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ZAJTRK
• poteka v matičnih razredih od 7.00 od 7.30,

• v jedilnici za učence 5. razreda in učence predmetne stopnje.



MALICA
• poteka v matičnih razredih,

• za učence 1. in 2. razreda ob 9.10 do 9.50,

• za učence 3. do 9. razreda od 9.55 do 10.15,

• malico za učence od 5. do 9. razreda v jedilnici prevzamejo in 
prinesejo nazaj dežurni učenci.

RAZRED URA PREVZEMA URA ODDAJE

5. 10.00 10.20

6. 9.57 10.17

7. 9.55 10.15

8. 9.53 10.13

9. 9.50 10.10



KOSILO
• poteka po razporedu v jedilnici,

• učenci boste dobili/že imate kartico za beleženje prevzetih kosil,

• odgovornost vsakega učenca je, da jo ima vsak dan s seboj,

• po prevzemu obroka na delilnem pultu se učenci usedete za določeno 
mizo (1 do 9), v učilnico ob jedilnici (U 1), likovno učilnico ter učilnico 
za tehniko,

• roke si temeljito umijte v razredu,

• učenci iz Vojnika in učenci vozači, ki gredo po kosilu domov, pridejo v 
jedilnico obuti,

• v vrsti za kosilo učenci upoštevate razdaljo (1,5 do 2m) in talne 
oznake.



KOSILO

• prva 2. tedna učence razredne stopnje spremlja učitelj-ica, ki jih 
poučuje tisto uro, ko so razporejeni za kosilo,

• učence 6. razredov spremlja na kosilo, učitelj, ki jih poučuje,

• učenci od 7., 8. in 9. razredov pridejo v jedilnico samostojno, učitelj, 

ki jih uči poskrbi, da pridejo učenci na kosilo po razporedu,

• učenci, ki imajo izbirni predmet, gredo najprej na pouk tega 
predmeta, nato na kosilo.

• 1. 9. 2021 kosilo samo za OPB, s pričetkom ob 12.15 uri.



POPOLDANSKA MALICA
• poteka v matičnih razredih,

• za učence jo prevzame učitelj-ica, ki jih spremlja na kosilo.



ŠOLSKA SHEMA
• učenci boste 1x na teden brezplačno poleg vseh šolskih obrokov dobili 

še dodatno sveže sadje/zelenjavo in mleko/navadni jogurt,

• projekt oz. živila so financirana s strani EU.



REFERENT ZA PREHRANO
• od 5. do 9. razreda izberete učenca/učenko, ki ga prehrana zanima in 

bo vzpodbudno vplival za celoten razred pri šolskih obrokih,

• predvidoma 1x mesečno se bo udeleževal/udeleževala srečanj z vodjo 
šolske prehrane.



VODA „ZMAGA“
• učenci lahko od doma prinesete prazno plastenko za večkratno 

uporabo (bidon) in ga v šoli uporabljate za pitje vode,

• doma ne pozabite na redno umivanje bidona☺



ŠOLSKA PREHRANA JE ZDRAVA

V šoli je 
hrane dovolj,  
zato je ni 
potrebno 
prinašati od 
doma.

Tako poskrbimo 
za dobro 
počutje vseh, 
učencev in 
zaposlenih, ki 
lahko imajo na 
določeno živilo 
kakšno alergijo.


