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PROJEKT » TRADICIONALNI SLOVENSKI 

ZAJTRK« 
 
Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, Javne svetovalne 

službe v čebelarstvu, ki že peto leto zapored organizira dobrodelno 

izobraževalno akcijo »EN dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih 

vrtcih«.  

Gre za ozaveščanje otrok o pomenu čebel in koristi čebeljih izdelkov. Zaradi 

pozitivnega sprejema in dobre izkušnje letošnje leto projekt širijo na vse 

slovenske OŠ poleg vrtcev. 

 

Pobudo so sprejela tri ministrstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za zdravje. Zraven so se 

priključili Kmetijsko gozdarska zbornica, Gospodarska zbornica Slovenije- 

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij . Svojo podporo je pokazal tudi Inštitut 

za varovanje zdravja, kmetijsko svetovalne službe in Zavod  Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Tako bodo 18. novembra letos otroci in učenci za zajtrk na mizi dobili kruh, 

maslo, med, mleko in jabolko, vse slovenskega porekla, kar slovenskim 

otrokom in vzgojiteljem podarjajo kmetje in kmetijska podjetja, čebelarji in 

živilsko predelovalna podjetja. 

 

 Po jutru se dan pozna . Le kdo ne pozna tega pregovora. Otrokom je treba 

predstaviti , kako sta v današnjem času pomembna zajtrk in predvsem uživanje 

hrane, pridelane v Sloveniji. 

 S tem bodo spoznali kako pomemben člen je kmet kot pridelovalec hrane in 

čebele, ki so tesno povezane s kmetijstvom in pridelavo hrane  z opraševanjem. 

 

Prepričani smo, da bo projekt pustil dolgotrajne sledi, da bo čim več ljudi 

uživalo lokalno pridelano hrano, da se bo v šolah  in vrtcih več govorilo o 

pomenu kmetijstva in čebelarstva, pomenu pravilne in zdrave prehrane, pomenu 

gibanja ter pomenu ohranjanja čistega okolja. 

 

OŠ Simona Jenka se je v projekt vključila že v mesecu oktobru z ogledom 

posestva Strahinj in izobraževanjem učencev in učenk o eko kmetovanju v 

okviru gospodinjstva v 6. razredih OŠ. V ta namen so bila izdelana poročila. 

Najboljša bodo v petek  razstavljena v avlah MŠ in Centra. Šola se je povezala s 

čebelarji in redno sodeluje z njimi- Čebelarski krožek – Goriče in Trstenik. 
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Učenci tretjega triletja so poslali slovenske pregovore na literarni 

natečaj pod mentorstvom  učiteljice Andreje Molan. 

V petek , 18. 11. 2011  bo na šoli kmetijska strokovnjakinja iz Kmetijske 

zbornice Kranj go. Andreja Teran. Slike obiska  in kratko besedilo  boste lahko 

prebrali tudi na spletni strani  naše šole. 

 

Gospa Andreja bo obiskala tudi  vse oddelke vrtca na MŠ in na Primskovem. 

 

Iz Vojašnice nas bo na Centru  šole obiskal tudi naš bivši učenec in športnik 

Rožle Prezelj in spregovoril nekaj o zdravi prehrani 

 

PŠ Primskovo bo obiskal čebelar iz Čebelarskega društva Kranj in jim povedal 

marsikaj zanimivega o čebelah in čebeljih pridelkih. 

Vsi učenci in učenke šole bodo dobili knjižico o čebelah in čebeljih pridelkih.  

Ob 8.20 bodo poslušali objavo po zvočniku o tem dnevu , nato se bodo z 

učiteljicami in učitelji pogovorili na to temo v razredih , nato bodo reditelji 

odšli v kuhinjo po zajtrk in ga razdelili vsem . 

 

Zjutraj običajnega zajtrka ne bo!!  

 

Šolska malica pa bo prestavljena na kasnejšo uro, to je ob 10.10. Malica  bo 

potekala 10 minut zato bo naslednja šolska ura malo prilagojena. Po malici 

pouk poteka po urniku. 

Učenci, ki imajo prvo šolsko uro pouk- ob 7.30  imajo to uro  pouk po urniku. 

Spletne povezave: 

www.tradicionalni-zajtrk.si 

 www.czs.si 

zanimiv članek o čebelah   -  www.svet-je-lep.com/narava-ekologija/ohranimo-

cebele/ 

   
 

  

 

http://www.czs.si/
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UČITELJI - TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 

Učitelj skupaj in vsak učenec dobi zgibanko o čebelah, ki jo lahko skupaj v 

petek  preberete in se o tem pogovarjate. Na spletni strani med datotekami za 

učitelje sta prispevka o čebelah in elektronska predstavitev čebel. 

 Če ima kdo željo jo lahko uporabi  ta dan ali pri pouku. 

 

PETEK, 18.11 2011 – Prilagojen urnik 
 

8.20 – Učitelji  poslušajo objavo po zvočniku( MŠ in center, ostali preberejo 

napisano v razredu) 

8.35-  Reditelji gredo po zajtrk v kuhinjo  in razdelijo in v miru pojemo vsi- 

Zgledi vlečejo!! 

 

8.50- 8.55  

   

 Predlog: razgovor o čebelah in čebeljih pridelkih, o živinoreji- avtohtone 

pasme, lokalno pridelana hrana – kaj je to? , pomen zajtrka v zdravi prehrani- 

splošne informacije, predelava mleka v mlečne izdelke, ali o peki kruha ali o 

pomenu telesne aktivnosti……. 

 

9. 20 Odmor in učenci gredo k naslednji uri po urniku. 

 

9.25. Šolska  ura po urniku 

 

10.10.  Šolska malica – skrajšana- lahko vzamejo učenci  malico  domov 

 

10.20 Nadaljevanje pouka po urniku 

 
 

 

 


