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SŠSZ 2016/2017 - NAČRT IZVEDBE

Ime šole, naslov:
PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
Odgovorna oseba:
Zvonka Murko, ravnateljica Tatjana Peršak, učiteljica in vodja šol. prehrane
e-naslov:
zvonka.murko@guest.arnes.si, tatjana.persak@guest.arnes.si
Datum načrtovanja:
05.09.2016
1. Kako pogosto boste SADJE oz.
ZELENJAVO ponudili učencem?

2-3x na mesec

2. Kdaj, v katerih delih dneva boste
najpogosteje nudili SADJE oz. ZELENJAVO?

med odmori

3. Kje na šoli boste najpogosteje delili SADJE
oz. ZELENJAVO?

v posebnem kotičku na šoli

4. Vaš namen in operativni cilji, ki jih želite
doseči pri vključitvi v shemo šolskega sadja
in zelenjave.

lokalna nabava oz. uživanje lokalno pridelanih vrst
sadja in zelenjave
, izobraževanje/ozaveščanje o sadju in zelenjavi ter
njegovem pomenu za zdravje
, spodbujanje, motivacija in večji vnos sadja in zelenjave
za izboljšanje prehranskih navad učencev
, spoznavanje različnih načinov pridelave sadja in
zelenjave (integrirana, ekološka)
, spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja

Možnih je več odgovorov.
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5. Katere IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI za
učence, delavce šole in starše načrtujete?
Možnih je več odgovorov.

priprava delavnic na temo priprave jedi iz sadja in
zelenjave
, izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na temo sadja in
zelenjave
, ogled kmetij, nasadov in skrb za šolski sadovnjak
, povezanost vsebin s konceptom Zdrave šole in z
drugimi projekti, ipd.

6. V kateri sistemsko organiziran
spremljevalni ukrep se nameravate vključiti v
tem šolskem letu?

projektne vsebine v okviru šole v naravi

Možnih je več odgovorov.

7. Katere PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI za
učence, delavce šole in starše (sodelovanje z
lokalno skupnostjo, strokovnjaki, drugimi
ustanovami, mediji itd.) načrtujete?
Možnih je več odgovorov.

predstavitev projekta SŠSZ (npr. učiteljem, staršem)
, delavnice na temo sadja in zelenjave (npr. izdelava
plakatov, panojev, postavitev razstav)
, šolski nasadi različnih vrst sadja in zelenjave
, ogledi kmetij
, vključevanje z drugimi projekti oz. sodelovanje z
različnimi društvi

8. Na kakšen način boste vključevali
obisk pri pridelovalcu (npr. ogled kmetije, ogled
pridelovalce/dobavitelje v izobraževalne
sadovnjaka, ogled pridelave in predelave sadja in
dejavnosti? (ogledi sadovnjakov, pridelave, zelenjave, obisk čebelarja)
predelave, predavanja itd.)
Možnih je več odgovorov.

9. Ali se namerava vaša šola v šolskem letu
2017/18 vključiti v novo ŠOLSKO SHEMO?

Da

10. Kaj bi na vaši šoli razdeljevali učencem, če Oboje, sadje in zelenjavo ter
se bo šola odločila za vključitev v novo
mleko in mlečne proizvode
ŠOLSKO SHEMO?
11. Koliko učencev bo predvidoma vpisanih v vašo šolo v šolskem letu 2017/2018?
450
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12. Kakšen se vam zdi odnos otrok do mleka?
nimajo radi toplega mleka
13. Kakšen se vam zdi odnos otrok do mlečnih proizvodov?
opazit je, da je na tržišču več proizvajalcev mlečnih proizvodov, posledično je njihov okus do mlečnih izdelkov
zelo različen
14. Kako pogosto učencem pri dopoldanski malici ponudite mleko in mlečne proizvode:
Mleko:
Bela kava:
Čokoladno mleko:
Kakav:
Navaden jogurt:
Kefir:
Kislo mleko:
Pinjenec:
Sir (rezina, trikotnik):
Sirni namaz:
Navadna skuta:
Mlečni puding:
Sadni jogurt:
Sadna skuta:
Sadni kefir:

1-krat na teden
1-krat do nekajkrat na mesec
nikoli
1-krat na teden
1-krat na teden
1-krat do nekajkrat na mesec
nikoli
nikoli
1-krat do nekajkrat na mesec
1-krat do nekajkrat na mesec
1-krat do nekajkrat na mesec
1-krat do nekajkrat na mesec
1-krat do nekajkrat na mesec
nikoli
1-krat do nekajkrat na mesec

15. Koliko imate v tem šolskem letu na šoli učencev, ki imajo laktozno intoleranco?
5 učencev
16. Koliko imate v tem šolskem letu na šoli učencev, ki imajo alergijo na mleko?
1 učencev
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