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MOJI ZAČETKI VKLJUČITVE V PROJEKT   -  
- ODGOVORNO S HRANO 

Sam projekt me je pritegnil že s svojim naslovom - ODGOVORNO S 
HRANO. 
Gre za mednarodni projekt, v katerem poleg slovenskih ekošol 
sodelujejo tudi ekošole  iz držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, 
Malte, Poljske, Romunije in Hrvaške. 
Njegov namen pa je „izobraziti“ otroke, kako odgovorno porabiti 
hrano.  
 
SKOZI VSA TA LETA PROJEKTA SMO: 
     -  spoznali lokalno pridelavo; 
      - spremljali  poreklo živil v trgovinah;  
      - pripravljali domači kruh, zdrave pice in napitke; 
      - izvajali ukrepe za zmanjševanje zavržene hrane- tehtali;   
      - likovno, literarno in glasbeno ustvarjali na temo hrane;                                                                                                   
- obiskovali lokalne pridelovalce v našem kraju; 
      -  izvajali štafeto semen, samooskrbo in izmenjavo sadik; 
       - organizirali zaključne prireditve za starše in lokalno skupnost. 
 
 



DRUŽINA HRČEK SE PREDSTAVI 
• Družina Hrček je bila izhodiščna in 

motivacijska dejavnost za otroke. 
 
• Vzgojiteljice smo zgodbo prilagodile starosti 

otrok. 
• Otroci so družino hrček sprejeli pozitivno in  

se z njo poistovetili. Le-ta jih je vodila skozi 
projekt kot dobro motivacijsko sredstvo. 

• Svoje delo so otroci predstavljali preko 
plakatov. 

 
 



KAJ  STORITI DOMA IN V VRTCU? 

• Dotaknili smo se več aktivnosti povezanih z zavrženo hrano in v  našo 
igralnico prinesli različno literaturo iz knjižnice in tudi od doma. 

• Obiskali smo lokalno vrtnarijo Kancler in izvedeli katere sezonske pridelke 
lahko kupimo pri njih. 

• Pripravili smo EKO kotiček in sproti seznanjali naše delo v oddelku. 
• Pri Tradicionalnem slovenskem zajtrku smo se dotaknili  tem - jejmo 

lokalno, svežo in polnovredno hrano.  
• S pomočjo publikacij iz projekta sem ozavestila otroke o posledicah 

prevažanja živil iz daljnih krajev sveta. 
• Pogovarjali smo se, kako ravnati s hrano jo spoštovati, kako zmanjšati 

odpadke, kaj vse lahko naredimo iz ostankov hrane. 
• Skupaj s starši smo raziskovali, iz katerih krajev hrana prihaja k nam v 

Slovenijo.  
• Intervju smo naredili tudi s kuharico naše kuhinje.  
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STROKOVNI ODBOR  PROJEKTA - 
ODGOVORNO S HRANO 

• Odbor je sestavljal dve koordinatorki projekta  in  
vzgojiteljice. 

• Na sestanku odbora smo načrtovale in evalvirale delo v 
oddelku. 

• Skupno delo smo sprotno dokumentirale v 
mapi projekta. 

• Z delom smo seznanjale sodelavce na sestankih, 
 preko E – zbornice, v strokovnih aktivih… 

• Starše smo seznanjale preko oglasnih desk,  
anketnih vprašalnikov, organiziranih delavnic,  
na zaključkih. 

• Svoje delo smo predstavljale tudi preko stojnic 
 lokalni skupnosti, spletne strani vrtca… 

 
                                                                                                                                                               

 
 

Na enem izmed sestankov je sodeloval tudi 
nacionalni  koordinator Gregor Cerar 



PRIORITETA  PREHRANE  V NAŠEM VRTCU 
 

•        

 

•  V našem vrtcu se zavedamo, da je raznolika – kvalitetna   
in ekološka hrana pomembna za razvoj majhnih otrok. 

• Živila nabavljamo sproti in sveža, vključujemo ekološke 
mlečne izdelke, sezonsko sadje in zelenjevo, 
polnozrnate izdelke in žita, sveže meso in ribe, naravne 
sokove, naravne začimbe, sladice in namaze pripravljajo 
naše kuharice, uvajamo nove jedi in spodbujamo 
nabavo lokalno pridelanih živil. 

• Podpiramo slovenske okoliške pridelovalce. 



PREDNOST 
DAJEMO  
LOKALNO 
PRIDELANI 

HRANI, KI JE 
BOLJŠEGA 
OKUSA IN 
HRANILNO 

BOGATEJŠA. 



Članice odbora ob 
zaključku predstavitve 
projekta. 

LETO 2016 



Projekt smo predstavili na 
lokalni ravni v neposredni 
bližini mestne tržnice. 

Starši rešujejo skupaj z 
otrokom vprašalnik o 
prehranjevalnih navadah 
svojih otrok. 
 



Povabljeni in 
mimoidoči krajani 
so si z zanimanjem 
ogledovali plakate 
ter poizkusili sveže 
pripravljene 
napitke. 
 



     ZAKLJUČEK PROJEKTA LETO 2017 



MISEL 
 
 

Dober zgled in ustrezne navade, ki se oblikujejo 
v otroških letih, ostanejo celo življenje, zatorej 

nahranimo svet in skrbimo za planet! 
 

Hvala za vašo pozornost. 


