dietę. Zawiera różnorodne
składniki pokarmowe: białka, węglowodany, tłuszcze o dużej
zawartości
nienasyconych
kwasów
tłuszczowych,
substancji mineralnych (związki potasu, sodu, żelaza, fosforu,
magnezu, wapnia, manganu, selenu
i inne, witaminy z gr. B
i E oraz witaminy – substancje biologicznie aktywne
pochodzenia roślinnego).

[Źródło: Dobry chleb na każdym stole. Jak to zrobić? W. Rakiel – Czarnecka, http://rakiel-czarnecka.pl]

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA

[Źródło: Poradnik wydany w ramach projektu: Organizacja kampanii promującej produkty tradycyjne „Tydzień Żytniego Chleba w
Szkołach”, (red.) W. Rakiel – Czarnecka, Wyd.: Fundacja Dobre Życie, Warszawa 2009, s. 27]

[Źródło: Piramida zdrowego żywienia, Instytut Żywności i Żywienia, www.izz.waw.pl]
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SYMBOLIKA
Chleb to symbol życia, urodzaju i hojności Boga.
Odgrywa ważną rolę w wielu kulturach, w sakralnej
i
świeckiej. W kulturze chrześcijańskiej chleb, pod postacią
opłatka lub kęsa chleba, symbolizuje ciało Chrystusa.
Spożywany w kulminacyjnym punkcie mszy świętej pełni rolę
łącznika pomiędzy Panem a ludźmi.
Bochen chleba wręczany jest na dożynkach (święcie
plonów). Wita się nim również ważnych gości, wstępujących w
nasz próg, a także parę młodą.

PRZYSŁOWIA
[Źródło: Dobry chleb na każdym stole. Jak to zrobić? W. Rakiel – Czarnecka, http://rakiel-czarnecka.pl]



„Bez pracy nie ma kołaczy”,



„Biedna to kraina, gdzie się chleb kończy, a kamień zaczyna”,



„Chleb starzeje się – twardnieje, człowiek słabnie”,



„Kto chleba nie żałuje, nigdy go nie traci”,



„Chleb i woda – nie ma głoda”,



„Ciężko pracować trzeba na kawałek chleba”,



DAWNO DAWNO TEMU…

(1/3)

Historia chleba jest bardzo stara, gdyż chleb był znany
wcześniej niż 7 000 lat p.n.e.
Najstarszy sposób przygotowania potraw ze zbóż to
prażenie, które odbywało się przy użyciu ognia. Wśród
kolejnych, doskonalszych produktów otrzymywanych ze zbóż
pojawiają się w okresie neolitu placki. Można je już uznać za
pierwsze zbożowe pieczywo. Pierwotnie placki wypiekano
z
grubej śruty, która zawierała dużo zanieczyszczeń. To
powodowało, że placki były ciężkie, zakalcowate i trudno
strawne.

„Kto dobrze orze, ten ma chleb w komorze”,



„Dałeś komu chleba, wziąłeś serce”,



„Jak jest żytko to będzie wszystko”,



„Jaki chleb – taka skórka, jaka matka – taka córka”.

[Źródło: Święto chleba, E. Szostak, http://literka.pl]

DAWNO DAWNO TEMU…

W Europie najstarsze placki pochodzą z okresu
młodszej epoki kamiennej i wczesnego brązu. W najstarszych
wykopaliskach Polski, oprócz ziaren zbożowych, znajdowano
niekiedy kawałki zwęglonego pieczywa.
Początkowo placki i chleby przaśne wypiekano
z
ciasta nieukwaszonego. Później człowiek odkrył zalety chleba
na zakwasie. Pierwszymi, którzy zastosowali zakwas, byli
prawdopodobnie Egipcjanie. Oni też wynaleźli pierwszy piec
piekarski w kształcie dzwonu.

[Źródło: Święto chleba, E. Szostak, http://literka.pl]

DAWNO DAWNO TEMU…

(3/3)

Najwcześniej wypiekano placki na węglach,
w
popiele i na rozżarzonym kamieniu. Z czasem zaczęto używać
plecionek oblepionych gliną, mis i rynienek z gliny. Jeszcze dziś
w wielu krajach Afryki i Azji, a zwłaszcza
w krajach
arabskich, piecze się placki tym sposobem.
Po wynalezieniu żelaza rynienki kamienne
i
gliniane zastąpiono metalowymi, których najrozmaitsze
zmodyfikowane formy używamy do dzisiaj w postaci form
i
blach do pieczenia. Wynalezienie rusztu i dzwonu piekarskiego
poprzedziło zbudowanie pierwszego pieca piekarskiego, tzw.
pieca kopulastego. W Polsce odkryto
w Gródku
Nadburzańskim dwa takie piece, stosowane u nas w VII i VIII w.
Równolegle z doskonaleniem pieców powstawały wciąż
doskonalsze maszyny do mieszania ciasta, dzielenia oraz
formowania kęsów ciasta.

[Źródło: Święto chleba, E. Szostak, http://literka.pl]

(2/3)

Inaczej smakuje placek wypieczony na kamieniu, na
węglach lub w popiele, a inaczej w piecu. Również sposób
ogrzewania pieca, sposób rozczyniania i wytwarzania ciasta
wpływają na jakość pieczywa i jego smak.

[Źródło: Święto chleba, E. Szostak, http://literka.pl]

SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA A PIECZYWO

(1/3)

Każdy naród i każdy kraj miał i ma swoje metody sporządzania
chleba. Poszczególne regiony geograficzne świata mają odmienne
gatunki pieczywa związane głównie z rodzajem dostępnych tam zbóż,
ale także z powodu odmiennych obyczajów, łącznie z religijnymi.
W krajach dalekiego Wschodu, m. in. w Japonii i Chinach jada
się wyroby parowane z mąki pszennej z dodatkiem ryżowej, kształtem
zbliżone do naszych kajzerek. W Indiach chleb przypomina nasze
omlety, te przaśne placki to czapati.
W islamskich krajach Azji i Afryki dominują różnego rodzaju
placki. Placki, zwane macą, jada się również w Izraelu.
Natomiast w krajach Ameryki Środkowej jada się tortillę.

[Źródło: Święto chleba, E. Szostak, http://literka.pl]
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SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA A PIECZYWO
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W Europie mamy dużą różnorodność asortymentów
pieczywa.
W południowej części Europy (m. in. Francja, Węgry,
Włochy, Hiszpania, Grecja, Bułgaria) dominuje typ pieczywa
pszennego, głównie drobnego. We Włoszech dominuje pizza,
ciabatta, bułka Panettone, zbliżona do naszej babki
wielkanocnej. Francja słynie z bagietki i francuskich rogalików
(krułasant). W Bułgarii jada się pieczywo zbliżone do ciasta
francuskiego, o nazwach: mikici, banica i milinka.
W Grecji,
Turcji i Syrii wypieka się okrągłe placki z mąki pszennej lub
jęczmiennej, zwane pitą. Na Węgrzech pieczywo regionalne
produkuje się z dodatkiem chmielu i otrąb.
W Czechach
podaje się babovkę – obwarzanek z nadzieniem makowym.

[Źródło: Święto chleba, E. Szostak, http://literka.pl]

SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA A PIECZYWO
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Kraje Europy Środkowej i Północnej słyną z produkcji
pieczywa ciemnego, zwłaszcza żytniego, wytwarzanego
z
użyciem zakwasu. W Niemczech najbardziej rozpowszechniony
jest pumpernikiel i graham. W Holandii wypieka się białe
pieczywo pszenne z dużym dodatkiem cukru, masła i mleka.
Austriackie pieczywo to bułka kajzerka i bułeczka wiedeńska. W
Skandynawii za regionalną specjalność uważa się pieczywo
trwałe – chrupkie, zaś dla Finlandii typowy jest okrągły żytni
chlebek z dziurką
w środku. W Polsce występuje wiele
asortymentów pieczywa, ich nazwy związane są z
poszczególnymi regionami, jak np. sandomierski i zakopiański.

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE
Odpowiadając na apel Fundacji Dobre Życie Katolicka
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczecinie włączyła
się w obchody Tygodnia Żytniego Chleba w Szkole.
[Źródło: Święto chleba, E. Szostak, http://literka.pl]

Chleb i produkty zbożowe należą od zarania dziejów do
najważniejszych produktów spożywczych. Aby podnieść
świadomość naszych uczniów na temat zdrowotnych
właściwości chleba na zakwasie wypiekanego tradycyjnymi
metodami uczniowie klasy II „B” 12 października
zorganizowali pokaz takiego wypieku pod opieką
wychowawcy i rodziców.

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE

Wlewamy,
wlewamy…

Przygotowywanie ciasta przez uczniów klasy II „B”.

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE

Wszyscy uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w tych
zajęciach.
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TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE
…a my
musieliśmy się
napracować…

Chleb sporządzono z trzema
Największym powodzeniem cieszył się
posmarowany masłem.

różnymi dodatkami.
ten jeszcze ciepły,

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE

Klasa II „A” wykonała kolorowe plakaty.

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE
W dniu 13 października w klasach starszych nauczyciele
zorganizowali dla uczniów ciekawe zajęcia promujące zdrowe
odżywianie.

Prezentacja plakatów…

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE
Kto mi powie..
Który chleb jest
najsmaczniejszy??

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE

W trakcie zajęć odbyła się również degustacja pieczywa.
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TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE
15 października w ramach Tygodnia Żytniego Chleba klasa III
„A” wzięła udział w wycieczce do Piekarni przy ul. Krzemiennej
w
Szczecinie.

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE

TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W NASZEJ SZKOLE

W czasie wycieczki uczniowie mieli możliwość dokładnego
zapoznania się z całym procesem powstawania chleba.

PODSUMOWUJĄC
Dzieci z wielkim zainteresowaniem poznawały pracę piekarza,
sprzęt używany do wyrobu ciasta, techniki wyrobu pieczywa oraz
nowoczesne piece.

„W każdym bochnie chleba
tkwi ziarnko zboża
okruch soli
kropla wody
praca rąk człowieka
i dobroć Boża”.

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE
PODCZAS ZAJĘĆ











Rybiński Józef: Słońce na miedzy, 1989 Pojezierze edition, Wyd. 2
(Od pierwszej skiby).

[Źródło: Chleb, F. Rak]

Przyrowski Zbigniew: Popularna encyklopedia staropolska, 1998
ABC (Kołacz).
Okruchy chleba w poezji, zebrał Placek Stefan, 1976.
Rak Feliks: „Chleb”, poeta Cedowiec założyciel Muzeum chleba
Krasocin wiatrak.
Skupień – Florek Andrzej: Chlebna przyśpiewka wiersz
z
uroczystości „Dnia Chleba Miejsko – Gminnego Święta Plonów” 2008
Ziemi Staszowskiej.
Lagerlöf Szelma „Cudowna podróż”, 2003, Nasza Księgarnia
(Chleb).

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Przygotowała:
mgr Anna Borowiec
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Klasy drugie samodzielnie piekły chleb
Od lat propagujemy zdrowy styl życia, czyli m. in. zwracamy uwagę na właściwe odżywianie się
jako ważny sposób zdrowego życia. 26 października 2010 r. po raz drugi odbył się w naszej szkole
„Dzień Żytniego Chleba”. Realizacja tego projektu rozpoczęła się kilka dni wcześniej, kiedy klasy
drugie uczestniczyły w zajęciach „Od ziarenka do bochenka” i samodzielnie piekły chleb.
W dniu podsumowania projektu przeprowadzono w każdej z klas młodszych zajęcia dotyczące chleba, jego znaczenia i walorów zdrowotnych. Oprócz tego na każdym poziomie dydaktycznym przeprowadzono pogadanki o znaczeniu chleba i zorganizowano zajęcia plastyczne. W klasach
pierwszych omawiano pracę piekarza i jej znaczenie, a następnie uczniowie wykonali pracę plastyczną o pracy piekarza dowolną techniką. Klasy drugie poznawały różnorodne nasiona zbóż i miały za
zadanie wykonać pracę plastyczną z poznanych wcześniej ziaren zbóż. Klasy trzecie omawiały drogę
powstawania chleba – „Od ziarenka do bochenka”, a następnie wykonały w grupach plakat.
Prace plastyczne zostały wykorzystane do dekoracji korytarza, gdzie następnie każda z klas
prezentowała własny stragan ze zdrowym jedzeniem. Można więc było spróbować różnorodnych
chlebów wraz z dodatkami. Stragany cieszyły się ogromnym powodzeniem. Dzieci ze smakiem
próbowały chleba na zakwasie z miodem, wiejskim serem, domowymi konfiturami.
Uczestnictwo w realizacji „Tygodnia Żytniego Chleba” w szkole na stałe wpisało się już do kalendarza uroczystości naszej placówki i cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród
dzieci i nauczycieli ale także rodziców, którzy coraz liczniej i aktywniej w nim uczestniczą.
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Projekt edukacyjny „Chleb”
W ramach Kampanii „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”, w tygodniu poprzedzającym „Światowy Dzień Chleba”, obchodzony 16 października, uczniowie klas 0 – II Szkoły Podstawowej nr
319 im. Marii Kann pod opieką nauczycielki – doradcy metodycznego m. st. Warszawy w zakresie
edukacji wczesnoszkolnej Alicji Reda – zrealizowali projekt edukacyjny „Chleb”. „Tydzień Żytniego
Chleba” trwał w szkole w dniach 11 – 16 października 2010
Uczniowie wspólnie z nauczycielką zaplanowali, czego należy się dowiedzieć o chlebie. Potem
przystąpili do działania.

Rozpoznawali 4 rodzaje podstawowych zbóż.

Układali historię powstawania chleba i na jej podstawie narysowali komiks
„Od ziarenka do bochenka”.
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Porównywali mąkę pszenną i mąkę żytnią.
Zauważyli, że mąka żytnia jest inna, nie jest całkiem biała i gładka.

Porównywali pieczywo z mąki pszennej i żytniej. Okazało się, że bułka żytnia, mimo, że wygląda
mniej smacznie, smakuje lepiej, jest też znacznie zdrowsza.

Okazało się, że mąka może być doskonałym tworzywem do ćwiczeń kinezjologicznych,
kształtujących gotowość małych uczniów do nauki pisania.

Poznawaliśmy chleb wielozmysłowo. Chleb działa na zmysł dotyku, węchu, smaku, wzroku.
98

Który chleb lepszy? Dlaczego?

Kłosy żyta zainspirowały uczniów do twórczości plastycznej.
Rysowali „Martwą naturę – kłosy w dzbanku”.
Do realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 319 przyczyniła się Fundacja Dobre Życie, działająca na Ursynowie i jej założycielka pani Walentyna Rakiel – Czarnecka, która jest inicjatorką
i organizatorką kampanii „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”.
Wszyscy uczniowie, a było ich115, biorący udział w projekcie, bawiąc się świetnie (były też tańce integracyjne np. zapomniany taniec naszych dziadków „Mało nas do pieczenia chleba” ) zdobyli
cenną wiedzę o zdrowym pożywieniu człowieka. Dowiedzieli się, jaki chleb jest zdrowszy, dlaczego
człowiek powinien jeść chleb na zakwasie.
Mam nadzieję, że przyszłoroczne obchody „Światowego Dnia Chleba” pozwolą zaangażować
do udziału więcej uczniów i nauczycieli szkół Ursynowa.
Alicja Reda
doradca metodyczny m. st. Warszawy,
nauczycielka SP 319 ul. ZWM 10
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Raport z kampanii na rzecz dobrego żywienia
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, położonym na terenie gminy Ksawerów w województwie łódzkim po raz pierwszy została przeprowadzona w październiku,
szeroko zakrojona kampania promująca zdrowe odżywianie pt.„Tydzień Żytniego Chleba w Szkole
2010”. Jej celem było zwrócenie uwagi młodzieży na rolę chleba w naszej kulturze oraz podniesienie
świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba pieczonego na zakwasie.
Koordynatorkami kampanii były nauczycielki języka polskiego – pani Ewa Gałaj i pani Aneta Jędraszek, nauczyciel bibliotekarz – pani Anna Lizak oraz nauczyciel biologii– pani Agata
Witkowska.
W akcję zaangażowana została młodzież Zespołu Szkół w ramach lekcji wychowawczych, zajęć
praktycznych i zajęć pozalekcyjnych.
Na „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole 2010” w Zespole Szkół w Widzewie złożyło się szereg
działań przeprowadzonych przez nauczycieli:
✓ lekcje wychowawcze promujące zdrowy styl życia, przeprowadzone według scenariuszy
opracowanych w ramach zespołu wychowawczego;
✓ przygotowanie przez młodzież w ramach pracy Koła Ekologicznego, prowadzonego pod
kierunkiem pani Agaty Witkowskiej broszury, zawierającej zalety chleba na zakwasie
i sprawdzone przepisy na różne rodzaje chleba;
✓ wycieczki do piekarni kultywujących tradycyjny wypiek pieczywa na zakwasie, pod kierunkiem nauczyciela technologii żywienia – pani Agnieszki Tworkowskiej;
✓ praktyczne zajęcia wyrabiania i wypieku chleba, przygotowane i przeprowadzone przez
pana Marcina Kolasińskiego – nauczyciela praktycznej nauki zawodu w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii;
✓ pokaz przygotowań i wypieku chleba na zakwasie, przygotowany przez młodzież naszej
szkoły pod opieką pana Marcina Kolasińskiego, dla uczniów zaproszonych ze szkół położonych na terenie gminy Ksawerów;
✓ wystawa w bibliotece szkolnej, poświęcona miejscu chleba w polskiej kulturze, literaturze
i malarstwie, zorganizowana przez panią Annę Lizak;
✓ międzyszkolny konkurs pod tytułem „Chleb nasz powszedni” – na plakat interpretujący, wybrane przysłowie ludowe związane z rolą chleba w polskiej tradycji lub na prezentację multimedialną, ukazującą proces powstawania chleba od ziarna zboża po pachnący bochenek,
przygotowany przez panie: Ewę Gałaj, Anetę Jędraszek, Annę Lizak i Agatę Witkowską.
✓ uroczyste podsumowanie kampanii „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole 2010”, uświetnione
przedstawieniem przygotowanym przez uczniów ze Szkolnego Koła Humanistycznego oraz
degustacją chlebów, upieczonych przez uczniów Zespołu Szkół w Widzewie.
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