Eko-škola: Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Topusko
Projekt: „MI JEDEMO ODGOVORNO“

PLAN RADA / PLANIRANE AKTIVNOSTI

1. TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE NA NASTAVI I SATIMA RAZREDNIKA BIT ĆE OBRAĐENE TEME/PRIČE:
a) „Tko su ljudi iza hrane koju jedemo?“ (odgledan dokumentarni film »Put čokolade« - učenici od 5. do 8. razreda);
b) „Food miles“ – gledanje kratkih dokumentarnih filmova ili prezentacija – svi učenici Škole
c) priče iz „Vodiča za odgajatelje, učitelje i mlade koji žele promijeniti svijet“ - učenici od 1. do 4. razreda;
d) ovisno o interesu učenika - bit će korišteni materijali s preporučenih e-stranica

2. RAD U MANJIM SKUPINAMA
- KOMBINACIJA UČENIKA RN-PN
- KOMBINACIJA PARALELNIH RAZREDNIH ODJELJENJA

Naziv
aktivnosti

Opis aktivnosti

Svrha i cilj

Početak
projekta

Odlazak na uvodno predstavljanje
projekta/predavanje; okvirni dogovor o
financijskom planu i ostvarivosti ciljeva;
planiranje.

Informiranje učitelja i
ravnatelja; prilagodba
ciljeva mogućnostima
Škole
Koristiti proizvode
proizvedene kod malih
lokalnih proizvođača.
Osvijestiti važnost
uklanjanja prekomjerne
količine šećera iz
svakodnevne prehrane.

STRUČNI POSJET
Upoznavanje s uzgojem jabuka i sortama.
Posjet
Branje jabuka i upoznavanje s načinom
voćnjaku –
izrade prirodnog soka na starinski način.
OPG Trdina
Izrada čipsa i različitih obroka od jabuka
(aktivnost za cijelu školsku godinu).

Provoditelji i
sudionici u
realizaciji

Vrijeme realizacije

Ravnateljica, učitelji
i djelatnici Škole.

kolovoz/rujan 2017.

Učenici, razrednici i
ostali djelatnici
škole.

rujan i tijekom školske
godine

Prilagodba
financijskog
plana i
promjene

Prilagodba financijskog plana i promjene.

Bolje iskoristiti sredstva;
nabava uređaja i potrošnih
materijala.

Učitelji i djelatnici
Škole.

listopad/studeni

Sušenje
kruha

Prerada kruha koji preostane od učeničkih
obroka u suhi kruh; kockice kruha i
krušne mrvice koje se koriste u pripremi
drugih kuhanih ili pečenih obroka –
sljedeći dani ili tjedni.

Ne bacati kruh.

Učenici, razrednici,
kuharica i ostali
djelatnici škole.

tijekom školske godine

Čajevi –
sušeno bilje
i plodovi

Prikupljanje i sušenje biljaka i plodova za
čajeve; pakiranje i prikupljanje donacija
na sajmovima.

Koristiti proizvode iz
vlastitih vrtova i voćnjaka.

Učenici, razrednici i
ostali djelatnici
škole; roditelji i šira
obitelj učenika;
sumještani...

tijekom školske godine

Smoothie
napitci od
voća i
povrća

Čišćenje, pranje i usitnjavanje voća i
povrća. Prerada pomoću sokovnika i
blendera.

Sušeno voće

Čišćenje, pranje i usitnjavanje voća.
Prerada pomoću dehidratora.

„Ručak za
kasnije“

Izrada plakata – STOP BACANJU
HRANE. Učenici koji ne žele jesti mogu
svoj obrok ostaviti na posebno – za to
predviđeno mjesto. Kasnije ga kuharica
daje učenicima slabijeg imovinskog
statusa – najčešće učenicima putnicima
koji u školi provode dvije trećine dana.

Knjiga
recepata

Učenici su prikupili recepte za slastice od
jabuka i u suradnji s uč. preveli na
engleski jezik.

DANI
KRUHA
BOŽIĆNI
SAJAM

Koristiti proizvode iz
vlastitih vrtova i voćnjaka;
iskoristiti preostalo voće te
mlijeko i jogurte koje
škola dobiva u projektu
provedbe Školske sheme.
Iskoristiti preostalo voće
koje škola dobiva u
projektu provedbe Školske
sheme.

Ne bacati kruh i hranu.

Učenici, razrednici i
ostali djelatnici
škole.

listopad i tijekom
školske godine

Učenici, razrednici i
ostali djelatnici
škole.

tijekom školske godine

Učenici, razrednici i
kuharica.

tijekom školske godine

Međukulturna razmjena
recepata – recepti naših
Učenici, učitelji i
baka pokazuju skromnost i
šira obitelj.
povezanost s prirodom.
ZNAČAJNI DANI – DATUMI ZA PROVEDBU I PREZENTACIJU AKTIVNOSTI
Prikupiti novčana sredstva
Integrirani dan. Prikupljanje donacija za
Učenici, razrednici i
za sufinanciranje
proizvode na sajmu u Top-Termama
ostali djelatnici
učeničkih izleta ili kupnju
Topusko – sudjelovanje na sajmu.
škole; gosti...
nastavnih materijala i sl.
Prikupiti novčana sredstva
Učenici, razrednici i
Integrirani dan. Prikupljanje donacija za
za sufinanciranje
ostali djelatnici
proizvode na sajmu u Top-Termama
učeničkih izleta ili kupnju
škole; gosti...
Topusko – sudjelovanje na sajmu.
nastavnih materijala i sl.

ijekom školske godine

listopad 2017.

prosinac 2017.

Dan
otvorenih
vrata

Integrirani dan. Provoditi aktivnosti s
učenicima i njihovim roditeljima –
edukacija šire zajednice.

USKRŠNJI
SAJAM

Integrirani dan. Prikupljanje donacija za
proizvode na sajmu u Top-Termama
Topusko – sudjelovanje na sajmu.

Dan škole

Izložba fotografija i plakata. Prezentacija
aktivnosti provođenih tijekom cijele
školske godine.

Uključiti sve sudionike
odgojno-obrazovnog
procesa o projekt, upoznati
ih s ciljevima projekta;
provoditi aktivnosti sa
svima te uživati u
zajedničkom druženju.
Prikupiti novčana sredstva
za sufinanciranje
učeničkih izleta ili kupnju
nastavnih materijala i sl.
Ekološko osvještavanje
šire zajednice.

Učenici, razrednici i
ostali djelatnici
škole; roditelji i
gosti...

6. veljače 2018.

Učenici, razrednici i
ostali djelatnici
škole; gosti...

ožujak/travanj 2018.

Učenici, razrednici i
ostali djelatnici
škole; gosti...

lipanj 2018.

