
Pečení 
kváskového chleba

Vážení ředitelé a pedagogové,
přicházíme s novou nabídkou praktického vyzkoušení starého řemesla. Nápad vzešel od 
vašich kolegů, kteří by rádi prakticky své žáky seznámili nejen s kovářstvím, sklářstvím, 
kamenictvím či řezbářstvím, ale také s využitím obilí a jiných semínek s důležitými látkami 
pro lidský organismus a v neposlední řadě i s technologií výroby pečiva.

Kde?
V muzejních dílnách se tentokrát žáci setkají s lektorkou Renatou Součkovou, 
která se pečení chleba a zdravé výživě věnuje již několik let.

Kdy?
Je možné se objednat na pondělní, úterní či čtvrteční dopoledne.
 
V případě, že vaše skupina bude mít více než 15 dětí, je třeba třídu rozdělit na dvě skupiny a 
proto je nutné vyčlenit čas od 8 do 12 hodin, kdy krom programu pečení chleba děti prožijí 
ještě jeden vámi zvolený program (na únor a březen doporučujeme program Můj přítel 
počítač a výtvarný program k výstavě Přehlídka 2017).
Pečení chleba 120 minut + volitelný program 120 minut (k aktuálním výstavám, historické 
programy) 

Co?
Co se děti dozví?
1. Z čeho se skládá obilné zrno, z jaké 
časti zrna je bílá mouka a z jaké 
celozrnná.
2. Jaké výhody máme pokud používáme 
celozrnnou mouku.
3. Co můžeme koupit v obchodech 
z mouky ( bílé, celozrnné).
4. Jaká semínka můžeme jíst, jaké 
výhody mají a v jakém stavu je můžeme 
jíst.
5. Co je žitný kvásek a jak vznikne.
6. Co patří do kváskového chleba.
7. Jak se zadělává kvásek na chleba.



Co děti uvidí?
1. Různá semínka obilí ( žito, pšenice, pšenice špalda, 
oves, ječmen)
2. Výrobky z obilí. 
3. Rozdíl mezi bílou moukou a celozrnnou, různé druhy 
mouky ( žitná, pšeničná celozrnná, špaldová celozrnná, 
kukuřičná, rýžová, pohanková)
4. Semínka ( slunečnicová, sezamová, chia semínka, 
dýňová, konopná, lněná, mák)
5. Jak vypadá žitný kvásek nachystaný k pečení chleba.
6. Co se do kváskového chleba dává.

Co si prakticky vyzkouší?
1. Na ručním kameninovém mlýnku si vyzkouší pomlet zrna žita.
2. Ochutnají chuť jednotlivých semínek. U některých i rozdíl v úpravě ( např. slunečnicové semínko v syrovém 
stavu a na sucho pražené)
3. Vymažou si olejem formičku na chleba.
4. Sami si ke kvásku přidají různé druhy mouky a semínka a umíchají si bochánek chleba do formičky.
5. Vzniklý bochánek si nahoře ozdobí semínky.
6. Zazpívají si staročeskou dobovou písničku.
7. Řeknou si básničku.
8. Umyjí si misku a vařečku, ve které chleba 
míchali.
9. Zatančí si rituální tanec: „Tanec čtyř živlů.“ ( 
Aby nám chleba dobře vykynul a poděkovali 
jsme živlům- ohni, vodě, vzduchu a zemi, že se 
o nás dobře stará – propojení s Matkou zemí – 
přírodou).

Co si odnesou?
1. Spoustu znalostí ( jako zpětnou vazbu 
dostanou okopírovaný list se základními 
informacemi).
2. Praktický prožitek ( práce na chlebu, zpěvu, 
tanec).
3. Druhý den dostanou svůj upečený 
bochánek chleba.  

Za CO?
Program je vhodným doplňkem výuky prvouky, pracovních činností, i jiných předmětů.

Je možné jej využít také pro družiny, kdy by se dalo domluvit středeční odpoledne.

Cena balíčku dvou programů je 50,- Kč / žák pedagogický doprovod zdarma

V případě zájmu se objednejte předem na tel. 734 809 565, 461 532 704 nebo 
lektor@muzeum.svitavy.cz kontaktní osoba Jitka Olšánová.

Projekt muzejní animace – zpřístupnění postupů tradičních řemesel
 je realizován za přispění Pardubického kraje.
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