
WYCIECZKA DO PIEKARNI W MIŁOCICACH 

 

14 listopada 2012 roku pojechaliśmy na wycieczkę klasową do piekarni w 

Miłocicach.  

            Przyszliśmy do szkoły, a po pierwszej lekcji zeszliśmy do szatni, ubraliśmy się 

i wyszliśmy ze szkoły. Czekał na nas już autobus. Weszliśmy do środka, zajęliśmy 

swoje miejsca i rozpoczęła się podróż. Razem z moimi koleżankami słuchałyśmy 

muzyki z telefonu. Po kilku minutach dotarliśmy na miejsce. 

             Weszliśmy do piekarni, a tam rozchodziły się przepiękne zapachy. Pan 

piekarz zaprowadził nas do szatni, gdzie zostawiliśmy swoje wierzchnie ubranie, a 

następnie poszliśmy do sali, w której robi się chleb. Znajdowały się tam ogromne 

miski i maszyny do mieszania składników oraz wyrabiania ciasta. Na początku pan 

piekarz pokazywał nam różne rodzaje mąki. Niektóre jej rodzaje mają grudki, a inne 

są mięciutkie i milutkie. Dowiedziałam się, które rodzaje mąki najlepiej nadają się do 

różnych wypieków. 

             Następnym punktem naszej wycieczki było oglądanie, w jaki sposób 

powstaje ciasto na chleb i bułki. Najpierw miesza się wszystkie składniki, potem 

wyrabia ciasto i dodaje zakwas. Później ciasto leży chwilę w misce, a następnie 

można układać z ciasta kształty, ozdabiać je makiem, sezamem, płatkami owsianymi 

lub słonecznikiem. Potem pozostaje już tylko pieczenie. Kiedy zapoznaliśmy się z 

całym procesem robienia ciasta, przyszedł czas na najciekawszy moment naszej 

wycieczki. 

             Weszliśmy do ogromnej sali, w której każdy wziął sobie kilka smacznych 

drożdżówek. Zjedliśmy je od razu! 

             Następnie pan piekarz powiedział, że już pora, abyśmy sami upiekli kilka 

bułeczek w różnych kształtach. Wszyscy podeszli do wielkiego stołu, na którym było 

rozsypane dużo mąki Piekarz przygotował dla nas ciasto, z którego zrobił bułeczki. 

Potem uruchomił maszynę układającą ciasto w ślimaczki. Każdy wziął jeden lub dwa 

ślimaki z ciasta i zaniósł je na stół. Pan pokazał nam, jak przyklejać ziarna na bułki 

lub ślimaki. Słuchaliśmy rad pana piekarza i ozdabialiśmy nasze bułki. Pan pomagał 



nam robić przeróżne kształty z ciasta. Kiedy jedna blacha została zapełniona 

naszymi bułkami, piekarz wyciągał nową. Pan ułożył blachy na wózku z 

przegródkami i przewiózł je do drugiej sali, w której stały piece do pieczenia chleba i 

bułek. 

 W czasie, kiedy bułki się piekły, ubraliśmy się i razem z naszą panią 

wychowawczynią poszliśmy na spacer po okolicy. 

 Po pewnym czasie wróciliśmy do piekarni i wzięliśmy gotowe wypieki. 

Włożyliśmy je do reklamówek i podziękowaliśmy za wspaniałą zabawę. 

 Wróciliśmy do szkoły z pysznymi wypiekami. W domu każdy poczęstował nimi 

swoich bliskich. Ta wycieczka bardzo mi się podobała i na pewno długo jeszcze będę 

ją wspominała!  
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