
NARAVOSLOVNI DAN 1. - 9.razred 

 

 

 

 

Dan in datum: PETEK, 17.11.2017 

NAMEN NARAVOSLOVNEGA DNE: 

- promocija lokalno pridelane / predelane hrane, 

- učence in zaposlene izobraziti / ozavestiti o lokalno pridelani / predelani hrani ter njenem 

pomenu za zdravje, 

- spodbujati in motivirati za večji vnos lokalne hrane za izboljšanje prehranskih navad 

posameznikov, 

- spoznati različne načine pridelave / predelave lokalne hrane (tudi integrirana, ekološka), 

- spodbujati k pozitivnemu odnosu do narave in okolja ter kulturnemu uživanju obrokov, 

- spoznati pomen zdrave prehrane in gibanja za zdravje, 

- podrobno spoznati projekta Shema šolskega sadja in Tradicionalni slovenski zajtrk, 

- izdelati plakat in maskoto projekta Shema šolskega sadja, 



- izdelati panjske končnice, 

- spoznati čebelo in njen način življenja ter delo čebelarja, 

- izdelati plakate in izdelke za šolsko razstavo v jedilnici. 

  



SPLOŠNA NAVODILA  

Učenci pridejo v šolo po ustaljenem urniku prevozov, najkasneje ob 8.15.  

Jutranje varstvo poteka po PETKOVEM urniku. 

Varstvo vozačev zjutraj in po dejavnostih je v učilnici BIO – KEM (U210).  

OPB poteka predvidenem razporedu. 

Učenci morajo imeti s seboj šolske copate, peresnico in likovni pribor.  

Vsi avdio in video pripomočki so strogo prepovedani.  

Po končanem naravoslovnem dnevu gredo učenci na kosilo, domov ali v 

varstvo vozačev. 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK ob 8.20 

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali 

zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v 

okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem 

okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k pravilni in zdravi 

prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije. Posebno pozornost pa 

namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.(vir: http://tradicionalni-zajtrk.si/)  

To je projekt, ki ga podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Link: 

http://www.mkgp.gov.si/.  

 

DEGUSTACIJA (V ŠOLSKI JEDILNICI) in PREDAVANJI 

Degustacija lokalnih dobaviteljev bo v šolski jedilnici med 10.00 in 12.30. Predstavili 

se nam bodo: 

Boštjan Lešnik – domači kruh, 

Sonja Greif – jabolka in jabolčni sok, 

Peter Hecl – mleko in mlečni izdelki, 

 

 



 

 

Čebelar Marko Cesar bo v veliki telovadnici 

predstavil čebelo in čebelarske izdelke.  

Za učence 1. - 4. razreda ob 11.30 – 12.00. 

 

GIBALNE MINUTE (V ŠOLSKI 

TELOVADNICI) 

 

Gibalne minute za učence 1. – 5. 

razreda. 

 


