
Zdrav duh v zdravemu telesu
Skupaj otroci, starši, prehranski strokovnjaki in učitelji - Jeseni trinajst novih
jedi v šolskih kuhinjah in vsaj pet minut gibanja
KOČEVJE - Pet osnovnih sol,
in sicer Zbora odposlancev,
Ob Rinži in Stara Cerkev s
Kočevskega ter dr. Ivana
Prijatelja iz Sodražice in Fara
iz Kostela, je pod vodstvom
Ljudske univerze Kočevje od
januarja lani sodelovalo v
projektu Zdravko. Projekt je
sofinancirala Evropska unija,
sodelovale pa so tudi občine
Kočevje, Kostel in Sodražica.

Cilj projekta je bil, kot je na
zaključni konferenci dejala
Maja Rupnik, direktorica LU
Kočevje, prioritetno ozave-
ščanje vseh akterjev (otrok,
učiteljev, staršev, kuharskega
osebja in tudi druge javnosti)
o zdravem načinu življenja,
s poudarkom na prehrani in
pomembnosti vsakodnevnega,
vsaj petminutnega gibanja
otrok med poukom. V tem času
so pripravili 50 različnih kuhar-
skih delavnic in zasadili tri zele-
njavne vrtove. Pri šoli Ob Rinži
so zor ali dve njivi. Dvignjene
gredice so v zadnjem času zelo
priljubljene in priročne za ob-
delavo vrta. Postavili so jih ne-
daleč od osnovne šole Zbora
odposlancev, zeleno zeliščno
njivico pa zasadili lučaj od OŠ
Stara Cerkev. Zelo ustvarjalni
pri teh opravilih so bili seveda
učenci, ki so z učitelji in starši
sejali semena v lončke, vsak

učenec je nato svojo rastlino
posadil na vrtu, ob tem pa so
se učili predvsem vrtnarskih
opravil. Projekt je zasnovan
tako, da šolarji sledijo delu na
vrtu od semena do pridelka, ko
bo ta dozorel, ga bodo pobrali
in postavili na mizo. Del projek-

tne naloge je tudi subregijski
aktiv za uvedbo zdravih jedi,
novih bo celo trinajst, v šolske
jedilnice. Vodje prehrane par-
tnerskih osnovnih šol, zunanja
strokovnjakinja nutricionistka
in koordinatorica projekta
bodo zbirali predloge za jedi
iz zelenjave, žitaric, stročnic in
mlečnih izdelkov. Šele po preiz-
kusu žlahtnosti teh jedi, pripra-
vljenih po okusu kuharskega
osebja, jih bodo v naslednjem
šolskem letu uvajali v jedilnike
partnerskih osnovnih šol. Do-
dana vrednost delavnic je vse-
kakor to, da so otroci in starši
prosti čas preživeli skupaj, na
vrtovih, v kuhinji, predavanjih,
drug z drugimi. Zdrav način ži-
vljenja in prehrane sta namreč
pomembna dela družinskega
izročila, ki naj bi mu otroci sle-
dili tudi v šolskih klopeh.

M. Glavonjič
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Maja Rupnik: »Skrb za zdravje nima
cene.« (Foto: M.G.)
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ČetrtekDržava: Slovenija

Doseg: 38.000

Stran: 9

Površina: 178 cm2 1 / 1


