
Realizacja programu 

„ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO” 
w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 
im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą.   



Nasza Szkoła…

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. 
Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą.



W ramach programu Zespołu ds.
Profilaktyki i programu edukacyjnego „Żyj
smacznie i zdrowo” w naszych Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w miesiącu grudniu
i styczniu w roku szkolnym 2013/2014 zostały
przeprowadzone lekcje dotyczące
prawidłowego odżywiania. Szczególną uwagę
zwróciliśmy na dotarcie do uczniów
Publicznego Gimnazjum.

W ramach tych lekcji uczniowie mogli zadawać pytania, dotyczące prawidłowego i zdrowego 

odżywiania siebie i rodziny.  Dodatkowo wiedzę poszerzali korzystając z Internetu i Biblioteki. 



Podczas zajęć wykorzystywane były także nowoczesne metody dotarcia do źródeł, za pomoc 
uczniom służyły komputery i materiały edukacyjne z programu „ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO” .



W dniu 29 stycznia 2014 roku o godzinie 1000 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbył się 
„Konkurs Teoretyczny o Zdrowym Żywieniu” dla uczniów klas Gimnazjum oraz dla uczniów 

Zawodowej Szkoły Gastronomicznej. W konkursie wzięło udział siedemnastu uczniów.



Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 50 pytań. Czas na rozwiązanie testu wynosił 
60 minut. Pytania dotyczyły zagadnień zdrowego żywienia, wdrażały ucznia do właściwego 

wyboru produktów spożywczych, eliminowania błędów niewłaściwego odżywiania się poprzez 
odpowiedni dobór surowców, półproduktów czy gotowych potraw.



W naszej szkole odbył się konkurs na plakat promujący zdrowe odżywianie. 



Wyłonione zostały dwie prace. „Zasmakuj w zdrowym życiu” i „5 porcji zdrowia”.



.Kolejnym etapem poszerzania wiedzy o zasadach zdrowego odżywiania się był konkurs na 
najładniejszy wystój stołu wielkanocnego i „potrawę łatwą, smaczną i zdrową”. Konkurs odbył się 

w dniu 25 marca 2014 roku o godzinie 1100. Był to konkurs klasowy, który trwał 90 min.

To są nasze przygotowania do konkursu… Zobaczcie





To jest efekt końcowy… Oceńcie sami? 













Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, Jury długo nie mogło rozstrzygnąć która potrawa, stół 
Wielkanocny wygrał. Długo trwały narady i dyskusje… 



Wygraliśmy wszyscy… 
Wszyscy uczestnicy konkursu praktycznego wraz z Dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego – zdjęcie wspólne.



Nasza młodzież w dniu 25 marca 2014 r. o godz. 9.30 zorganizowała także uroczyste 
przedstawienie promujące zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie. 



Końcowym etapem przedstawienia było uroczyste poczęstowanie wszystkich obecnych pysznymi, 
kolorowymi i bogatymi w witaminy jabłuszkami… 



Opracowali

Marcin Walczak 
Joanna Skrzydłowska 


