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Tako kot vsako leto, smo na podružnični šoli, tudi letos tretji petek v novembru, posvetili 
dnevu slovenske hrane. Letos je potekal, že 11. Tradicionalni slovenski zajtrk, pod 
sloganom: ZAJTRK S SADJEM – SUPER DAN! 

Glavni namen dneva slovenske hrane je poudarjanje v Sloveniji pridelane hrane, ki se ji na 
ta dan nameni dodatno pozornost, pridelovalcem in predelovalcem hrane – našim 
kmetom, kmetijskim in živilskim podjetjem ter zadrugam – pa posebno priznanje. S 
praznovanjem dneva slovenske hrane in odločitvami za lokalno pridelano hrano, 
podpiramo napore naših pridelovalcev in predelovalcev hrane in izražamo spoštovanje do 
njihovega dela. 

 Ta dan je za učence poseben, saj se nanj pripravljamo, se pogovarjamo, samo doživetje 
dneva in zajtrka pa nadgrajujemo z izobraževanji o pomenu lokalno pridelane hrane, 
zdravega načina prehranjevanja, pomenu živil, ki so sestavni del zajtrka. To so domači 
kruh, med, maslo, mleko in jabolko. Ne smemo pa pozabiti na čebelarje, katerih zasluga je, 
da se je leta 2001, projekt Tradicionalni slovenski   zajtrk, prvič izvedel na vseslovenski 
ravni. 

Na podružnični šoli smo dan obeležili z zajtrkom in dejavnostmi. Najprej smo prisluhnili 
šolskemu radiu, kjer smo izvedeli veliko o pomenu zajtrka in o samem projektu. Pesem 
Čebelar, nas je popeljala v prijetno vzdušje ustvarjanja pogrinjkov po razredih. Učenci so 
spoznali logotip TSZ, ga   pobarvali in si tako pripravili pogrinjek. Seveda brez papirnatih 
serviet ni šlo. Vsak razred je prejel prtičke v barvi logotipa in si jih po želji zgubal. 

Po zajtrku so sledile aktivnost po razredih. V letošnjem letu smo predstavili živila, ki so 
sestavni del zajtrka in čebelarja, ki je zaslužen, da se je projekt izvedel na vseslovenski 
ravni. 

V prvem razredu so se pogovarjali o 
kruhu. Spoznali so  kako nastane kruh, si 
ogledali vrste moke, zamesili so testo, 
spekli rogljičke in likovno ustvarjali.

V drugem razredu razredu,  so spoznali 
vse o medu, se pogovarjali o čebelah, 
prebrali pravljico in likovno ustvarjali.



Tretji razred je spoznal Krajnsko čebelo, si 
pogledal filmček o čebeli, spoznali so 
čebelarja, njegovo delo in opremo, Likovno 
so ustvarjali in izdelali čebelnjak.

V četrtem razredu so spoznali sorte 
slovenskih jabolk in njihove značilnosti, 
naredili plakat o sortah slovenskih jabolk. 
Spekli so vrtnice iz listnatega testa in 
jabolk. Likovno so  ustvarjali.

V petem razredu so spoznali postopek kako 
nastane maslo, vrste masla. Maslo so tudi 
sami naredili. Likovno so ustvarjali.

V šestem razredu, so se podrobneje 
seznanili s potjo mleka od kmeta do naše 
mize, spoznavali so različne pasme krav 
molznic, pripravili mlečni napitek, 
degustirali različne vrste mleka in likovno 
ustvarjali.
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