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NATANČNA PRAVILA OBNAŠANJA PRI ŠOLSKI 
PREHRANI 

 
 
Ker je bolj prijetno uživanje hrane v mirnem, kulturnem vzdušju, se bomo dosledno 
držali pravil obnašanja ter jih redno spremljali. 
 
TOPLA MALICA: 
 

 Vsi  učenci  v spremstvu učitelja pridejo pred jedilnico, si umijejo roke in 
brez prerivanja pridejo do razdelilne mize v dveh kolonah. 

 Na mizah bodo pripravljeni pogrinjki (prtički, žlica), kruh in sadje si učenci 
vzamejo sami. 

 Kuharici povedo, ali želijo veliko ali malo. 
 Vsi učenci sedejo (tudi tisti, ki ne prejemajo šolske malice), ob primernem, 

(ne preglasnem) vzdušju  kulturno zaužijejo obrok in imajo spoštljiv odnos 
do hrane. 

 Učenci za mizo sedijo najmanj toliko časa, da kuharice razdelijo toplo 
malico vsem učencem. 

 Učenci  pospravijo posodo in pribor na konec mize, ostanke hrane 
pospravijo v za to namenjeno posodo, ki je na začetku obrnjena narobe, 
uporabljene prtičke v koš ter za seboj pospravijo stole k mizi. 

 Šele ob znaku dežurnega učitelja mirno zapustijo jedilnico (10.35).  
 
 
HLADNA MALICA ( 3. triada): 
 

 3 dežurni učenci za malico (dežurni so en mesec, nosijo znak 
organizator)  redno prihajajo pet minut pred odmorom v jedilnico, da 
odnesejo malico v razred ali pripravijo mizo v jedilnici, 

 pri malici v razredu  učitelj nadzira razdeljevanje malice, uporabo 
prtičkov, za namaze uporabo plastičnih nožev  (ki se vrnejo) in  
pospravljanje ter ločevanje odpadkov (vrečka za embalažo), 

 čiste štručke in kruh ostanejo v košari (saj jih bomo dali v kotiček), če jih ne 
odnesejo  domov, 

 trije dežurni učenci odnesejo urejeno košaro nazaj v jedilnico, kjer bodo 
še dežurni učitelji skupaj s kuharico preverili in ocenili ločevanje in 
urejenost košare, 

 učenci PS, ki imajo 3. šol. uro teh. pouk ali šport, LUM, pouk v čitalnici in 
računalniški učilnici, odložijo torbo v malo avlo (pri jedilnici) in  pridejo na 
hladno  malico v vezni hodnik in v jedilnico pod nadzorom učitelja. 

 
KOSOVNO MALICO LAHKO UČENCI ODNESETE DOMOV ( v primerni vrečki) 
ALI ODDATE V KOTIČEK! 
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Z vami bi rada delila "recept" o vzgoji (Mala knjiga za velike starše): 
 

2 zvrhani žlici pohvalnih besed 
4 majhne žličke vztrajnega žuganja 

1/2 skodelice jasnih zahtev 
1 velika zajemalka zaupanja vase 

 
Vse sestavine vztrajno mešajmo in začinimo z dobro voljo. 

 
                            Naj nam tekne! 
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