KAJ JE SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK IN KOLIKO TI POMENI?
9. RAZRED

Podpiram to, da uporabljamo slovenska živila, saj

Mislim, da je to super ideja. Lahko bi bila taka

vemo, da so domača in jih z veseljem pojemo. Domače

malica večkrat. Mislim, da smo Slovenci lahko

je najboljše!

ponosni na naše okolje in izdelke, ki jih pridelujemo.
Bolje je, če ljudje jemo zdravo in v miru, še bolje je,

Sara Kukovec, 9. b

če je hrana slovenska. Ljudje se moramo zavedati, da
je pomen zdrave hrane zelo pomemben. Tudi
Slovenci smo lahko ponosni na svojo državo.
Ema Hunjet, 9. b

Je dober in značilen za našo pokrajino. Je tudi zelo

Uživanje slovenske hrane se mi zdi zelo pomembno,

zdrav, lahko je narejen iz domačih izdelkov.

saj tako izpolnjujemo slovensko hrano. Kot zajtrk
sam mi je pa seveda všeč, saj je zraven tega, da je

Nino Bezjak, 9. b

okusen, je še zdrav.
Domen Horvat, 9. b

Je zelo okusno, zdravo, zelo dobro pripravljeno.

Podpiram, da bi ljudje kupovali slovensko hrano.

Skratka, perfektno. Zelo imam to rad.

Uvažati bi se morala samo tista hrana, ki se pri nas
ne more pridelati.

Žan Ozmec, 9. b
Sara Arnuš, 9. b

Zdi se mi zanimivo, da jemo zajtrk, kot so ga jedli

Dobro bi bilo, da bi jedli samo doma pridelano,

včasih. Pomembno se mi zdi tudi, dajemo predvsem

slovensko hrano. Čim več hrane bi morali kupiti iz

slovensko hrano. Ljudje v Sloveniji se zelo trudijo,

domače proizvodnje.

da pridelajo te izdelke, zato ne vidim smisla, da bi
uvažali hrano iz drugih držav, ko pa jo imamo doma –

Nuša Mendaš, 9. b

s tem tudi pomagamo državi …
Katja Kostanjevec, 9. b

Tradicionalni slovenski zajtrk je zelo dober, čeprav

Tradicionalni slovenski zajtrk mi je zelo všeč, saj

sam medu nimam rad. Mislim, da je zelo dobro, da

ohranja tradicijo ter kulturo, poleg tega pa je še

pridelujemo veliko živil v Sloveniji in da čim manj živil,

okusen in zdrav.

ki jih lahko pridelamo sami, ne bi uvažali, saj je
domači izdelek vedno boljši kot uvoženi.
Žiga Matjašič, 9. b

Rok Veselič, 9. b

6. RAZRED













Maslo, mleko ,med, kruh, jabolko. Je zelo dober zajtrk, saje je zdrav in okusen. (Lina Tašner, 6. A)
Tradicionalni slovenski zajtrk je zelo okusen. Jedel bi ga vsak dan za zajtrk. Ta zajtrk vsebuje: beljakovine,
maščobe, ogljikove hidrate. (Žan Skok, 6. A)
Je zelo zdrav, ker je domače pridelan in ni dodatnih snovi. (Matevž Žnidarič, 6. A)
Meni je ta zajtrk zelo všeč, ker je zdrav. Super je, da je večkrat na jedilniku. (Hana Kolarič, 6. A)
Tradicionalni slovenski zajtrk se mi zdi dober in zdrav. (Žan Tušak, 6. A)
Slovenski tradicionalni zajtrk se mi zdi zdrav. (Peter Kurnik, 6. A)

4. RAZRED
Komaj sem čakal, da sem si lahko po kruhu namazal med in maslo. Zelo sem se ga veselil. Tudi zajtrk je zelo
pomemben. (Filip Kokol, 4.A)
Zajtrk mi je v redu zato, ker imamo več stvari in zato, ker je bolj zdrava hrana. (Kimi Kuhar, 4. A)
Tradicionalni zajtrk je zame super, ker obožujem med. Boljše pa bi bilo, če bi imeli beli kruh. Čebele so mi
všeč. (Ivona Hameršak, 4. A)
Tega zajtrka se zelo veselim, ker bo maslo. (Živa Holc Hostnik, 4. A)
Jedli smo med, maslo, kruh in mleko. Zelo rad imam med in maslo, zato ker je zdrav. Meni se zdi zelo dobro.
(Jan 4.A)

