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OŠ LESIČNO 

Kje smo?  

• V občini Kozje,  

• znotraj zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka. 
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OŠ LESIČNO 

• Šola je samostojna (9 oddelkov)  

     in sodobno opremljena; 

• lansko leto je bila izvedena energetska obnova šole; 

• obiskuje jo 117 učencev; 

• na šoli izvajamo različne nadstandardne 

     programe in pestre interesne dejavnosti; 

• 19. leto smo vključeni v projekt Ekošola kot način življenja  

     in 3. leto v program Šolski ekovrtovi. 



Predstavitev projekta  

  ODGOVORNO S HRANO 
• Vsi učenci in učiteljski zbor. 

Cilji: 

• ozaveščanje o odgovornem  

      ravnanju s hrano; 

• ekološka osveščenost 

      potrošnika pri izbiri živila; 

• prepoznavanje globalnega  

      problema pridelave in predelave hrane  

      in ogljičnega odtisa na okolje … 
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Odbor ekošole 
 

Sestavljajo ga: 

• koordinatorica ekoprojekta, 

• učiteljica razrednega pouka, 

• kuharica, 

• 9 učencev ekoreferentov posameznega razreda. 
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Analiza porabe hrane  

v šolski jedilnici in gospodinjstvih 

 
Izpolnitev anketnih vprašalnikov: 

• Analiza šolske kuhinje  
     (izpolnili kuharica in vodja šolske prehrane) 

• Analiza  - Prigrizki iz moje torbe  
    (izpolnili učenci 9. razreda) 

• Analiza porabe hrane v naših domovih  
    (izpolnili učenci od 5. do 9. razreda,  

    posamezni učitelji in starši) 

 

 

Oblikovanje spletnega anketnega vprašalnika. 
 

https://docs.google.com/forms/d/16yD-xjX-
WILlH7x6T7y0k3jTyC8SX2d7uSN49skypXU/viewform?c=0&w=1 
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Ugotovitve  
 

Analize anketnih vprašalnikov so pokazale: 

• Pri šolskih malicah in kosilih je največ zavržene hrane 
pri sezonskih jedeh na žlico (kisla repa, kislo zelje, 
zelje s fižolom …). 

• V času kosila se učenci velikokrat sprehajajo do pitnika 
z vodo. 

• Nekateri učenci slabo upoštevajo bonton pri jedi 
(govorenje med uživanjem hrane, ne uporabljajo 
jedilnega pribora …). 

• Analiza prigrizkov iz šolske torbe je pri devetošolcih 
pokazala, da na dneve dejavnosti in pri praznovanju 
rojstnih dni v šolo prinašajo manj zdrave prigrizke 
(čipse, kokice, čokoladice) in nezdravo pijačo (gazirane 
sokove, koka kolo …). 

 

 

 3. delavnica projekta Odgovorno s hrano Eat Responsibly, OŠ Lava, 25. 1. 2016 



Ugotovitve  

 
Analiza spletnega anketnega vprašalnika je pokazala: 

• Učenci so zapisali, da največkrat ali hrano kupujejo v trgovini 
ali jo pridelujejo sami (zelenjavo, sadje, da imajo domača jajca, 
mleko, da redijo govedo, prašiče za meso ...). 

• Pri nakupu hrane najraje izberejo sezonsko sadje in 
zelenjavo, če je mogoče, kupijo hrano, ki ne vsebuje 
palmovega olja ter da pri kupovanju hrane                                             
ne gledajo preveč na njen videz. 

• 92 % anketiranih je odgovorilo,                                                   
da vsak dan doma pripravijo hrano.                                         
Ostali del anketiranih pa vsak drugi dan                                   
ali dvakrat na teden. 

• Slaba polovica anketiranih učencev (47 %)                                 
je odgovorila, da vsak dan doma jedo                                              
meso ali mesne izdelke, 20 % učencev pa vsak drugi dan.  

• Več kot polovica anketiranih učencev (60 %)                                  
vsak dan uživa sadje in zelenjavo. 
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Ugotovitve  
 
Analiza spletnega anketnega vprašalnika je pokazala: 

• Polovica učencev je doma vsak dan zajtrk. 

• Preko 90 % anketiranih učencev je odgovorilo, da ne 
obiščejo pogosto restavracij s hitro prehrano.  

• Doma jedo redko na pol pripravljeno hrano, zamrznjeno 
hrano ... 

• Niti en učenec ni odgovoril, da ne zna čisto nič skuhati.  

     Najpogostejši odgovori, kaj si znajo pripraviti, so bili:  

     palačinke, testenine, puding, jajce na oko, topli sendvič, 

      mlinci, skuhati klobase, krompir, zelenjavno juho ... 

• Večina hrane, ki jo jedo ali kuhajo doma,                                        
je bila proizvedena v Sloveniji. 

• Več kot 60 % učencev je odgovorilo,  

     da zelo redko zavržejo neporabljeno hrano,  

     in še to v 50 % z njo nahranijo živali  

     ali jo dajo na kompost. 
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Priprava akcijskega načrta 
Na podlagi izvedenih anket smo sklepali na prednosti in slabosti 

pri ravnanju s hrano. 

 

1. Vpliv na naravne vire  

      in podnebje, lokalna hrana 

2. Zavržena hrana 

3. Zdravje in življenjski slog 

4. Kultura prehranjevanja 
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 Kaj smo že naredili? 
 

• Seznanitev vseh učencev in zaposlenih  

      na šoli s projektom Odgovorno s hrano 

(opis projekta v šolski publikaciji, predstavitev na sestanku učiteljskega 

zbora, na roditeljskem sestanku, s predavanjem za vse učence in 

strokovne delavce na dan Tradicionalnega slovenskega zajtrka,                              

z objavo prispevka v lokalnem časopisu ...); 

• izdelava 6 piktogramov s tehniko trganke; 

• obravnava tematike pri razrednih urah; 

• zbiranje surovih organskih odpadkov. 
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 Dejavnosti, ki jih izvajamo in jih bomo 

izvajali celo šolsko leto 

 
• Ozaveščanje pomena lokalno pridelane hrane z delom 

na šolskem ekovrtu, razvijanje veščin rokovanja z 

vrtnim orodjem, spoznavanje vrtnin in spremljanje rasti. 

• Vključevanje vrtnin pridelanih na šolskem ekovrtu v 

šolski jedilnik in tako ozaveščanje zdravega načina 

prehranjevanja. 

• Uživanje svežega sadja in zelenjave v okviru                    

Sheme šolskega sadja in zelenjave. 
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 Dejavnosti, ki jih izvajamo in jih bomo 

izvajali celo šolsko leto 
 

• Voda je vir zdravja - namestitev vrčev                                                             

z vodo iz pipe v času kosila in s tem                               

spodbujanje pitja vode iz pipe. 

 

• Zeleni dan - načrtovanje jedilnika, ki                             

vsebuje zeleni dan ter s tem spodbujanje                                     

hranjenja z obroki, ki vsebujejo manj mesa. 

 

• Manj sladkorja - pri šolski malici                                               

učenci pijejo nesladkan čaj. 
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 Dejavnosti, ki jih izvajamo in jih bomo 

izvajali celo šolsko leto 
 

• Bonton pri jedi -  

     Spremljanje kulturnega obnašanja, 

     odgovornega ravnanja s hrano in bontona pri malici. 

• Bolj zdravo „vse najboljše“ - 

     ozaveščanje zdravega načina življenja   

     in dejstva, da predelana živila (čipsi,                          

     čokoladice…) vsebujejo palmino olje. 

• Uživanje domačega jabolčnega soka. 

     OŠ Lesično je prejemnica  

     Kolektivane blagovne znamke Sožitje,  

     ki jo podeljuje Kozjanski park. 
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 Dejavnosti, ki jih še bomo izvedli 
 

• Kuharica »Leska svetuje« - izbor slogana, ki 

doprispeva k ozaveščanju odgovornega ravnanja s 

hrano.  

• Obravnava besedil pri pouku na temo odgovornejšega 

odnosa do hrane. 

• Prenos ustreznega ravnanja s hrano v domače okolje. 

• Likovno, literarno in glasbeno ustvarjanje na 

obravnavano temo.  

• Izdelava setvenega koledarja z ilustracijami otrok, 

slogani, nasveti za odgovornejše ravnanje s hrano …  
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 Dejavnosti, ki jih še bomo izvedli 

 
• Predstavitev dejavnosti ekošole in                                                    

projekta Odgovorno s hrano širši okolici: 

 

- na sejemu Altermed (12. marec 2016); 

- na delavnici šolskih ekovrtov (marec 2016); 

- na Festivalu ekološke prehrane v Podsredi (junij 2016). 
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 Dejavnosti, ki jih še bomo izvedli 

 
• Izvedba Ekodneva na temo – Odgovorno s hrano  

    (9. april 2016), s spodbujanjem zdravega življenjskega                  

     sloga - Šport špas. 

  

 

 

Dejavnost bo zaznamovana z obeležitvijo   

kar treh pomembnih dogodkov: 

• 1000-letnica trga Kozje, 

• 550 let šolstva na Pilštanju in v Lesičnem ter 

• 35 let Kozjanskega parka. 
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 Ocena uspešnosti 

 
• Boljša osveščenost učencev, zaposlenih in drugih o pomenu 

odgovornega ravnanja s hrano. 

• Prenos ustreznega ravnanja s hrano v domače okolje. 

• Izboljšanje prehranjevalnih navad in večja spodbuda za 

     zdrav slog življenja.  

• Vključevanje vsebin o hrani v učni načrt. 

 

 Spremembe pri načrtovanju jedilnika (večje poseganje po 
vodi in nesladkanem čaju, manj zaužitega mesa in mesnih 
izdelkov ter več sezonskega svežega sadja in zelenjave…). 

 Razvijanje veščin vrtnarjenja, spremljanje rasti in spoznavanje 
vrtnin ter zaužitev vrtnin pri šolski malici.  

 Likovni, literarni in glasbeni prispevki ter vsi izdelki učencev, ki 
so jih izdelali v okviru obravnavane teme. 
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Hvala za pozornost. 
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