
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK- aktivnosti 

17. 11. 2017 

V petek, 17. 11. 2017 bomo s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom šole že šestič obeležile 

Dan slovenske hrane. V šoli se zberemo ob 7. 30 (predura). K temu nas bodo vabili plakati, 

ki jih bomo že prej razobesili po šoli. Učenci boste zajtrkovali skupaj z razredniki v matični 

učilnici, zajtrku se pridružijo tudi ostali učitelji in delavci šole. Razredniki v redovalnico 

zapišete razredno uro z vsebino »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Dežurni učenci (5.-9. razred) 

odidejo po košarice v jedilnico, ostali medtem pripravijo prostor in poskrbijo za higieno rok. 

V 1., 2. in 4. razred bo živila dostavil dežurni učenec. Ob 7. 55 bo tudi kratka objava po 

šolskem radiu.  

Jedli bomo črn kruh, ki ga bo iz domače moke spekla Andrejka Razinger iz Blejske Dobrave, 

mleko kmetije Čop iz Spodnjih Gorij, maslo bo izdelala Katarina Zupan iz Radovne, med 

bomo dobili od gorjanskih čebelarjev (Gregorc in Bernik) in jabolka iz sadovnjaka Anžeta 

Legata iz Hraš. 

Po končanem zajtrku dežurni učenci odnesejo posodo ter ostanke v šolsko kuhinjo. 

1. šolska ura bo namenjena prehranskim vsebinam in sicer: 

razred aktivnost izvajalec, učitelj učilnica, opombe 

1. R. Kaj zajtrkujejo drugje po svetu. Marjana Ražen, Alenka Zupan in Petra Lukan 1. a in 1. b 

2. R. Jesenska kuharica. Melita Gerdej in Tina Žemva 2. a in 2. b 

3. R. Sadno-zelenjavne karte. Petra Kraigher 3. a 

4. R. Predavanje o žitih. Tatjana Grilc, Jerca Šolar in Francka Jensterle 4. a 

5. R. Obisk kmetije Pr' Jerič v 
Spodnjih Gorjah. 

Betka Čop, Janja Geltar in Saša Pogorevc 2 šolski uri 

6. R. Predavanje o čebelah. Jože Kosmač, Jože Bernik, 
Asja Sodja in Andreja Potočnik 

slovenščina, 
2 l domače skute 

7. R. Izdelava domačega putra po 
starem. 

Tomaž Bregant,  
Brigita Škufca in Mira Žemva. 

biologija, 
2 l domače skute 

8. R. Zgodba o pomarančnem soku. 8. a: Vesna Leben 
8. b: Marija Rihtaršič 

8. a.: gospodinjstvo 
8. b.: fizika 

9. R. Zgodba o pomarančnem soku. Biserka Lazar in Tina Sušnik geografija 
 

8. in 9. razred: ZGODBA O POMARANČNEM SOKU 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c34ad42d26eca5?projector=1 

Po 2. šolski uri bo na voljo tudi malica. 

Ob 10. 15 se zberemo v spodnji avli za pesem Čebelar. Čakala nas bo tudi … 

Hvala za pomoč in podporo! A. Sodja, vodja šolske prehrane na OŠ Gorje 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c34ad42d26eca5?projector=1

