SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
V letošnjem šolskem letu bomo v šoli izvajali Shemo šolskega sadja. V ta namen so nam
odobrili sredstva v višini 6 EUR na učenca za eno šolsko leto.
Shema šolskega sadja je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU. Namen tega ukrepa
je spodbuditi porabo sadja in zelenjave, hkrati pa omejiti naraščanje pojava prekomerne
telesne mase in debelosti pri otrocih. V ta namen Evropska unija državam članicam namenja
določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave. Nosilec
ukrepa v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Izvajalec ukrepa
je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Operativni cilji:
- poučiti učence o pomenu uživanja svežega sadja in zelenjave za varovanje zdravja,
- učence spodbuditi k večjemu uživanju sadja in zelenjave,
- osvestiti, da je sadje lahko okusen in zdrav prigrizek, ki lahko nadomesti manj zdrave
sladke in slane prigrizke.
Čas in pogostost razdeljevanja:
- načrtujemo okrog 20 delitev sadja (2 – 3 krat mesečno),
- ob sredah ob 8.00 - SADNI ZAJTRK.
Način razdeljevanje:
- učencem 1. triletja bodo razredničarke odnesle košarico s sadjem v razred,
- učenci 2. in 3. triletja bodo imeli sadje v jedilnici v košari in si ga bodo sami vzeli.
Nabava sadja in zelenjave:
- dobavitelje bomo izbirali iz seznama priporočenih dobaviteljev (integrirana in
ekološka pridelava).
Promocijske aktivnosti:
- seznanitev staršev na roditeljskem sestanku,
- objava po šolskem radiu,
- seznanitev učencev pri razrednih urah,
- predstavitev na šolski spletni strani,
- izdelava plakata,
- sajenje sadnega drevesa.
Izobraževalne aktivnosti:
- učenci 4., 6. in 8. razreda bodo izpolnili ankete Inštituta za varovanje zdravja,
- tema pri razrednih urah,
- medpredmetno vključevanje teme v pouk,
- naravoslovni dnevi s prehransko tematiko,
- uporaba kart Sadje in zelenjava pri pouku gospodinjstva v 6. razredu,
- izdelava namizne družabne igre s tematiko sadja in zelenjave,
- likovno in literarno ustvarjanje, sodelovanje na natečaju.
Koordinatorka projekta:
Tatjana Novak.

