
14.2.2018 

1 

na  

Osnovi šoli Roje 

 Hrana je vrednota! 

 

 Naraščanje količine odpadne hrane  

 

ZAKAJ? 

 zmanjšati količino odpadne in zavržene hrane; 
 ozavestiti učence o vrednosti hrane; 
 ozavestiti učence o pomenu odgovornega in premišljenega 

ravnanja s hrano; 
 vpeljati izboljšave pri razdelitvi malic za boljše ločevanje 

čiste in odpadne hrane; 
 urediti točko za zbiranje preostale čiste hrane, kjer po 

malici ostane na voljo učencem čez dan; 
 navajati učence na premišljeno odmerjanje hrane pri malici 

in kosilu; 
 vzpostaviti sistem razdeljevanja odvečne, preostale hrane 

pri kosilu. 
 

Kaj smo želeli doseči? 

Kako smo se tega lotili? 
 

1. leto … 
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 starši se zavedajo pomena odgovornega ravnanja s 
hrano 

 vpliv socialno-ekonomskega statusa 

 pomen lastnega truda za pridelavo določene vrste 
hrane 

 priprava obrokov doma - sprotna poraba  

 posameznikova lastna moralna drža v odnosu do 
hrane, ki postaja vrednota 

ANKETA - starši 

 izkazali zelo odgovoren odnos 

 večina učencev vedno ali pogosto poje celoten obrok 

 ponudijo sošolcem ali shranijo za kasneje 

 redki hrano zavržejo 

 zgled doma, zgled v šoli 

ANKETA- učenci 

  MALICA KOSILO 

Pon 11. 1. 16 4 kosi kruha 7l juhe in omake 

Tor 12. 1. 16 4 kosi kruha, 1/2l ješprena 3l juhe 

Čet 28. 1. 16 2l prosene kaše 3l juhe, palačinke 

Pon 1. 2. 16 nekaj razdrobljenega peciva 2l juhe, 1l solate 

Tor 2. 2. 16 10l zelja 4l juhe 

2kg rdeče pese 

krožnik testenin z omako 

Sre 10. 2. 16 nič 2l juhe 

Čet 11. 2. 16 1l mlečnega zdroba 1l juhe 

2kg pese 

MERITVE 

IZVEDBA RAZREDNIH DELAVNIC 
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PREDSTAVITEV PROJEKTA ZA 
CELOTNO ŠOLO 

SPREMEMBE IN NOVOSTI MALA MAL‘CA 

»Če si še lačen in je pri malici 
karkoli ostalo, te v jedilnici čaka 
Mala mal'ca, kjer si lahko 
postrežeš.« 
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RECIKLIRANI RECEPTI 

Kruh v mleko … 

… ali v juho … 

… tudi v šnite 
pohane. 

Kozarček 
zdravja … 

… ali babičina kuhinja. 

DNEVI DEJAVNOSTI NA TEMO 
HRANE 

Kako smo nadaljevali? 
 

2. leto … 
 

 



14.2.2018 

5 

Nadaljevali smo z 
vpeljanimi 
spremembami in 
ohranili Malo mal‘co. 

SADOVNJAK IN PROIZVODNJA 
SOKOV 

Gospa LJUBICA KUHLA  
in CHEF KUHL - natečaj 

MARMELADA iz grozdne tropine 
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Natečaj Reciklirana kuharija 
nagrajena pica POLICA 

Dan dejavnosti posvečen hrani 
NAGRADNI PIKNIK 

Veliko smo se naučili, preizkusili in naredili, 
da bi hrano spoštovali in ji pravo mesto dali.  

 
 

Tudi v naprej se bomo trudili močno,  
da novih spoznanj in znanja ne pozabimo, 

da še naprej bomo ravnali s hrano zgledno vsi,  
saj zdaj vemo, da HRANA nikakor TJAZAVENDAN NI! 

 


