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Zadeva: OKROŽNICA o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ) 2017

Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj!

Še pred zaključkom šolskega leta 2016/2017 bi vas radi spomnili, da bo projekt Tradicionalni
slovenski zajtrk tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga bomo
obeležili v petek, 17. novembra 2017. Po že ustaljenih načelih ga pripravljamo skupaj z vami, z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, z Ministrstvom za
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kulturo in številnimi drugimi partnerji .
Pri izbiri hrane tako doma, kot v vrtcu, v šoli ali na delovnem mestu, naj ima prednost hrana, ki
jo je pripravil domač, slovenski pridelovalec ali predelovalec. Hrana, ki je bila pripravljena v
bližini, je bolj sveža, bolj hranljiva, s polnejšim okusom in brez dodajanja dodatkov za daljše
skladiščenje in poudarjanje okusa.

1

Partnerji projekta so še: Čebelarska zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo, Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zveza
sadjarskih društev Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zadružna zveza Slovenije, Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije.

Ugotavljamo, da so za doseganje postavljenih ciljev izjemno pomembna stalna, večletna
opozarjanja in osveščanja, za otroke in mladino pa so pomembne tudi zanimive spremljevalne
dejavnosti, ki prispevajo k njihovi vključenosti in motivaciji. Priporočamo vam, da izvedbo
tradicionalnega slovenskega zajtrka obogatite z različnimi dejavnostmi, ki vam jih predlagamo
organizatorji in partnerji projekta, in jih vključite v vaš Letni delovni načrt za šolsko leto
2017/2018.
Na dan izvedbe tradicionalnega slovenskega zajtrka vas želimo osnovne šole še posebej
spodbuditi k izvedbi naravoslovnega dneva oziroma dneva dejavnosti na temo zdrave
prehrane, kmetijstva, čebelarstva, slovenske pobude za razglasitev svetovnega dneva čebel
ipd. Vabimo vas, da podobno ta dan obeležite tudi v vrtcih in zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Predlagamo različne dejavnosti kot so npr. obisk in ogled kmetije, čebelarja, sadovnjaka,
pekarne, mlekarne…, predavanja povabljenih gostov in strokovnjakov in pogovor z njimi o
zdravem prehranjevanju, kmetijstvu, izvedba natečaja ali kviza, priprava delavnic o prehrani in
pripravljanju jedi, izdelava pogrinjkov, izdelava plakatov, panojev ali risb, kulturni/družabni
program, obisk šolske ali vrtčevske kuhinje in pogovor s kuharjem, okrasitev jedilnic, igralnic,
učilnic in drugih prostorov na temo projekta, različne športne aktivnosti in povezovanje vsebine
s Šolsko shemo.
Tudi letos predlagamo, da Tradicionalni slovenski zajtrk postane Ekološki tradicionalni slovenski
zajtrk. V kolikor imate možnost, vas spodbujamo, da za izvedbo letošnjega dogodka poskusite
poiskati vsaj nekaj živil, ki so bila pridelana na ekološki način.
Stroške za nakup živil za izvedbo projekta bo, podobno kot prejšnja leta, povrnilo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podrobnejša navodila o njegovi izvedbi boste prejeli jeseni.
V upanju, da se boste projektu pridružili, se vam že v naprej zahvaljujemo za prizadevanja in
vas lepo pozdravljamo.
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