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Načrt izvedbe ŠOLSKE SHEME 2022/23 

DEJAVNOST MESEC UDELEŽENCI 

Predstavitev razdeljevanja sadja in 
zelenjave na 1. roditeljskem 
sestanku 

september ravnateljica, razredniki od 1. do. 9. razreda, starši 

Predstavitev projekta SŠSZ na svetu 
staršev 

september ravnateljica, pomočnica ravnateljice, starši 
 
 

 
Ob mednarodnem dnevu 
ozaveščenosti o izgubah hrane in 
odpadni hrani 
 
 

29. 9.  Sušenje sadja /izdelava okusnih sadnih tablic s 
pomočjo sušenja sadne kaše s sušilnim strojem 
 Vključeni razredi v OPB- ogled postopka v 
popoldanskem času 
(objavljeno na šolski spletni strani) 

 
Izdelava plakatov ŠOLSKA SHEMA 

oktober  
Maša Cerjak pri likovnem pouku s šestimi razredi 
 
 
  

 
Pobiranje pridelkov z vrta in 
priprava vrta na zimo (zastirka) 
 

september - 
oktober 

 Marija Slavec Konda, učenci vključeni v krožek 
šolski ekovrt (3. razred) 
 

Sušenje sadja /hruške oktober Andreja Šimnovec z učenci 6. in 8. razreda 
razreda v okviru izbirnih predmetov SPH, NPH 
 

Pečena jabolka oktober Andreja Šimnovec v okviru izbirnih predmetov 
SPH in NPH 
 

Uravnotežena prehrana za otroke 
(predavanje za starše in strokovne 
delavce šole) 
 Predavateljica: Jana Levec 
 
 

oktober  Za starše in strokovne delavce 
( preko spleta-ZOOM povezava) 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

(pomembnost lokalne prehrane in 

pomembnost zajtrka) 

 

 

november 

 

Vsi učenci od 1.-9. razreda 

Datum: 18. 11.  

Vodja: Melita Čušin 

Hrana in prehranjevanje 

(delavnice v okviru Razširjenega 

programa) 

Celo šolsko leto 

(vsak torek) 

2. in 3. razredi z mentorico Marijo Slavec Konda 
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Razstava v Leški knjižnici: 

»Ustvarjamo s kuhalnico in 

predpasnikom« 

januar Marija Slavec Konda z učenci 2. in 3. r. v okviru 

delavnic Hrana in prehranjevanje 

 
Sejanje semen za šolski vrt 
 

marec Marija Slavec Konda 

Sajenje in sejanje na šolskem vrtu 
 
 

april-maj Marija Slavec Konda, učenci vključeni v krožek 
šolski eko-vrt (3. razred) 
Slike na šolski spletni strani 
 

Obisk Biotehniškega centra Naklo 
4.a in 4.b razred 
  
Izdelovanje jogurta, masla, ogled 
centra 
 
 

april Razredničarki ( Januša Avguštin in Katarina Rauh) 
 

Obisk Biotehniškega centra Naklo 
5.a in 5.b razred  
(ogled in delavnice na temo 
kmetijstva) 
 

Po razporedu Razredničarki (Meta Krejan in Mojca Slivnik)  
 

Dan zdravja – pomen sadja in 

zdrave prehrane za zdravje 

po razporedu Urša Praprotnik –vodja  in (učenci 4., 5. , 6. 

razreda) 

 

 

Zelenjava in sadje v prehrani september-oktober Andreja Šimnovec, učenci pri GOS (6. razredi) 

 

 
Opisi hranilnih vrednosti sadja in 
zelenjave (igralne karte-kvizi) 
 

Celo šolsko leto Andreja Šimnovec GOS, NPH (7. razredi), SPH 1 in 
SPH 2 (8. razredi) 
 

 
Šolski ekovrt na podružnici- 
izdelovanje in uporaba zelišč v 
namazu pri šolski malici (drobnjak)  
 

Pomladi  Izdelava namaza za vse učence od 1.-5. razreda 
na podružnični šoli  
 

Urejanje šolskega vrta - pletje junij Marja Slavec Konda z učenci 

Pobiranje pridelkov iz šolskega vrta Junij- september Marja Slavec Konda z učenci 

Razdeljevanje sadja in zelenjave 
kot dodatni obrok 

Celo leto (odvisno 
od ponudbe) 

Vsi učenci (matične in podružnične šole), Martina 
Schmitt, Andreja Šimnovec, učitelji, šolska kuhinja 
(matična in podružnična šola) 
 

Pomen zdrave prehrane 
(ODS, pouk) 
 

april/maj ODS (oddelčne skupnosti ali prva triada pri 
pouku)- tema – zdrava prehrana in vključevanje 
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Knjižnično informacijska znanja 
(šolska knjižnica)  
 

sadja in zelenjave ter mlečnih izdelkov v 
vsakodnevno prehrano. 
 
 Sodelujejo vsi učenci od 1.- 9.  razreda   
V prvi triadi pri knjižni vzgoji beremo knjigo: 
Bonte: Krava Liza na dopustu, zal. Chiara  
 

Dan brez zavržene hrane april Učenci 5. razredov na podružnični šoli in v Lescah  
merijo koliko malice je bilo vrnjene, oziroma 
zavržene od vseh razredov ta dan. Izračunajo 
odstotke zavrnjene hrane, sledi pogovor. 
Mentorica: Martina Schmitt 

 
Čebelarski krožek 
 
 

Celo šolsko leto mentor Vid Grašič v sklopu interesne dejavnosti z 
učenci od 1. - 5. razreda 


