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• Pri projektu je bil učencem, staršem in sodelavcem 
učiteljem kot vodilo omenjen tudi znan angleški 
raziskovalec National Geographica Tristram Stuart. Zaradi 
njegovih prizadevanj, da bi ljudi ozavestil o zmanjševanju 
količine zavržene hrane, se je v Veliki Britaniji le-ta količina v 
obdobju med 2007 in 2012 zmanjšala za več kot 20%. 

• 2013 – v Angliji prodali 300.000 t hrane, ki drugače ne 
ustreza standardom v prodaji (20% manj odpadkov). 

• Maj 2015 v Franciji zakon, ki trgovinam prepoveduje 
metanje neprodane hrane v smeti . Ponuditi jo morajo 
različnim socialnim ustanovam ali za predelavo za živalsko 
prehrano. Kazen 70.000 € ali 2 leti zapora za odgovorno 
osebo. 
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IZVEDENE AKTIVNOSTI 

• Predstavitev projekta staršem na uvodnem roditeljskem 
sestanku.  

• Predstavitev projekta na seji sveta staršev (v prilogi PPT 
predstavitev).  

• Predstavitev projekta na seji učiteljskega zbora, kjer sem po 
predstavitvi izvedel kratki pisni vprašalnik, da bi zbral čim 
več predlogov, ki bi pripomogli k zmanjševanju količine 
zavržene hrane (priloga).  

• Izdelava plakatov (fotografije v predstavitvenem PPT) 
• Različne dejavnosti učencev po dnevniku  
• Merjenje količine odpadne hrane  
• Sodelovanje z organizatorko šolske prehrane, vodjem 

kuhinje in vodstvom šole 
 

IZVEDENE AKTIVNOSTI 

• Predstavitev dejavnosti Tristrama Stuarta 

• Ogled filmov s tematiko globalnega problema s količino 
zavržene hrane 
o Chicken a‘la Carte,  

o Just Eat It! - Ne meč‘mo hrane stran! 

• Pogovori o kulturi prehranjevanja in odnosom do hrane 

• Snemanje prispevka za oddajo Infodrom 

• Interesna dejavnost Hrana ni za tjavendan 

• Vključevanje v druge podobne projekte (organizatorka 
šolske prehrane idr.) 
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KLJUČNE UGOTOVITVE 

• Velikost porcij na količino zavržene hrane vpliva najmanj, saj imajo 
učenci pred delitvijo obroka (to velja pri kosilu) možnost povedati 
česa in koliko si želijo. 

• Ostanki hrane so največ odvisni od vrste obroka in jedilnika. Pri 
malici ostajajo predvsem zelenjavni namazi in čaj, pri kosilu pa 
učenci ne marajo raznih zelenjavnih juh, solat in enolončnic z 
zelenjavo.  

• Iz zgoraj navedenega se tako poznajo prehranjevalne navade otrok 
(od doma) in okusi, ki otrokom ne prijajo. Najmanj hrane tako ostaja 
pri piščančjem mesu, goveji juhi, različnih testeninah, pici, slaščicah 
ipd. 

• Količina zavržene hrane večja v času ocenjevanja (predvsem pred 
zaključki ocenjevalnih obdobij), manjša pa po vrnitvi z raznih 
počitnic. 
 

PREDLOGI 

• Pri projektu potrebno sodelovanje večjega števila učiteljev.  
• Še bolj poudarjena, kot je že, bi morala biti vzgoja kulture prehranjevanja 

na nižji razredni stopnji. 
• Na predmetni stopnji, kjer se kaže največ izkoriščanja in neprimernega 

vedenja v zvezi s hrano, bi morale biti za učence strožje kazni.  
• Pri sami organizaciji in ravnanju z odpadno hrano bi se moralo veliko 

spremeniti. Še bolj temeljito bi morali ločevati odpadke, uporabno hrano 
pa razdeliti med socialne ustanove (npr. za brezdomce ali socialno 
ogrožene). Problem se pojavi pri logistiki in zakonski ureditvi. Tudi pomije 
so po zakonu prepovedane namenu prehranjevanja živali. 

• Veliko težavo sem med projektom opazil v časovni stiski z delom z učenci, 
saj je učni načrt preprosto prenatrpan, da bi bilo vse izvedljivo v sklopu 
rednega pouka. Večino aktivnosti sem tako izvedel pri razrednih urah, pri 
medpredmetnih povezavah predvsem pri gospodinjstvu in družbi, pri 
interesni dejavnosti in po pouku. 

• Prilagoditve jedilnika. 
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Chicken a‘la Carte 
https://www.youtube.com/watch?v=XmUgjX_IiKE 

 
Infodrom: Kako bolj gospodarno ravnati s hrano 

https://www.youtube.com/watch?v=6it9-cCmxDo 
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