VRTEC »OTONA ŽUPANČIČA«
SLOVENSKA BISTRICA
4 občine
• 16 enot, 28 lokacij
• 74 oddelkov, 1300 otrok
•

EKOŠOLA
•17. 5. 2004; vstop v Ekošolo
•17. 5. 2005; podpis EKOLISTINE
EKOKOORDINATORJI
- Judita Kamenšek
- Petra Lozinšek
- Katja Kovačič
- Aleksandra Pirš
- Monika Slemenšek

DELOVANJE NA EKO PODROČJU


Sodelovanje z Ekošolo na različnih razpisanih
projektih
(Eko-paket, Jablane naših dedkov in babic, Moje drevo, Med kot
hranilo in sladilo, Šolska vrtilnica, Moja reka, Hrana ni za
tjavendan, Altermed …)



Sodelovanje z Ekošolo v obliki člankov v
Ekozbornikih
(“2006”, Jablane naših dedkov in babic, Čebelica – moja prijateljica,
Postali smo vrtnarji, Čarobnost gline, Gozd ne pozna meja … )



Sodelovanje v humanitarnih ekoloških akcijah
(zbiranje papirja, zamaškov, kartuš)



Ekološki projekti izven razpisanih tem Ekošole
(Vrečkica, Tradicionalni slovenski zajtrk, Kaj se kuha pod Pohorjem,
Vodnik po pokrajini pod Pohorjem …)



Opravljen obisk vrtca s strani Ekošole (26. 2. 2013)

PROJEKT


Vodji projekta:
Judita Kamenšek in Petra Lozinšek



Eko odbor:
- Klavdija Čoh,
- Klavdija Ternik,
- Marjana Šram,
- Marjeta Črešnik,
- Marjeta Korošec,
- Mojca Lorenčič in
- Rozika Š. Špes.

POTEK DELA EKO ODBORA
DEJAVNOST - vsebina
1. sestanek:
ustanovitev Eko odbora
(17. 11. 2015)

Ocena prehranjevanja
(28. 12. 2015)

Akcijski načrt
(15. 01. 2016)

CILJI
Razporeditev dela članom
Eko odbora.

Raziskava prehranjevanja v
vrtcu in v domačem okolju.

Ugotovitev, katero področje iz
projekta Odgovorno s hrano
potrebuje izboljšave.
Izdelava letnega načrta, ki nam
bo pomagal približati se »pravi
hrani«.

OCENA STANJA
Osveščenost vseh članov odbora o njihovi vlogi v Eko odboru.
* Iz analize smo razbrali, da bi morali starše dodatno ozavestiti o:
- pomenu nakupa lokalno in organsko pridelane hrane,
- vplivih uporabe palmovega olja, mesa in mesnih izdelkov na
človeka in njegovo okolje,
- pomenu izraza »poštena trgovina«,
- pomenu zajtrka za predšolskega otroka,
- skupni pripravi obrokov hrane doma,
- odnosu do hrane in prihranku denarja zaradi zavračanja hrane,
- nakupovanju hrane (da si potrošnik ne kopiči hrane po
nepotrebnem in posledično ni zavržene hrane) ter
- pomen zgleda odraslega pri otroku.
Kmete bi morali angažirati k prodaji pridelkov na tržnici.
* Ugotavljamo, da se v vrtčevski kuhinji uporabljajo pretežno sveža
in sezonska živila - tisto, kar trenutno zori v Sloveniji. Posušenih,
zamrznjenih in konzerviranih živil je na jedilniku zelo malo.
* Vprašalnika o prigrizkih iz torbe nismo izpolnili, saj otroci ne
prinašajo nobene hrane od doma (niti za praznovanje rojstnih dni,
niti za izlete), ker za vso hrano poskrbi vrtec.
Želimo povečati odstotek staršev, ki nakupujejo lokalno hrano na
tržnici ali pri kmetih, spodbuditi samooskrbo:
- z izdelavo zdravega namaza in priprave čajanke, spodbujanje k
zdravemu prehranjevanju in
- seznanitev otroka, kaj sam potrebuje za življenje ter ohranjanje in
krepitev zdravja.

AKCIJSKI NAČRT
Ime/naziv

Opis aktivnost

Namen in cilj

aktivnosti

Udeleženci /

Obdobje

Kazalci

Povezava z

izvajalci

izvajanja

uspešnosti

učnim

Stroški ali prihranki

načrtom
LOKALNA

Informiranje o

PREHRANA

lokalni prehrani

Povečati odstotek
staršev, ki
kupujejo lokalno
hrano na tržnici
ali pri kmetih.

Starši,
otroci,
lokalna skupnost

Januar –

Zaključna

Tematski

Izdelava smootijev in

junij 2016

dejavnost

sklop,

mlečni shake (sadje,

anketa s starši,

prilagojene

zelenjava, mleko …),

zaključna

dejavnosti,

nabava blenderjev- 5

prireditev z

sodelovanje s

x, paličnih mešalnikov

mini tržnico in

starši

– 5 x. Stroški zajemajo

Spodbujanje k
samooskrbi.

peko domačega

zgoraj navedena

kruha s semeni

sredstva.

v krušni peči.
KAR DELAM

Priprava vabil,

Izdelava zdravega

Otroci, starši,

Tabele

Tematski

Stroške bodo prevzeli

SAM,

izdelava

namaza, priprava

strokovne

(prilagojene

sklop,

starši z prinašanjem

NAJRAJE

namaza, zbirka

čajanke,

delavke,

starosti otrok);

prilagojene

hrane, vrtčevska

IMAM. (…rad

receptov za

spodbujanje k

organizator

zadovoljstvo

dejavnosti,

kuhinja.

v trebušček

namaze.

zdravemu

prehrane, kuharji

udeležencev

sodelovanje s

evalvacije.

starši, narava,

dam)

Maj 2016

prehranjevanju.

družba.
OD SEMENA

Otrok poseje

- Otrok spoznava

Otroci, strokovne

Marec –

Evalvacija ob

Tematski

DO

semena zelišč,

kaj potrebuje sam

delavke,

september

fotografijah

sklop,

NAPITKA

iz katerih nato

za življenje ter

organizator

2016

(plakat)

prilagojene

naredi različne

ohranjanje in

prehrane, kuharji

napitke.

krepitev zdravja

dejavnosti

Nabava semen

