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Vabimo vas, da sodelujete v projektu OŠ in vrtca Sveta Trojica SKUPAJ Z NAMI: Sadje 

in zelenjava – dar narave. 
 

Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Organizacije Združenih 

narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) sprejela resolucije, ki leto 2021 razglašujejo 

za Mednarodno leto sadja in zelenjave. Iz tega razloga smo v šolskem letu 2021/22 za 

osrednjo temo našega projekta SKUPAJ Z NAMI izbrali Mednarodno leto sadja in 

zelenjave 2021.  

 
 

Poudariti želimo, da sta sadje in zelenjava dar narave, plod zemlje in simbola izobilja 
in zdravja. Učence želimo vzpodbuditi k uživanja raznolike, uravnotežene in zdrave 
prehrane ter vpeljati zdrav življenjski slog z uživanjem sadja in zelenjave. Naš namen 
je poudariti pomen sadja in zelenjave za zdravje in razvoj ljudi. Obenem bi radi 
opozorili na zmanjšanje izgub in odpadkov sadja ter zelenjave v prehranskih sistemih. 
Ob tem bomo izpostavili samooskrbo in lokalno pridelano sadje ter zelenjavo.  
Dotaknili se bomo snovne in nesnovne dediščine ter poiskali  pregovore, reke, šege in 
navade, ki so povezani s sadjem in zelenjavo (npr. "Repa in korenje, dolgo življenje.", 
"Več od zlata in srebra, nam sadno drevje da.", …). Ob konkretnih primerih 
pregovorov in rekov, šeg  in navad bomo predstavili tudi simbolni pomen sadja in 
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zelenjave. Preizkušali bomo različne recepte iz sadja in zelenjave, spregovorili bomo o 
pomenu sadja in zelenjave v nekdanjih in sodobnih prehranjevalnih navadah.  
Teme projekta so: 

 trajnostni razvoj, 

 trajnostni življenjski slog, 

 kulturna dediščina. 
Hkrati želimo spodbuditi večjo odločnost v smeri promocije pravičnejšega, bolj 
trajnostnega in bolj učinkovitega prehranskega sistema ter tako stremeti k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. 
 

Pri projektu lahko sodelujete na daljavo. Prosimo, da prijavnice pošljete do konca 
oktobra na metka.beber@ostrojica.si. Lahko pa prijavnico pošljete kar skupaj z vašimi 
izdelki in poročilom. Izdelke lahko pošljete v digitalni ali fizični obliki na naslov: 
OŠ in vrtec Sveta Trojica 

Meznaričeva ul. 1 

2235 Sveta Trojica v Slov. goricah 

s pripisom Za UNESCOV projekt SKUPAJ Z NAMI. 
 

Časovnica projekta: 
 

Oktober 2021: Razpis, pričetek projekta, UNESCO dan v OŠ in vrtcu Sveta Trojica 

(7. 10. 2021). 
 

Skupaj z nami lahko v sadno-zelenjavnih ustvarjalnicah:  

 izdelujete plakate in likovne izdelke, 

 fotografirate, 

 preizkušate različne recepte iz sadja in zelenjave, 

 zbirate reke in pregovore o sadju in zelenjavi. 
  

Oktober–december 2021: Sadno-zelenjavne ustvarjalnice po 

različnih šolah, pošiljanje izdelkov, razstava vseh izdelkov v šolski 
jedilnici, na šolski spletni strani in v spletni galeriji. 
 

December 2021: Zaključek projekta, pošiljanje poročila.  
 

Januar 2021: Objava in predstavitev projekta v časopisu Ovtarjeve novice, na Radiu 

Slovenske gorice in Radiu Maribor, razstava vseh izdelkov v spletni galeriji. 
 

Lepo vabljeni k sodelovanju! 
                       
Sveta Trojica, oktober 2021                        Vodja projekta in UNESCO koordinatorica:  

Metka Beber  
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