
 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

Na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka smo se z učenci 6. razredov pripravljali že prej. Za dekoracijo v 

jedilnici, smo iz odpadnega časopisnega papirja naredili jabolka in z njimi okrasili našo šolsko jedilnico. 

  

 V petek, 18. 11. 2015, pa se je na naši šoli dan začel drugače. Najprej so učenci izbirnega predmeta 

Sodobna priprava hrane po vseh razredih  razredne in predmetne stopnje  pripravili pogrinjke za zajtrk. 

Ob prihodu v razred sta učence pričakala lično urejen pogrinjek in zajtrk. 



  

Ob 8.20 se je začela oddaja po šolskem radiju, ki so jo pripravili učenci, ki obiskujejo krožek ŠOLSKI RADIO. 

Po radiju so nam učenci podali navodila o poteku tradicionalnega zajtrka. Učenci so si pred jedjo  umili 

roke in v miru pripravili na zajtrk. Zaželeli so si dober tek in skupaj z razredniki začeli zajtrkovati.  Medtem 

so po šolskem radiju tiho predvajali  glasbo. Po zajtrku so učenci pospravili za seboj, pri tem pazili na 

ločevanje odpadkov. Preko radija so se učenci  prvo šolsko uro izobraževali o pomenu zajtrka, lokalne 

hrane, o koristnosti vsakodnevnega gibanja in skrbi za higieno, predvsem rok in zob. 

  

  

Učenci razredne in predmetne stopnje so se  po zajtrku,  drugo šolsko uro  z razredniki pogovarjali o 

zajtrku. Uro so po navodilih učiteljice gospodinjstva, Renate Štern, izvedle razredničarke. Z učenci so se 

pogovarjale o pomenu zajtrka, o vplivu zajtrka na razpoloženje, zbranost in storilnost in spoznali ostale 

slovenske zajtrke nekoč. Svoje vedenje o zajtrku so utrdili še z delavnicami.  

Učenci 6. razredov so po zajtrku, v spremstvu razrednikov in učiteljev spremljevalcev odšli na Mlino, kjer 

so obiskali Kmečki muzej.  

 



Učenci 7. razredov so drugo šolsko uro sestavljali uganke o sadju in zelenjavi. 

  

  

Učenci 8. a in 8. b razreda so pisali slogane in lepe misli o pomenu uživanja sadja in zelenjave. 

   

 Učenci 8. c razreda pa so kljub dežju odšli na šolsko igrišče, kjer so s sadjarjem Bojanom Žnidaršičem 

premazali debla šolskih sadnih dreves in jih tako pripravili na zimo.  

  

9. razredi so po kuharskih knjigah iskali in izpisovali recepte jedi iz jabolk.   

 

  

 



Skupina učencev predmetne stopnje je pripravljala korenčkov sok iz jabolk in korenja. Praznično so zavijali 

tudi izdelke iz šolskega vrta, ki se bodo prodajala na šolski tržnici (sirupe iz mete, šipka, sivke, smrekovo in 

kostanjevo mazilo, zeliščno sol in še in še…) Te izdelke so naredili pri izbirnem predmetu, pri učiteljici Alenki 

Šimnic. 

  

  

  

Od 3. do 5. šolske ure so bili učenci od 7. do 9. razreda razporejeni po delavnicah, kjer so jih članice 

društva upokojenk z Bleda vodile in poučevale o vezenju in klekljanju.  Najlepše vezene izdelke učencev  

smo uporabili za izdelavo novoletnih voščilnic. 



  

 

 
 

Od 14. 11. 2015 do 17. 11. 2015 so na razredni stopnji potekale delavnice na temo Tradicionalega zajtrka 

in bližajočih se praznikov.  

V 1.razredih so pod vodstvom učiteljic Dane Sušnik, Irene Burja in Martine Šporar ter vzgojiteljic Erži 

Žnidaršič, Romane Berce in Janje Iskra izdelovali novoletne voščilnice za prodajo na šolski tržnici. Na dan 

tradicionalnega zajtrka pa so narisali risbice o čebelicah in o njih napisali pravljice. 

  

 

 

 

 



V 2. a so pod vodstvom učiteljice Polone Markelj filcali. V 2. b razredu so pod vodstvom Justi Barle pekli 

piškotke. 

  

V 3.a so pod vodstvom učiteljice Bernardke Bernard iz slanega testa izdelovali adventne venčke.

  

V 3.b so pod vodstvom učiteljice Meta Sebanc in Jane Černe pekli medenjake in jih lepo zavili. 

  

V 4. a so pod vodstvom učitelja Aleša Ambroža delali ovitke za pametne telefone. 

 

 

 



V 4. b so pod vodstvom učiteljice Mateje Sirk lupili jabolka in sušili krhlje ter jih po receptu babic pakirali v 

steklene kozarce. 

  

 

V 4. c so pod vodstvom učiteljice Saše Zupan in babic učencev izdelovali voščilnice z vezenih izdelkov. 

  

 

V 5. a in v 5. b so pod vodstvom učiteljic Magde Bogataj in Lidije Vidic risali panjske končnice in pekli 

slastno pekovsko pecivo.  

  



  

Ob 10.00 uri so se učenci naše šole skupaj z učitelji pridružili vsem ostalim slovenskim šolarjem in zapeli 

pesem »Čebelar«. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vse izdelke, narejene v šoli, so učenci turističnega krožka in njihovi mentorji na tržnici, na Bledu dne, 19. 

11. 2015 tudi prodajali. Denar, ki so ga učenci zaslužili s prodajo, so porabili za nakup »razrednih igrač«.  

  

Ta dan je bil res nekaj posebnega. Veliko novega smo izvedeli in se naučili. Tradicionalni slovenski zajtrk bo 

postal naša malica in bo na našem jedilniku vsakih šest tednov, saj imamo med in čebelice na naši šoli zelo 

radi. S čebelicami smo pri izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka okrasili tudi našo jedilnico in 

hodnike. Če ne verjamete, pridite pogledat. 

Bled, 21. 11. 2016        Pripravila učiteljica Renata Štern 


