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Dodatek 2

7 korakov do odgovornega prehranjevanja

SPOROČILO 1:

Pozdravljeni, otroci!
Ali sem na pravem mestu? Je to vrtec* … Sem gospod Hrček in moj prijatelj mi je povedal, da so v
vašem vrtcu pametni otroci, ki bi mi lahko pomagali. Veste, imam težko nalogo. Moja žena, gospa
Hrček, me je poslala, naj najdem dober kraj, kjer bi naša velika družina lahko živela. Gospa Hrček je
zeeelo previdna in skrbna in, tako kot katera koli mama, želi za svoje otroke le najboljše. In to se nanaša
tudi na hrano. Poslala me je, da najdem nov kraj, kjer bi lahko dobro živeli in kjer se najde hrana, ki je
zdrava tako za nas kot za našo Zemljo. Mislite, da bi lahko bil vaš vrtec tak kraj? Gospa Hrček mi je
naročila veliko stvari, ki jih moram raziskati o tem kraju. Bi mi lahko pomagali?
Preden začnemo, bi vas rad predstavil vsej naši družini, naši skupini hrčkov ...**
To je torej naša skupina hrčkov. Kaj pa vaša skupina? Kakšne so vaše vloge v skupini? V katerih
stvareh ste dobri?

* Vzgojitelj doda ime vrtca
** Za predstavitev družine hrčkov, glejte Dodatek 2

Dodatek 2

DRUŽINA HRČEK

FIDO
Jaz skrbim za zabavo.
Vedno imam veliko idej.
Sem zelo ustvarjalen ...
ALEX
Ne maram kreganja.
Poskušam prisluhniti
vsakomur in nato
predlagam primerno
rešitev ...
ELA
Jasno mi je, kaj je
mogoče storiti in kaj ne.
Veliko razmišljam o
prednostih in
slabostih ...

GOSPA HRČEK
Jaz sem glavna
organizatorka. Hrčkom
dodelim naloge in skrbim,
da vsi upoštevajo
časovne roke ...

GOSPOD HRČEK
Skrbim za varnost
naše družine ter
zagotavljam ustrezne
pogoje za delovanje
družine Hrček. Iščem
nove priložnosti ...

ROZIKA
Vse natančno
načrtujem. Izpolnjujem
naloge, upoštevam
časovne roke …
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TUJCI V OGLEDALU
1885, kmetija …

V katero obdobje naj
pogledam?Izbral bom
prihodnost. Hmmm,
recimo prihodnje stoletje.
Zanima me, kaj se bo takrat
dogajalo na moji kmetiji …

Poglejmo, ali dedkovo čarobno
ogledalo resnično deluje ali je vse le
izmišljotina ...
Kaj je to? Kam je vse šlo? Od kod so se
vzeli vsi ti otroci in kaj delajo?
ODBOR EKOŠOLE

Tujci v ogledalu,
pišem vam to pismo,
ker moram odkriti,
kaj se je zgodilo ...

TUJCI V OGLEDALU ‒ PISMO:

1.

Dodatek 4

7 korakov do odgovornega prehranjevanja

Tujci v ogledalu,
to pismo vam pišem, ker moram odkriti, kaj se je zgodilo. Šel sem predaleč in ni več poti nazaj. Zaradi
radovednosti ne bom mogel spati. Kaj se je zgodilo z mojo kmetijo in z vsem okoli nje? Kaj se je
zgodilo, da so moja polja izginila? Kaj sploh jeste? Od kod prihaja vaša hrana?
Naj se vam najprej predstavim. Moje ime je … *, sem kmet na družinski kmetiji, ki sem jo podedoval
od svojega očeta, ta jo je podedoval od svojega očeta in tako naprej že več generacij. Skrbim za živali na
kmetiji, za polja, sadovnjak … Živimo od tega, kar tukaj zraste in kar nam ostane, prodamo ali si
izmenjamo z ljudmi okoli nas.
Toda koga in kaj vidim v tem čarobnem ogledalu, ki lahko pokaže prihodnost? To ni moja kmetija! In
kdo ste vi? Kaj počnete? Za kaj skrbite? Prosim, odgovorite mi na to barvito tablo, ki sem jo videl v
ogledalu.

* Dopolni učitelj

Dodatek 5

7 korakov do odgovornega prehranjevanja

OPISI VLOG:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šef kuhinje – vodja skupine ‒ rad organizira, rad dela z ljudmi, je dober pri opravljanju
več del hkrati, je po naravi avtoritativen, odprt, ne zavrača novih zamisli in razmišljanj,
zna voditi sestanek ali pogovor …

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobavni – zbiralec informacij – radoveden, komunikativen, se hitro odzove, dober pri
iskanju kontaktov in virov, zna delati z informacijami, razvršča in izloči, kaj je pomembno
za obveščanje drugih ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomočnik – trener skupine (team-builder) ‒ družaben, pozitiven, prijateljski, ima
občutek za potrebe drugih, domiseln, zna poslušati ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksperimentalist – vir zamisli – ustvarjalen, domiseln, ne mara dolgočasja in
stereotipov, vidi, kako se lahko zadeve naredijo na drugačen način, se ne spušča v
podrobnosti, raje ustvarja zamisli, kot jih uresničuje, z glavo v oblakih ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vodja – razporeja zamisli – realno vidi stvari, pretehta možnosti – za in proti, ocenjuje
stvari iz več zornih kotov, razmišlja praktično, zna presoditi, kaj je izvedljivo, z nogami na
tleh ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzornik – poročevalec – zna poslušati, rad bere in piše, se odzove na potrebe drugih,
zna objektivno in iz različnih zornih kotov preceniti stvari, ustvarjalen, dejaven in
komunikativen ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotograf – pričevalec – je vizualno domiseln, ima občutek, kako ujeti trenutek
(kompozicija), ima občutek za podrobnosti, rad dela s tehnologijo, je potrpežljiv ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajnica – sistematična, drži besedo, odgovorna, zanesljiva, strokovna, zna zbrati prave
informacije v kratkem času ...
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DOBAVNI - ZBIRALEC
INFORMACIJ
Radoveden, komunikativen, se hitro
odzove, dober pri iskanju kontaktov
in virov, zna delati z informacijami,
razvršča in izloči, kaj je pomembno
za obveščanje drugih …

ODBOR EKOŠOLE

FOTOGRAF PRIČEVALEC

V KUHINJI

Je vizualno domiseln, ima
občutek, kako ujeti trenutek
(kompozicija), ima občutek za
podrobnosti, rad dela s
tehnologijo, je potrpežljiv ...

ŠEF KUHINJE - VODJA
SKUPINE
VODJA - RAZPOREJA ZAMISLI
Realno vidi stvari, pretehta možnosti - za in
proti, ocenjuje stvari iz več zornih kotov,
razmišlja praktično, zna presoditi, kaj je
izvedljivo, z nogami na tleh ...

NADZORNIK POROČEVALEC

Rad organizira, rad dela z ljudmi,
je dober pri opravljanju več del
hkrati, je po naravi avtoritativen,
odprt, ne zavrača novih zamisli in
razmišljanj, zna voditi sestanek
ali pogovor …

EKSPERIMENTALIST - VIR
ZAMISLI

Zna poslušati, rad bere in
piše, se odzove na potrebe
drugih, zna objektivno in iz
različnih zornih kotov
preceniti stvari, je ustvarjalen,
dejaven in komunikativen ...

POMOČNIK - TRENER SKUPINE
Družaben, pozitiven, prijateljski,
ima občutek za potrebe drugih,
domiseln, zna poslušati ...

Ustvarjalen, domiseln, ne mara
dolgočasja in stereotipov, vidi,
kako se lahko stvari naredi na
drugačen način, se ne spušča v
podrobnosti, raje ustvarja zamisli, kot
jih uresničuje, z glavo v oblakih ...

TAJNIK/TAJNICA
Sistematičen, drži
besedo, odgovoren,
zanesljiv, strokoven,
zna zbrati prave
informacije v kratkem
času …
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SPOROČILO 2:

Pozdravljeni, otroci!
Kot sem vam že povedal, mi je gospa Hrček zaupala nalogo, da raziščem tukajšnje življenje in
odkrijem, kaj in kako jeste ter ali bo to v redu za našo družino Hrček. Ker gospa Hrček ne želi ničesar
prepustiti naključju, mi je dala seznam vprašanj v zvezi s hrano. Poiskati moram odgovore,vendar
tega ne moram narediti sam, ker ne vem, koga vprašati in kam iti. Mi lahko pomagate? Ali lahko to
raziščemo skupaj? Pogledati moramo v vašo vrtčevsko jedilnico in raziskati vaš dom. Tukaj so
vprašanja.

Dodatek 9

VELIKO VPRAŠANJ

2.

Na kmetiji, ura je 5 zjutraj …

Aaaaaaaaaaaaa, jutro ...
Danes me na kmetiji
čaka veliko dela.

Pomolzel bom krave.
S senom bom nahranil
konja.

Pobral bom jajca
in nakrmil kokoši.

V sadovnjaku
bom pobral
jabolka.

Dragi odbor Ekošole,
sedaj vem, s kom
imam opraviti, vendar
imam še vedno veliko
vprašanj ...
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VELIKO VPRAŠANJ ‒ PISMO:

Dragi odbor Ekošole,
zdaj vem, s kom imam opraviti, vendar se mi po glavi še vedno podi veliko vprašanj. O tem sem
razmišljal ves dan, medtem ko sem delal. Okoli vaše šole ne vidim polj za obdelavo, nobenega
sadovnjaka, kjer bi pobirali sadje, travnikov, na katerih bi se pasle živali, da bi vam dajale mleko in
meso. Kje so kokoši? Ali sploh jeste jajca? Od kod prihaja vaša hrana? Kje jeste? Kdo prideluje sadje in
zelenjavo, ki ju jeste? In kaj sploh jeste? Ste s hrano zadovoljni? Mi lahko, prosim, odgovorite? Vem,
da je vprašanj veliko in da morda ne bo lahko odgovoriti nanje. Iskati boste morali na različnih krajih
in premagovati veliko ovir. Vendar sem prepričan, da ste prava skupina za to delo in da se boste
dokopali do vseh informacij, ki jih potrebujete.
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FIDOV AKCIJSKI NAČRT ZA ZMANJŠANJE KOLIČINE ZAVRŽENE HRANE
Cilj: Količina zavržene hrane se bo zmanjšala.

PREJ

POTEM

Sam se bom odločil koliko hrane si bom naložil na krožnik. Naložil si bom le toliko hrane, kot jo lahko pojem.

Odgovorni: Fido

1.

Rok: 20.9.

Dosežen rezultat:

Naredil bom listo hrane, ki mi resnično ni všeč in jo pokazal mami.

Odgovorni: Fido

Živila, ki mi niso všeč bova zamenjala z drugimi živili.

Pomočnik: Mama

2.

Rok: 8.11.
Dosežen rezultat:

Poiskal bom načine za uporabo ostankov hrane.

3.

Odgovorni: Fido
Rok: 20.12.

Dosežen rezultat:
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DOBER NAČRT

3.
Zadnje čase me najbolj skrbi, kako
pripraviti dovolj zimske krme
za moje živali. Najbolj pomembna
stvar, ki jo moram ugotoviti, je, kako
dobiti dovolj sena.

Seno, ki ga lahko pridelam na svojem travniku,
zadostuje samo za del zime, preostalo moram
kupiti od kmeta iz sosednje vasi. Seno je
zelo drago in kmet je muhast in nezanesljiv prejšnje leto mi je dal veliko manj sena, kot mi
je obljubil.

Veliko bolje bi bilo, če bi imel sam
dovolj sena ...
Lahko bi povečal
travnik na račun drugih pridelkov,
vendar bi tako izgubil del pridelka,
ki je za nas zelo pomemben.

Morda bi lahko kupil še en travnik,
vendar nimam dovolj denarja.

Dragi člani odbora Ekošole, hvala
za vaše odgovore na moja vprašanja,
kako jeste. Zelo mi je všeč, da ...

Najverjetneje bom
Najel del travnika.
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PISMO DOBER NAČRT:

Dragi odbor Ekošole,
hvala za odgovore na moja vprašanja v zvezi z vašim prehranjevanjem. Zelo mi je všeč, da ... *, vendar
vidim tudi nekaj stvari, ki bi jih bilo vredno izboljšati. Ste zadovoljni z ugotovitvami? Kot kmet se
moram vsak dan odločiti, kaj moram narediti, v kaj moram usmeriti svojo energijo, kaj lahko storim,
kaj lahko spremenim in česa ne zmorem. Na primer, danes sem se ukvarjal s pomembno zadevo glede
mojih polj, in nazadnje sem našel pot do rešitve. Zdaj je zelo pomembno, da naredim še dober načrt.
Kakšen pa je vaš akcijski načrt?

* Izpolni učitelj na podlagi rezultatov Pregleda hrane
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Dejavnost za pomoč pri pisanju akcijskega načrta – Delavnica prihodnosti

CILJ: Pomagati učencem pri zamisli pristopa, ki vodi k doseganju zastavljenih ciljev.
Dejavnost je sestavljena iz treh faz, ki so med seboj povezane ‒ kritična, domišljijska in
izvedbena faza.
ČAS: 45‒60 minut
KRITIČNA FAZA:
V prejšnjih dejavnostih so učenci na podlagi pregleda hrane v šoli in zastavljenih ciljev
izpostavili problem, ki ga želijo obravnavati. Zdaj prihaja faza, ki jih lahko preseneti. Rešitve
problema ne bomo začeli načrtovati takoj, nasprotno, pustili bomo, da se njihova čustva v “
kritični fazi ” razvnamejo.
Učence razdelite v skupine in jim dodelite nalogo: na liste papirja morajo zapisati vse, kar
jim stoji na poti do rešitve problema, zakaj morda ne bi bili uspešni pri doseganju svojih
ciljev, zakaj je morda problem nerešljiv. Izrazijo naj vse, kar jih tlači v zvezi z danim
problemom ‒ jeza, pritožbe, skrb, ocenjevanje, problem itd. To morajo oblikovati in napisati
čim bolj podrobno in nato prilepiti na oglasno desko

pod napisom problema, ki ga

obravnavajo.
Nato učence prosite, naj iz vseh izjav izberejo tiste, ki jih bodo obravnavali v nadaljevanju.
Za to lahko uporabite metodo seštevanja glasov (vsak ima na voljo določeno število glasov,
recimo ‒ tri, ki jih razdeli med izjave, in tako najdejo najbolj problematično). Nato se bodo
odločili, katere izjave gredo naprej v naslednjo fazo (domišljijsko fazo) in glede na skupno
število glasov se bodo izbrale izjave.

Pravila kritične faze (lahko jih obesite na vidno mesto, da jih učenci vidijo):


Svoja čustva izrazi na vljuden način.



Kritika naj bo kratka in natančna ter zapisana na listkih.



Ne dajaj predlogov za izvedbo.



Ne razpravljaj.

DOMIŠLJIJSKA FAZA:
To je najzabavnejša faza. V njej se učenci osredinijo na prihodnost. Osvobodijo naj realnosti,
razprejo svoja krila ustvarjalnosti in domišljije in odkrijejo popoln svet, kjer je vse mogoče.
Po kritični fazi je vseeno dobro priti v pravo razpoloženje za to fazo. V ta namen uporabite
naslednjo dejavnost:
POTOVANJE V DOMIŠLJIJSKI SVET
CILJ :
ČAS : 10 minut
NALOGA: Otroke prosite, naj se udobno namestijo na stolih ali ležejo na tla, zaprejo oči in se
v mislih odpravijo na potovanje, na katerem jih boste spremljali. Nato jim preberite besedilo
Moja šola v prihodnosti. Ko nehate brati, jih prosite, naj odprejo oči in izrazijo svoje vtise. Pri
branju besedila lahko uporabite tudi glasbeno spremljavo.

Moja šola v prihodnosti:
Udobno se usedite ali lezite. Zaprite oči, globoko vdihnite in počasi izdihnite, to nekajkrat ponovite ...
Predstavljajte si, da ste v letu 2050 in ste slišali za šolo, kjer je mogoče popolnoma vse. Šolo vodijo
učenci in učitelji ter skupaj živijo v šoli. Vse poteka tako, kot si ne bi nikoli mogli predstavljati celo v
najbolj divjih sanjah ne. To šolo lahko obiščete, vendar samo enkrat ...
Predstavljajte si, da te nove šole še nikoli niste videli. Radovedni ste in o njej bi radi izvedeli čim več.
Sprehodite se in najprej preglejte šolo in njeno okolico, zgradbe in vse, kar je v njeni bližini. Nato
vstopite v šolo in dobro poglejte naokrog. Morda kaj vidite ali vohate, morda slišite zvoke in glasove.
Šola vsekakor lepo diši …
Nato srečate nekaj kolegov in učencev (učitelji in sošolci). In to tako, kot ste si vedno želeli. Morda se
želite o čem pogovoriti ali načrtovati ali kaj skupaj narediti.
Ko ste vse to videli in si vtisnili v spomin, lahko greste v del, kjer se nahajajo razredi. Najprej
natančno vse poglejte: barve, predmete. Osredinite se tudi na učence (ali učitelje, sošolce). Poslušajte
zvoke in glasove in opazujte, kako se ravna z učenci in kakšen je odnos med vami in učenci (ali učitelji
in učenci) in kako potekajo učne ure. Kaj je drugače? Kaj vam je še posebno všeč? Kaj bi radi vzeli s
seboj?
Zdaj naj se vse zlije v nov trenutek, odpravite se iz šole. Vrnite se na ta prostor. Počasi odprite oči in
se pretegnite.
Nadaljevanje domišljijske faze: Ko so učenci v pravem razpoloženju, lahko začnete delati.
Prosite jih, naj poskusijo preoblikovati izjave iz kritične faze v pozitivne izjave (npr. izjava “
naši sošolci ne vedo, kaj je sezonsko sadje in zelenjava in kaj je trenutno zrelo ... “ se lahko
preoblikuje v “ vsi naši sošolci vedo, kaj je sezonsko sadje in zelenjava in kaj je trenutno zrelo”...).
Tako dobijo opis idealnega ciljnega stanja.
Nato razdelite učence v manjše skupine, v katerih bodo nadaljevali delo. V tem delu projekta
ni omejitev. Naloga učencev je, da v oblačke (spodbujajo k sanjarjenju) napišejo, kar koli jim
pride na misel glede rešitve izbranih vprašanj. Vsaka skupina mora navesti domišljijske
rešitve za eno izjavo.
Na primer: Skupina z izjavo “vsi naši sošolci vedo, kaj je sezonsko sadje in zelenjava in kaj je
trenutno zrelo” v oblačku napiše domišljijske predloge, kako to doseči. Primer: Vsi učenci lahko
opazujejo, kdaj zori sadje in zelenjava na našem šolskem vrtu ... ali Tukaj ni trgovin in vse sadje in
zelenjavo kupujemo od kmetov ... V šoli imamo veliko tablo, ki prikazuje, katero sadje in zelenjava sta
trenutno zrela ...

Pravila domišljijske faze (lahko jih obesite na vidno mesto, da jih učenci vidijo):


Povej svojo zamisel na temo mota: “Vse je mogoče”.



Dobrodošle so tudi »čudne« in nerealne zamisli.



Uporabi kratke, udarne stavke.



Brez kritiziranja, ne ocenjuj zamisli drugih.



Ne razpravljaj.



Ne dajaj predlogov za izvedbo.

IZVEDBENA FAZA:
Cilj te faze je vrnitev s sanjskega potovanja na zemljo in na realna tla in da se določi, kaj je
izvedljivo in kaj je mogoče.
Učenci naj delajo v istih skupinah kot v domišljijski fazi. Najprej bo njihova naloga določiti,
katere od

domišljijskih predlogov bodo predstavili drugim. Lahko se dogovorijo ali

uporabijo metodo seštevanja glasov. Tokrat mora biti predlog izvedljiv.
Na primer: V šoli imamo velik zaslon, ki prikazuje, za kaj je trenutno sezona ... To v šoli zagotovo
ne bo mogoče, mogoče pa je na primer: Lahko izdelamo koledar za sezonsko sadje in zelenjavo in
ga postavimo na oglasno desko ali zunaj jedilnice ali v posamezne razrede ...

Učenci bodo skupaj razvili posamezne dejavnosti v akcijskem načrtu, vključno s tem, kdo
bo kaj delal in s kom ter kdaj, in določili ocenjevalno metodo (kako vemo, da je naloga
opravljena).

Pravila izvedbene faze (lahko jih obesite na vidno mesto, da jih učenci vidijo):


Postavi utopične zamisli v resnično okolje.



Prilagodi zamisli tako, da bodo praktične in natančne.



Zagotovi povezavo s temo.



Poudari korake, ki vodijo k realizaciji.



Pripravi poznejše dejavnosti (akcijski načrt).
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SPOROČILO 3:

Pozdravljeni, otroci!
Povedal vam bom nekaj o stvari, ki me že nekaj časa muči. Včeraj sem na poti domov veliko razmišljal.
Skupaj smo naredili in ugotovili veliko. Pregledujemo hrano, poskušamo ugotoviti, kaj je dobro za nas
in za svet okoli nas, poleg tega se trudimo, da bi zadeve vsaj malo spremenili. Toda kako naj to povemo
še drugim? Ali ne bi bilo dobro, da bi čim več ljudi izvedelo, kaj smo ugotovili? Saj moramo vendar
vsi jesti, zato bi morali razmišljati tudi o tem, kaj jemo. Moj bratranec Lojzek, na primer, ni pozoren
na to, ali je hrana, ki jo uživa, dobra zanj in za njegovo okolico. Zanima ga samo, kakšnega okusa je. In
stavim, da ni edini.
Morda bi lahko takim ljudem pomagali. Kako? Tako, da jim povemo, kaj smo med projektom odkrili in
kako se trudimo, da bi naredili majhne spremembe tukaj v vrtcu in doma. Lahko organiziramo dogodek
za ljudi, na katerem bomo govorili o hrani in njenem vplivu. Morda se bodo potem začeli zanimati, od
kod prihaja hrana, kako vpliva na naše telo in naše okolje, in morda bomo celo začeli pomagati drug
drugemu.
Lahko torej predlagate, kako lahko pomagamo ljudem in gospe Hrček, da izvedo za naš projekt o
hrani?

Dodatek 16

ŽELIŠ NEKAJ IZVEDETI?
Velikokrat sem se mučil z vprašanjem,
Ali bi lahko kaj spremenil, če bi komu
Povedal, kaj sem videl v tem ogledalu.

Kakšna neumnost je to?!
… Kje bodo dobili hrano
In kaj bodo jedli …

Dobro, raje se lotimo dela,
nimamo nikakršnih "kivijev"
ali "supermarketov" ali kar
koli si že rekel. Torej, dovolj
teh norih zgodb in nazaj na
delo ...

4.

Ali veste, da bodo nekega dne to delo
opravljali stroji in da večina ljudi ne bo imela
sadovnjaka, polj ali živine?

Hrano bodo kupovali v
teh posebnih
stavbah - trgovinah ali
supermarketih ... vse na
enem mestu. Recimo,
banano, kivi ali paradižnike
bodo lahko kupovali vse
leto ... in ne bo pomembno,
ali je poletje ali zima,
vedno boš lahko dobil,
kar boš želel ...
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PISMO: »ŽELIŠ NEKAJ IZVEDETI?«
Dragi člani odbora Ekošole,
resnično se vam zahvaljujem, ker ste mi dovolili pogledati v vaš svet in izvedeti, kako bo s hrano čez
sto let. Ne vem, kaj naj z vsem tem storim, saj nekatere stvari presegajo moje zmožnosti razumevanja.
Kako je tako velika sprememba sploh mogoča? V mojih časih je bilo pridelovanje hrane bistvena stvar
za dobro gospodarjenje z zemljo, vodo in drugimi viri. Menim, da je pridelovanje hrane še vedno
bistvena stvar, ki vpliva na svet in dobro počutje ljudi.
Lahko ste srečni, ker imate na voljo veliko novih informacij – zato se vam zahvaljujem, da ste jih
analizirali in delili z drugimi. Velikokrat sem se mučil z vprašanjem, ali bi lahko kaj spremenil, če bi
komu povedal, kaj sem videl v čarobnem ogledalu. Dejansko sem to tudi poskušal, vendar mi ni nihče
verjel in name so gledali kot na norega človeka.
Vendar mi morate dovoliti, da ljudem povem kaj o vašem delu, kaj ste ugotovili, se naučili in odkrili.
Ne zadržujte svojih odkritij zase, razkrijte jih drugim, v šoli in zunaj nje. Opravili ste veliko delo in to
bo zagotovo navdušilo in prepričalo druge, da lahko tudi oni naredijo vsaj majhen korak za boljše
prehranjevanje in da se začnejo zanimati, kaj jedo, kako pride hrana na njihov krožnik in kako to vpliva
nanje in na njihovo okolico.
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Dodatek – delovni list za komunikacijska orodja
Oglasna deska
Kako narediti vpadljivo oglasno desko
Oglasna deska mora stati na mestu, kjer se giblje veliko ljudi, da je čim bolj opazna. Že
pogled nanjo mora zbuditi pozornost. Redno jo moramo posodabljati, da podatki na njej ne
zastarajo.
Pisava: Izberite tako vrsto in velikost pisave, da so črke vidne z razdalje vsaj enega metra.
Uporabite preprosto pisavo. Preveč okrašena pisava se težko bere.
Besedilo: Če naj bi bila oglasna deska vpadljiva, besedila ne sme biti preveč. Biti mora
udarno, nekaj, kar nagovarja ljudi in zbuja njihovo pozornost, jih morda celo pretrese
(pozitivno). Ne pozabite dodati informacij, kje lahko ljudje izvedo kaj več ali se vključijo v
projekt.
Naslov: Izberite takega, ki že na prvi pogled zbudi pozornost. To je prva stvar, ki jo bralec
prebere, in če se mu ne zdi zanimivo, neha brati.
Slike: Dobra slika odtehta tisoč besed, zato jih izbirajte pozorno in dodajte kratek in jedrnat
opis. Vedno napišite avtorja ali vir in preverite avtorske pravice.
Grafi: Podatke predstavite v obliki grafa. Besedilo naj bo kratko, z veliko pisavo, in
informacija naj bo čim bolj jedrnata.
Oglaševanje projekta Odgovorno s hrano: Med potekanjem projekta morata biti na oglasni
deski vidna logotip projekta in stavek o podpori iz EU. Logotip in promocijski stavek najdete
na //www.ekosola.si/.
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Dodatek – delovni list za komunikacijska orodja
Članek
Kako napisati zanimiv članek
Preden začnete načrtovati, kako boste napisali članek, se najprej odločite, o čem boste pisali. Ali želite
napisati članek, s katerim želite bralca o nečem obvestiti, ali ga želite o nečem prepričati ali samo
zabavati?
Spoznajte svoje bralce. Komu je namenjen članek? Če pišete za najstnike, mora biti slog pisanja
drugačen, kot če pišete za starše ali strokovnjake. Poglejte, kako so napisani članki v vašem šolskem
časopisu, in svoj članek prilagodite temu.
Prikažite nov vidik tematike. Predstavite nove zamisli, pristope, informacije, ki jih pozna malo ljudi.
Če boste nad temo navdušeni, bo tudi vaš članek zanimivejši.
Poiščite zanesljive vire. Uporabite lahko splet, knjižnico, se posvetujete s strokovnjaki ...
Določite dolžino besedila ali ugotovite, koliko prostora imate na voljo za svoj članek.
Naredite osnutek. Ne pišite iz glave. Osnutek vam bo pomagal razvrstiti informacije in bo vaš vodnik
pri pisanju članka. Pomagal vam bo tudi, da ne boste pozabili česa pomembnega.
Dodajte slike, fotografije, grafe ... Te stvari članek popestrijo in bralec si lahko malo odpočije od
branja. Vedno navedite avtorja ali vir, kje ste kaj dobili. Preverite avtorske pravice.
Če v članek vključite informacijo iz drugega vira, ga navedite.
V članku mora bralec najti odgovore na vprašanja kdo, kaj, kje, kako in zakaj.
Naslovna vrstica mora biti vedno kratka, jedrnata in zanimiva. Napovedati mora vsebino, pritegniti
pozornost in spodbuditi ljudi, da berejo naprej.
Začetek: To je uvodni del članka. Pritegniti mora pozornost in bralcu dati predstavo o vsebini.
Pogosto ga pišemo s poševnimi črkami in odgovori na vprašanja kdo, kaj, kdaj in kje.
Osrednji del: V tem delu članek razvije informacijo. Odgovori na vprašanja, kako in zakaj. Besedilo
mora biti logično sestavljeno in je bolje, da ga razdelimo na več odstavkov s podnaslovi. Vsebuje tudi
načrte za prihodnost, ki se nanašajo na temo.
Zaključek: V tem delu lahko navedete druge informacije, zanimiva dejstva, literaturo, vključite
zahvale itd. …
Ime pisca članka
Oglaševanje projekta Odgovorno s hrano: Med potekanjem projekta morata biti na oglasni deski
vidna logotip projekta in stavek o podpori iz EU. Logotip in promocijski stavek najdete na
//www.ekosola.si/.

Dodatek 20

7 korakov do odgovornega prehranjevanja

Dodatek – delovni list za komunikacijska orodja
Splet
Kako napisati članek za spletno stran
Pri pisanju članka za spletno stran obstajajo posebna pravila.
Ključne besede: Preden začnete pisati članek, zapišite nekaj ključnih besed, ki so povezane s
temo, o kateri želite pisati. Za to lahko uporabite posebno Googlovo orodje za ključne besede
(The Google Keyword Tool). Te besede uporabite pri pisanju članka.
Pišite na kratko in jedrnato in poudarite pomembne dele članka ‒ uporabite krajše
odstavke in ne opisujte podrobnosti.
Uporabite spletno grafiko – besedilu dodajte slike, fotografije, grafe, diagrame itd. ...
Naslov mora pritegniti pozornost. Bodite pozorni na hierarhični red naslovnih vrstic.
Povezave – Povezava mora biti vzpostavljena direktno iz besedila (ne uporabljajte načina “
kliknite tukaj”).
Vključite naslov in opis – naslov in opis se prikažeta obiskovalcem v rezultatih iskanja. Če
tega ni, iskalnik po navadi uporabi del besedila z začetka strani.
Oglaševanje projekta Odgovorno s hrano: Med potekanjem projekta morata biti na oglasni
deski vidna logotip in stavek o podpori iz EU. Logotip in promocijski stavek najdete na
//www.ekosola.si/.
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Dodatek – delovni list za komunikacijska orodja
Predstavitev
Kako narediti predstavitev
Predstavitev je eno od orodij, ki vam pomagajo predstaviti vaš projekt javnosti. To so kratke,
preproste, razumljive in predvsem zabavne predstavitve, kjer ima glavno vlogo govorjena
beseda, medtem ko so prosojnice namenjene za vizualno spremljavo. To orodje lahko
uporabite tudi za predstavitev projekta na konferenci, na šolskem srečanju ali na javnem
dogodku.


Vedno morate vedeti, kaj je cilj predstavitve (predstaviti projekt, dobiti denarna
sredstva ...).



Najbolje je, da načrt predstavitve zapišete na papir. Ko veste, kaj in kako želite
predstaviti, s kakšnim ciljem in v kakšni obliki, koliko prosojnic potrebujete in kaj so
glavne zamisli, preidete na predstavitev s prosojnicami.



Lepota je v preprostosti ‒ naredite svojo predlogo.



Včasih je manj – več. Ena zamisel = ena prosojnica.



Naslov mora biti kratek, razumljiv in jedrnat.



Barva pisave mora biti v kontrastu z ozadjem prosojnice.



Preveč besedila je zapravljanje časa ‒ bolje je, da napišete glavne točke, preostalo
poveste. Deset besed na prosojnico je dovolj.



Črke morajo biti take velikosti, da lahko besedilo preberete iz katerega koli dela sobe.
Najmanjša velikost črk naj bo 24; uporabite pisavo brez okraševanja (npr. ariel).



Ne uporabljajte preveč premikajočih se efektov, največ enega, najbolje nobenega.
Taki efekti motijo občinstvo.



Skrbno izberite slike; nanašati se morajo na temo in imeti čustven vpliv. Vedno
navedite avtorja ali vir in preverite avtorske pravice zanje. Uporabite preproste grafe
in ne pozabite jih označiti. Občinstvu ne dajajte natisnjenih strani predstavitve, razen
če jih uporabljate za beleženje. Bolje je pripraviti tekstovni dokument, ker vsebuje
več informacij kot prosojnice, ali zanje pripraviti gradivo o predstavljeni temi.



Delajte na vseh čutilih: ljudje nekaj vidijo na prosojnici, nekaj slišijo od vas in dobro
bi bilo nekaj dobiti v roke ‒ tako si bodo laže zapomnili predstavljeno (npr. če imate
predstavitev o šolskem vrtu, prinesite s seboj nekaj sadežev ali zelišč, da jih lahko
povohajo).



Za predstavitev se pripravite in jo vadite.



Govorite razločno in ne pozabite, da so kretnje in izraz na obrazu pomembni.



Na koncu se obiskovalcem zahvalite za njihovo pozornost.

Oglaševanje projekta Odgovorno s hrano: V predstavitev morate vključiti logotip in stavek
o podpori iz EU. Logotip in promocijski stavek najdete na //www.ekosola.si/.

