NAVODILA IN PREDLOGI AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO SLOVENSKEGA DNE BREZ ZAVRŽENE
HRANE NA ŠOLAH (23. 4. 2021)
Ker je v letošnjem šolskem letu 24. 4. 2021 na soboto, vas vabimo da z otroki, učenci, dijaki in študenti
aktivnosti ob dnevu zavržene hrane izvedete v petek 23. 4. 2021. Pripravili smo vam predloge
aktivnosti. Cilj je, da se otroci, učenci, dijaki in študentje seznanijo s problematiko zavržene hrane in
nanjo opozorijo širšo javnost ter, da javnost povabijo k izvedbi Slovenskega dne brez zavržene hrane.
V ta namen vas prosimo, da fotografije dejavnosti, vaše izdelke, sporočila, priporočila ... objavite na
spletni strani šole, vašem šolskem Facebook profilu, lokalnem časopisu ... Utrinke delite z nami na
spletni strani Ekošole.

PREDLOGI AKTIVNOSTI
- meritve zavržene hrane v šoli/ doma (cilj je, da ta dan zavržene hrane ne bo)
- priprava sloganov
- priprava in delitev receptur recikliranih obrokov (z njimi lahko sodelujete tudi v natečaju Reciklirana
kuharija)
- izdelava brošur z recepti ali nasveti za zmanjšanje količine zavržene hrane, kuharskih knjižic
- izdelava, predvajanje lastnih video prispevkov - novinarski video prispevek na temo dneva brez
zavržene hrane ali oglas na temo dneva brez zavržene hrane (nagradili bomo 4 video prispevke, več si
preberite na koncu dane povezave)
- izdelava in postavitev transparentov, plakatov, grafitov (na stare rjuhe ki se obesijo zunaj ali znotraj
ustanove, nanje učenci zapisujejo/ rišejo)
- pisanje novičk, člankov, nasvetov (delite jih z javnostjo in nami)
- izdelava majic, vrečk iz blaga s slogani
- kotiček, razstava na temo dneva brez zavržene hrane
- brošure, fotostrip ... z namigi za boj proti zavrženi hrani
- šolske radijske oddaje
- kipi in slike na temo dneva brez zavržene hrane
- spodbuda družin k sodelovanju na sobotnem Slovenskem dnevu brez zavržene hrane (priprava obvestil,
šolske spletne strani ...)
- poziv staršem, objava na spletni strani, maili
- izvedba katere od aktivnosti iz dnevnikov ...
Uporabite lahko tudi aktivnosti, material, fotografije, slogane ..., ki ste jih že pripravili v preteklosti v
projektu Hrana ni za tjavendan.
Vaš cilj je, da širšo javnost opozorite na problematiko zavržene hrane in jih povabite k sodelovanju
Slovenskega dne brez zavržene hrane, ki bo v soboto, 24. 4. 2021.

OBJAVA DOGAJANJA NA USTANOVI
Starše in širšo javnost informirajte o Slovenskem dnevu brez zavržene hrane.
Svoje aktivnosti, izdelke ... poslikajte. Videoposnetke delite na YouTube ali spletno stran šole. Mnogo
ustanov je že v preteklosti posnelo videoposnetke o Reciklirani kuhariji in sami problematiki zavržene
hrane. Čas je, da jih delite z javnostjo! Z novimi novinarskimi prispevki ali oglasi na temo Slovenskega dne
brez zavržene sodelujte v nagradnem natečaju in jih pošljite na info@ekosola.si . :)
Pripravite lahko različne objave na:
- šolskem Facebook profilu
- na spletni strani šole, vrtca, fakultete
- na spletni strani Ekošole (Utrinki), lahko pripravite tudi primer dobre prakse za Ekoskladovnico
- na svoji osebni Facebook strani
- komentarje, fotografije delite pod objavami na Facebook profilu Ekošole (23. in 24. 4. bomo naredili na Facebook
spletni strani Ekošole, pozvali vas bomo, da z nami delite priprave in aktivnosti za dan brez zavržene hrane, v
komentarje vi in učenci dodajate lahko reciklirane jedi, slike zavez za zmanjšanje količine zavržene hrane ...)
- objava v lokalnem časopisu
- med družine delite informacije o Slovenskem dnevu brez zavržene hrane, ki bo 24. 4. 2021. Povabite jih k
sodelovanju na Facebook strani Ekošole, spodbujajte da družine izvedejo dan brez zavržene hrane
- spodbudite otroke, učence, dijake in študente da 23. oz. 24. 4. 2021 kuhajo reciklirane obroke, fotografije
recikliranih obrokov delite z nami na Facebook profilu Ekošole.
- objava zavez za zmanjšanje količine hrane na Facebooku, spletni strani ustanove (zaveze so vam dostopne na:
www.danbrezzavrzenehrane.si) …

V svojih objavah prosimo, da navedete tudi Ekošolo in LIDL Slovenije. Na Facebook objavah vas prosimo,
da uporabite #danbrezzavrzenehrane #ekosola #HranaNiZaTjavedan
in dodajte informativno povezavo o Slovenskem dnevu brez zavržene hrane:
www.danbrezzavrzenehrane.si, da javnost lahko dobi več informacij.

SODELOVANJE V SOBOTO 24. 4. 2021:
- delite povezavo do oddaje Dobro jutro (v petek 23. 4. 2021 bosta gosta Gregor Cerar in Tina Cipot,
oddaja bo posvečena Slovenskem dnevu brez zavržene hrane)
- povezava do FACEBOOK DOGODKA SLOVENIJA KUHA BREZ ZAVRŽENE HRANE, javnost v živo lahko
sodeluje s komentarji, predlogi in slikami
- v kolikor lahko, objave fotografij, novičk, filmov ...
24.4.2021, OB 12.00: SLOVENIJA KUHA BREZ ZAVRŽENE HRANE; Osrednji live dogodek s Tanjo
Kocman in njeno mamo, ki je bo na FB strani Lidla Slovenije
 Trajanje: 9.00 – 12.00 z vmesnimi pavzami
 Tanja in mama Duška bosta skuhali 3 jedi, sestavine boste predlagali na socialnih omrežjih.
 V času dogodka bomo predvajali različne prispevke v katerih bodo sodelovali: Tina Cipot (LIDL
Slovenija), Gregor Cerar (Ekošola), Sabina Čarman (blogerka Mami na vrtu), Zdene Podlesnik
(Lions), Ekologi brez meja ...

