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1 ODGOVORNO S HRANO 

 odgovornost - »sposobnost zavestnega 

sprejemanja posledic svojih odločitev oziroma 

ravnanja« (SSKJ, 2000) 

 

 odgovornost - do samih sebe, do sočloveka in 

družbe na sploh, do narave, okolja, do 

svojega dela, svoje kulture, razmišljanja, do 

svojega zdravja, dobrega počutja, do hrane in 

prehranjevanja ... 

 

 odgovorno ravnanje s hrano - ravnanje, ki 

vključuje oboje, tako ravnanje s hrano kot 

živilom, kot tudi prehranjevanje – 

konzumiranje hrane 

 



UČENJE IN POUČEVANJE V OSNOVNI 

ŠOLI 
 

 uporabno znanje ni znanje, 
pri katerem gre zgolj za 
pomnenje podatkov 

 

 uporabno znanje 
predstavlja sposobnost 
učencev, da podatke, 
pridobljene na podlagi 
predhodnjih izkušenj, 
stališč, vrednot, zunanjih 
dejavnikov in predhodnega 
znanja interpretirajo in ga 
posledično uporabijo v 
vedno novih situacijah 
(Marentič Požarnik, 2008) 



ODGOVORNO RAVNANJE S HRANO 

IN UČNI NAČRT 
 

 odgovorno ravnanje s hrano in odgovorno 
prehranjevanje spadata med temeljne cilje 
osnovnošolskega izobraževanja 

 

 v učnem načrtu se cilji povezani z odgovornim 
prehranjevanjem in odgovornim ravnanjem s hrano 
pojavljajo vzdolž celotne vertikale 

 



SOCIALNI VIDIK PREHRANJEVANJA 

 “Hrana posamezniku v interakciji s socialnim 
okoljem služi kot sredstvo komunikacije o tem, 
kdo je in kakšen je njegov položaj glede na druge 
posameznike.” 

 

 “Hrana lahko predstavlja tudi sredstvo za 
povrnitev občutka kontrole.” 

 

 “Širši socialni kontekst prehranjevanja vključuje 
tudi bonton, načine prehranjevanja itd. Skozi vse 
te kroge, ki posameznika obdajajo, pa se vpleta 
njegov odnos do hrane.” (Kobal Grum, Seničar, 
2011) 

 



POSAMEZNIKOV ODNOS DO HRANE 
 

 

  ... pri tem pa ne gre samo za kuharje in 
kuharice, ki so hrano pripravili ampak tudi za 
kmete in pridelovalce, ki so hrano pridelali, gre 
za ogromno količino energije, vode, ki je bila 
porabljena za to, da je hrana sploh prišla do njih 
... 



IZVEDENE AKTIVNOSTI V OKVIRU 

PROJEKTA ODGOVORNO S HRANO 

 delavnica za učiteljski zbor – predstavitev živil 
in receptov v skladu s projektom Odgovorno 
prehranjevanje, 

 

 predavanja za učence na temo zdrave prehrane 
in njenega vpliva na življenje, počutje in delo 
posameznika, izdelava prehranske piramide in 
zdrav prigrizek – kosmate banane, 

 

 dejavnosti v okviru Kuharskega krožka – 
pridelava hrane, priprava pogrinjka, priprava 
zdravega in polnovrednega obroka, 

 

 sodelovanje na prireditvi tradicionalnega 
pustnega Zmajevega karnevala, ki je 
organiziran v okviru »Ljubljane, Zelene 
prestolnice Evrope 2016«. Tema karnevala je  
bila »Na vrtu«. 

 

 

 

 

http://www.boobeefoodee.si/blog/wp-content/uploads/2013/12/kosmate-banane_wm.jpg


 Problem: med skupinami živil, ki 

jih zavržejo naši učenci med 

obroki prednjačita sadje in 

zelenjava, sledijo kruh in 

pekovski izdelki, 

 

 Sodelujoči: 22 učencev (14 

dečkov, 8 deklic), 

 Starost: 7 – 9 let (3. razred OŠ), 

 Čas trajanja: 1 teden (ure 

slovenskega jezika in 

spoznavanja okolja). 

 

 

 

 

 

 

2 EMPIRIČNI DEL 



 Branje zgodbe: Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš 

 

 pogovor o prebranem besedilu, razlaga neznanih besed 
(leščerba, skopulja) 

 

 obisk knjižnice -  prebiranje literature na temo 
odpadkov 

 

 hrana kot odpadek 

 

 strategije za zmanjšanje količine odpadne hrane 

 

 Kreativno literarno ustvarjanje na temo – POGOVOR 
NA KRAJCU KRUHA/ POGOVOR MED DVEMA 
KRAJCEMA KRUHA 

 

PREDSTAVITEV UČNIH UR 

KREATIVNEGA PISANJA NA TEMO 

ODPADNE HRANE 



3 ZAKLJUČEK 

 

 spodbujanje kreativnosti, 

inovativnosti in 

ustvarjalnosti učencev – 

rešujejo vsakdanje, realne 

probleme 

 

 učence navajamo na 

odgovornost do lastnega 

znanja in kritičnega 

presojanja posledic 

človekovega ravnanja na 

okolje 
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