
 

TSZ mi je bil všeč. Škoda, da je 
samo enkrat na leto, lahko bi 
bil včekrat. Projekt izvedite 

tudi naslednje leto, ko me več 
ne bo. 

(Alen Lovenjak, 9. b) 

V petek, 20. 11. 2015, sem pomagala pri postrežbi 
tradicionalnega zajtrka. Meni se ta projekt zdi zelo 
zanimiv in je zelo pomemben. No, da je vse potekalo kot 
po maslu je zaslužen tudi harmonikaš Žiga. Jaz sem se 
imela zelo lepo. 

(Nika Janžekovič, 9. c) 

V petek, 20. 11. 2015, je na 
naši šoli potekal projekt TSZ. 

Za zajtrk smo jedli med, 
maslo, kruh, mleko in jabolko. 

Zajtrk so nam postregla 
dekleta iz naše šole, ki so bila 
oblečena v kmečka oblačila. 
Projekt mi je bil všeč, ker se 
mi zdi zdrav in ker poudarja 

pomen lokalne hrane. 

(Petra Peklar, 9. a) 

V petek, 20. 11. 2015, ko je bil 
na naši šoli TSZ, je bilo fajn. 

Hrana je bila dobra, za odlično 
vzdušje pa je poskrbel tudi 

Žiga s hramniko.  

(Nino Bedrač, 9. b) 

TSZ je potekal v petek, 20. 11. 2015. Lahko smo poizkusili 
domače dobrote in si ogledali stojnice z razstavo domačih 
pridelkov. Bilo je lepo, všče mi je bilo tudi, da smo lahko 
poskusili vse sestavine zajtrka, ki so bile domače, iz 
bližnjih kmetij. V času zajtrka je za bolj veselo in domače 
zdušje igrala tudi harmonika. 

(Anej Arnuš, 9. 



  



 

Na tradicionalnem zajtrku mi 
je bilo všeč to, da so bili 

oblečeni kot v starih časih. 
Lepo je bilo tudi to, da so malo 
zaplesali ob zvoku harmonike. 

(Janja Felzer, 9. a) 

V petek, 20. 11. 2015, smo v šoli izvedli projekt TSZ. Učenke, ki 
obiskujemo izbrirni predmet Načini prehranjevanja, smo se 
zbrale v šoli ob 7. uri in kmalu za tem pričele po navodilih 
glavnega kuharja, g. Darka, mazati kruh za učence, ki so se 
odločili, da bodo prišli na zajtrk. Povabila na zajtrk so se odzvali 
v lepe številu, kar me zelo veseli. Projekt se mi zdi zanimiv, malo 
me je zmotilo to, da je bila v določenem trenutku pri 
samopostrežni mizi velika gneča. 

(Ines Sok, 9. c) 

V petek, 20. 11. 2015, je na 
naši šoli potekal TSZ. Bilo mi je 
všeč, saj smo se dobro najedli. 

Na mojo srečo je bilo vsega 
več kot dovolj. Hrana je bila 

zelo zdrava, iz okoliških kmetij. 
Ob vsem tem pa nas je 

zabavala še harmonika - super! 

(Uroš Hovnik, 9. c) 

Na zajtrku mi je bilo zelo lepo. Všeč mi je bilo tudi, da je Žiga 
igral na harmoniko, pa tudi tržnice so bile zelo lepe. 

(Blaž Bedrač, 9. b) 

V petek, 20. 11 2015, je na 
naši šoli potekal projekt TSZ. 
Zajtrk mi je bil všeč, ker se mi 

zdi zdrav in nam je približal 
zgodovino naših babic. 

Dekleta, ki so zajtrk stregla, so 
bila oblečena v stara oblačila, 

zraven njih pa je igral tudi 
hramonikaš Žiga. Vse sestavine 
zajtrka so bile domače in zelo 

okusne. 

(Alen Čuš, 9. b) 

DOBRE STRANI ZAJTRKA: 

- vse sestavnine iz naših krajev - DOMAČE! 

- dobra organizacija 

- samopostrežba zajtrka 

- hrane lahko vzameš, kolikor želiš (TUDI REPETE) 

- dovolj časa, da sem se najedel 

- domača, živa glasba - bravo, Žiga! 

 

SLABE STRANI ZAJTRKA: 

- slabo namazan kruh 



 





 


