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Dzieci były zachwycone zajęciami
Nasza szkoła uczestniczyła w kampanii Fun-

dacji Dobre Życie pt. "Tydzień chleba na zakwasie
w Szkole 2012': Jesteśmy Szkołą Promującą Zdro-
wie, więc nasz udział w tej kampanii był szczegól-
nie ważny ze względu na zadania, jakie stoją przed
nami. Celem naszych działań było promowanie
idei chleba żytniego na zakwasie, zdrowego stylu
życia, podnoszenie świadomości zdrowotnej ikon-
sumenckiej. Działania realizowaliśmy od 16. do 23.
10. 12 r. według przygotowanego planu. Objął on
również pięciolatków i sześciolatków, którzy odwie-
dzili piekarnię Paluchów oraz uczestniczyli w za-
jęciach warsztatowych. Zobaczyli, na czym polega
wypiek chleba na zakwasie, w jaki sposób powstaje
zakwas i jakie ma znaczenie dla zdrowia. Przedszko-
laki poznały nowoczesne urządzenia i ciężką pracę
piekarza. W trakcie zajęć degustowały chleb i różne
ziarna używane do wypieku chleba w celu podnie-
sienia wartości odżywczych pieczywa. Dzieci były
zachwycone zajęciami. W podobnych warsztatach
uczestniczyli uczniowie klasy II, którzy odwiedzili
piekarnię Dębskich.

W klasie I gościła pani z WDK w Dulowej, która
zapoznała dzieci z wartościami i rodzajami pieczy-
wa na zakwasie, a także przygotowała degustację
fantazyjnych, zdrowych kanapek z tego pieczywa.

Uczniowie klasy III wykonali ciekawą gazetkę.
Ulokowaliśmy ją na dolnym korytarzu, gdzie każdy
uczeń i rodzic mógł zapoznać się z jej treścią. Kla-
sa III aktywnie uczestniczyła również w lekcji mu-
zealnej pt. "Od ziarenka do chleba" w Nadwiślań-
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skim Skansenie w Wygiełzowie oraz degustowała
chleb na zakwasie, upieczony przez zaprzyjaźnioną
piekarnię. Tym chlebem częstowali uczniów całej
szkoły. Każdy mógł poczuć smak chleba i przeko-
nać się o jego wartościach odżywczych i walorach
smakowych.

W ramach lekcji plastyki uczniowie klas: IV,
Va, Vb obejrzeli film pt. "Jak powstaje chleb?" oraz
uczestniczyli w pogadankach na temat rodzajów
chleba, jego wartości odżywczych, znaczenia i sym-
boliki chleba w naszym życiu. Na podstawie filmu
i pogadanki przeprowadzono w tych klasach warsz-
taty plastyczne pod hasłem: "Od ziarenka do bo-
chenka", podczas których klasy Va, Vb wykonywały
w grupach plakaty, w klasie IV uczniowie indywi-
dualnie rysowali komiks lub historyjkę obrazkową.
W ramach lekcji techniki klasa Va, Vb wykonała
"Kolorowe, zdrowe kanapki z chleba na zakwasie':
Uczniowie po wspólnej degustacji przygotowali po-
częstunek dla pani dyrektor, nauczycieli oraz swo-
ich kolegów i koleżanek z innych klas.

Klasa VI wzięła udział w warsztatach plastycz-
nych zorganizowanych i poprowadzonych przez
panie z WDK Karniowice. Uczniowie odbyli poga-
dankę na temat zdrowotnych walorów spożywania
tego rodzaju pieczywa oraz wykonali plakaty pro-
pagujące spożywanie chleba robionego na zakwasie.
Nasze działania cieszyły się dużym zainteresowa-
niem nie tylko samych uczniów, ale także rodziców
i władz lokalnych.
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