
Harmonogram obchodów 
Tygodnia zdrowego chleba na zakwasie 

16 - 23.10.2015 
 
do 9.10. - zebranie prac konkursowych 
 Konkurs plastyczny dotyczący zdrowego żywienia, wartości chleba "Sprawdzę, co wiem, 

zanim go zjem" 
 Dla uczniów klas I - IV uczęszczających do świetlicy konkurs na najlepszy wierszyk 

o zdrowym odżywianiu 
 Konkurs plastyczny "Zdrowy chleb". Każda klasa ma za zadanie wykonać ilustrację/plakat 

przedstawiający chleb, bądź inne pieczywo, wylosowaną techniką (ilustracje wyklejone 
różnego rodzaju ziarnami) 

 Dla uczniów klas IV - VI konkurs na najlepszy wiersz związany z chlebem 

19.10. poniedziałek  

 “Pieczenie” chleba – sala nr 4 w filii 

20.10. wtorek 

 godz. 9.00 – oficjalne otwarcie sklepiku szkolnego 

 godz. 10.00 – patio w dużej szkole, spotkanie z piekarzem dla uczniów oddziałów 
zerowych i klas 1 

 godz. 10.45 – patio w dużej szkole, spotkanie z piekarzem dla uczniów klas 2 i 3, 
po spotkaniu degustacja chleba 

 ok. godz. 12 – degustacja chleba  dla całej szkoły w czasie lekcji 

23.10. piątek  

 Wręczenie nagród za udział w konkursach 
 
 
Lekcje podczas Tygodnia Chleba 
 Na lekcji informatyki projekcja filmu związanego z wyrobem chleba 
 Wychowawcy klas 1-3 przeprowadzają lekcję, pt. „Od ziarenka do bochenka”. Uczniowie 

zapoznają się z ciężką pracą rolnika, młynarza i piekarza 
 Lekcje godz. wychowawcze w klasach 4-6 dotyczące zdrowego odżywiania, wartości 

odżywczych chleba 
 Wykonanie chlebków z masy solnej przez oddziały zerowe 

Wystawy podczas Tygodnia Chleba 
 Wystawa starych książek kucharskich w bibliotece 
 Wystawa starych przepisów na korytarzu szkolnym 
 Wystawa mandali wykonanych przez uczniów - w dużej szkole i filii 
 Wystawa zdjęć związanych z historią chleba w holu głównym 
 Kącik wiejski i wystawa ziaren “Widzę, czuję, smakuję” w dużej szkole przy recepcji 

i w filii  
 Wyświetlanie zdjęć związanych z wyrobem chleba – podczas przerw lekcyjnych w filii 

obok biblioteki 
 Wystawa prac konkursowych z przysłowiami chleby z ziaren, prace plastyczne, prace 

umieszczone w różnych miejscach w szkole 
 Wystawa chleba w holu głównym - od 19.10.2015  

 
 

Podczas Tygodnia Chleba w holu głównym będzie stała duża 
makieta z wizerunkiem piekarza-kucharza. Chętne osoby będą 
mogły zrobić sobie zdjęcie.  
 


