
Za članek v lokalni časopis: 

 

 

Tudi na OŠ dr Franceta Prešerna Ribnica smo pristopili k projektu »ODPRIMO VRATA PODEŽELJU«. V 

projekt so vključene učenke in učenci druge in tretje triade.  

Z učenci smo najprej raziskali in se pogovarjali o pomenu ekološko pridelane hrane, eko-kmetijah, zdravi 

prehrani in tradicionalni hrani.  

Naslednjo delavnico smo pripravili v sodelovanju z Društvom podeželskih žena Ribnica, ki se jim tudi najlepše 

zahvaljujemo za ves trud in dobro voljo pri izvedbi projekta. V tej delavnici smo se lotili kuhanja marmelade in 

džema iz ekološko pridelanega sadja (slive, jabolka, grozdje, buče). Ko je bila marmelada kuhana smo jo 

ustekleničili in kozarce dekorirali ter jih opremili z napisi. Izdelali smo tudi lično knjižico receptov in spekli 

marmeladno pecivo.  

Naslednjo delavnico smo posvetili temu, kako bi poleg prodaje ekološko pridelanega sadja in marmelade še 

lahko tržili to dobrino. Prišli smo do ideje, da bi lahko spekli kakšno pecivo, katerega sestavni del je naša 

marmelada ali sadje. Prebrskali smo po receptih in ugotovili, da je kar nekaj takšnih, po katerih bi tudi mi spekli 

kakšno dobroto. Izbrali in naredili smo slivove cmoke, jabolčno rulado, jabolčno pito, hitro jabolčno pecivo, 

krhke žepke z marmelado, marmeladne palačinke, biskvitne polmesce in linško pecivo. Pecivo je bilo odlično. 

Realizirali smo tudi delavnico, kjer smo se pogovarjali in izmenjevali mnenja o ohranjanju tradicije in domače 

obrti ter pomenu tradicionalnih izdelkov, običajev in prenašanju kulturnega izročila. 

 

Andreja Zdravič Bauer, 

prof. FIZ in TIT 

 

 

Izvedba projekta skozi oči nekaterih učencev: 

 

»Pri delavnicah smo delali veliko zanimivih stvari, se zabavali in družili s prijatelji ter se tudi kaj novega 

naučili.« 

Nika Henigman Petan, 9. A 

 

»Pri delavnicah sem se imel zelo lepo.« 

Rok Ruparčič, 9. A 

 

»Pri delavnicah mi je bilo zelo zabavno. Še posebej všeč mi je bilo kuhanje marmelade.« 

Kristina Zobec, Vita Bojc, Iza Dejak, 6. C 

 

»Delo v kuhinji mi je zelo všeč. Med seboj se dobro razumemo in zabavamo, med tem pa še kaj skuhamo ali 

spečemo.« 

Živa Ilc, 6. C 

 

»Pri kuhanju in peki peciva mi je bilo zelo lepo, zabavno, ustvarjalno in veselo.« 

Aleksandar Ćirović, 9. A 

 

»Zelo zabavno se mi je zdelo kuhanje marmelade in okraševanje lončkov. Peka piškotov pa je bila dišeča in 

prijetna.« 

Lovro Benčina, 6. B 

 

»Kuhanje marmelade in peka peciva sta se mi zdeli zelo poučni, zanimivi in zabavni.« 

Nik Šolaja in Dominik Prelac, 8. A 

 

»V času trajanja projekta sem se veliko naučil in zelo zabaval. Kuhanje mi je bilo vedno velik užitek, ker imamo 

prijazno učiteljico.« 

Miha Novak, 9. A 


