
 

SMACZNY I ZDROWY 

KONKURS WARZYWNO- OWOCOWY 
 

W dniu 24 października 2013 roku w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym                       

im św. Franciszka z Asyżu odbył się konkurs „Owocowa lub warzywna sałatka – 

przekąska”. 

Celem konkursu było; 

 uświadomienie korzyści płynących ze spożywania owoców i warzyw 

 kształtowanie nawyku jedzenia warzyw i owoców 

 wyrabianie nawyku mycia warzyw i owoców przed jedzeniem 

 wdrażanie do przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania sałatki- 

przekąski i kulturalnego jej spożywania 

 wyrabianie umiejętności współpracy w zespole 

Konkurs adresowany był do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. 

Do konkursu przystąpiło 6 oddziałów, oraz jedna osoba indywidualna. Zadaniem 

uczestników konkursu było przygotowanie w zespole lub indywidualnie dowolnie 

wybranej przez siebie sałatki owocowej, warzywnej lub przekąski. Wszyscy uczniowie 

pracowali z wielkim zaangażowaniem. Proponowali własne przepisy na smaczne                  

i zdrowe sałatki owocowe  i warzywne. Każdy zespół bardzo się starał, aby 

przygotować najsmaczniejszą i najładniej udekorowaną sałatkę, która zachwyci 

zarówno smakiem jak i niepowtarzalną dekoracją.  

O godzinie 11.00 odbyła się degustacja przygotowanych przez uczestników konkursu 

sałatek przez jury w składzie: 

 



 Elżbieta Fałek - dyrektor 

 Beata Bartosik – wicedyrektor 

 Anna Karwowska – kierownik  

Jury długo zastanawiało się zanim wyłoniło laureatów , gdyż wszystkie sałatki                  

i przekąski były bardzo smaczne wyglądały wprost ,,niebiańsko, nieziemsko, palce 

lizać”. Wreszcie  po długich naradach jury przyznało: 

I MIEJSCE –klasie - 1SP 

II MIEJSCE – klasie - 5 SP 

III MIEJSCE – klasie – 3PdP 

 Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. 

Po rozstrzygnięciu konkursu i rozdaniu nagród wszyscy uczniowie mogli degustować 

przygotowane  pyszności. 

W konkursie wzięły udział następujące zespoły: 

Klasa – 1 SP-  LAUREAT I NAGRODY, zespół przygotował sałatkę owocową                                        

w ananasie, sałatkę warzywną, oraz palmę z owoców. 

 

Wychowawca A. Milczarczyk 

Uczniowie: Jakub Dorociński, Mateusz Jagiełło, Adrian Kaletka, Piotr Bartos, Kamil Zagdański 

 



 

Klasa – 5 SP- LAUREAT II NAGRODY- zespół przygotował sałatkę owocową                                      

w arbuzie, papryczki faszerowane sałatką warzywną z serem feta, owocowe szaszłyki 

 

Wychowawca I. Ceran 

Uczniowie:  Weronika Bielecka, Wiktoria Wolowska, Anita Rylska, Łukasz Grot, Oskar Kwiecień, Jakub 

Dziubelski, Patryk Powąska 

 

Klasa – 3 PdP- LAUREAT III NAGRODY- zespół przygotował sałatkę z rukolą i kurczakiem, 

przekąski - koreczki, oraz przekąski z mozarellą 

 

Wychowawca : Magdalena Bednarska 

Uczniowie:  Bartłomiej Dąbrowski, Sebastian Podkowiński, Paweł Sawicki, Piotr Grabowski, Marcin 

Abramczyk, Dominik Petryka  

 



 

Klasa – 3G- wyróżnienie- zespół przygotował sałatkę owocową z jogurtem 

 

 

Wychowawca: Ewelina Kwiatkowska 

Uczniowie: Kozłowska Martyna, Angelika Bartos, Angelika Wielgus, Mateusz Beta, Piotr Kamiński, 

Michał Lesiak 

Klasa – 3 2 P- wyróżnienie- zespół przygotował faszerowane jajka, kanapki- przekąski, 

sałatkę warzywną w tortilli 

 

 

Wychowawca: Katarzyna Zielińska 

Uczniowie: Damian Zelman, Katarzyna Kucharska, Przemysław Mizerski, Paweł Piekarski, Rafał 

Pawiński 

 

 



Sałatka warzywna wykonana indywidualnie – przez ucznia klasy I ZSZ- KUCHARZ 

Damiana Pasińskiego  - wyróżniona przez jury 

 

          

ROZDANIE  NAGRÓD 

           

Misie i puchary                                  Klasa 1 SP 

            

Klasa 5 SP                                            Klasa 3 PdP 



         

Klasa   3 G                                          Klasa 2 SP 

         

Klasa 32P                      Klasa I ZSZ 

 

                 

 

        



WSPÓLNE KOSZTOWANIE, SMAKOWANIE, 

DEGUSTOWANIE  , PALCE LIZAĆ! 

 

      

 

     

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Opracowały:  

mgr Iwona Ceran 

mgr Agnieszka Milczarczyk 

 

 



 

 

 


