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SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 

NAČRT DELA 
 

AKTIVNOST 
ČASOVNI 

OKVIR 
UDELEŽENCI 

Predstavitev razdeljevanja sadja in zelenjave v 
okviru SŠS staršem na 1. roditeljskem sestanku 

september razredniki, starši 

Obisk šolskega vrta, priprava kosila iz zelenjave september 
Manca Arh, Mojca Čadež, učenci 
RČL, NPH, biodinamični krožek 

Izdelava plakatov o shemi šolskega sadja november 
Ana Krivec Pristov, izbirni predmet 

SPH 

Sodelovanje s semenjalnico september - junij Tanja Kozel, učenci 3. razreda 

Razdeljevanje sadja in zelenjave vsako sredo september - maj 
Marko Grimani, Mojca Čadež, delavci 

šolske kuhinje, dežurni učenci 

Fotografiranje ob razdeljevanju sadja in 
zelenjave, objava fotografij 

september - junij Marko Grimani 

Naročanje sadja in zelenjave, priprava na 
uživanje 

september - junij delavci šolske kuhinje 

Sodelovanje na EKO prazniku september Nataša Zonik (koordinator), učenci 

Oddelčna ura: pomen sadja in zelenjave v zdravi 
prehrani 

september - junij 
razredniki, učenci 

(1. – 9. razred) 

Priprava sadne kupe ter novoletnega peciva iz 
sadja 

december 
Mojca Čadež, Ana Krivec Pristov, 

učenci na delavnici 

Priprava prigrizkov, prilog in slaščic iz sadja januar, februar Ana Krivec Pristov, učenci SPH 

Priprava novoletnega darila z uporabo sadja ali 
zelenjave 

december Manca Arh, izbirni predmet RČL 



Praktična vaja: Sadje maj, junij 
Ana Krivec Pristov, Milijana Vrhovac, 

učenci pri GOS 
(5. in 6. razred) 

Izdelava plakatov o hranilni vrednosti sadja in 
zelenjave 

april 
Ana Krivec Pristov, učenci pri GOS 

(6. razred) 

Izdelava reklame za uživanje sadja in zelenjave, 
ogled filma Super veliki jaz 

april razredniki in učenci 6. razreda 

Ogled šolskega biodinamičnega vrta, rastline v 
prehrani 

junij 
Mojca Čadež, Manca Arh, učenci 6. 

razreda pri NAR 

Ogled čebelarskega centra v Lescah, lokalna 
oskrba s hrano. 

september razredničarke in učenci 1. razreda 

Obisk Sadovnjaka Resje september 
Ana Krivec Pristov,  Manca Arh, 

učenci izbirnih predmetov 

Kuharska tekmovanja 
oktober, 

november 
Ana Krivec Pristov, Zlata kuhalnica – 

prijavljeni učenci 

Pogovor o pomenu uživanja sadja in zelenjave, 
likovno ustvarjanje na to temo 

september - junij 
Milijana Vrhovac, oddelki OPB z 

učiteljicami 

Obisk delavnic ob Dnevu očarljivih rastlin ob terminu 
Mojca Čadež, Jelka Berce, 

nadarjeni učenci 4. 5. razred 

 


