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IZVLE ČEK 

 

V diplomskem delu želimo predstaviti odnos osnovnošolskih otrok gorenjske regije do 

zdravega načina prehranjevanja v današnjem času. Glede na življenjski tempo, tako 

odraslih kot otrok, menimo, da je to aktualna tema s področja prehrane. V raziskavi je 

sodelovalo 273 učencev 5., 7. in 9. razredov dveh osnovnih šol. Zanima nas povezava 

med družino, šolo in otrokom glede na odnos do zdravega načina prehranjevanja. 

Namen dela je ugotoviti, kakšno mnenje o zdravem prehranjevanju imajo učenci 

različnih starosti v gorenjski regiji. Na osnovi zastavljenih ciljev in delovnih hipotez 

smo s pomočjo ankete pridobili mnenja učencev različnih starosti o njihovem 

prehranjevanju ter odnosu do prehrane. Preverili smo tudi razlike v prehranskem znanju 

glede na starost anketiranih učencev. Rezultati so pokazali, da imajo dekleta boljši 

odnos do zdravega načina prehranjevanja kot fantje. Odnos do zdravega načina 

prehranjevanja se razlikuje glede na razred, saj v višjih razredih upada pozitiven odnos 

do zdravega načina prehranjevanja. Večina osnovnošolcev meni, da se zdravo 

prehranjujejo, prav tako je večina mnenja, da vedo veliko o zdravem načinu 

prehranjevanja. Rezultati kažejo na razlike v prehranskem znanju glede na razred, boljše 

zanje imajo učenci 9. in 5. razredov kot učenci 7. razredov. Osnovnošolci so mnenja, da 

je pomembno, da se o zdravi prehrani učijo v šoli. 

Prehransko izobraževanje v osnovni šoli je nujno potrebno. Upoštevati moramo 

kognitivni razvoj osnovnošolcev različnih starosti, kar omogoča lažje razumevanje in 

prenos znanja v odnos do zdravega načina prehranjevanja. 

 

Klju čne besede: prehrana, prehranjevanje, odnos, osnovnošolski otroci 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to present the attitude that the primary school children of gorenjska 

region have to healthy eating nowadays. Regarding the tempo of modern life, of both 

adults and children, we believe that this is the topical subject in the field of nutrition. 

273 students of fifth, seventh and ninth classes of two elementary schools took an active 

part in the research. We are interested in the connection between the family, school and 

child regarding the relationship to a healthy diet. The research is meant to establish the 

views that students of different ages in the gorenjska region have on healthy eating. 

Based on the objectives and working hypotheses, opinions of students of different ages 

about their relationship to diet and nutrition were obtained through the survey. We 

established the differences of nutritional knowledge as regards the age of the surveyed 

students as well. The results show that girls have a better attitude towards healthy eating 

habits than boys. Attitudes towards healthy eating habits vary according to the class, 

seeing that the higher is class the more decreasing is positive attitude to healthy eating. 

Majority of primary school students believe that they eat healthy food and according to 

their opinion they know a lot about healthy eating, too. There are also differences in 

nutritional knowledge according to the class, pupils of the ninth and fifth class showed 

better knowledge than the pupils of the seventh class. The primary school students 

believe that it is important to learn about healthy eating at school. 

Nutritional education in primary school is necessary. We must comply with the 

cognitive development of pupils of different ages, which facilitates understanding and 

knowledge transfer in relation to healthy eating. 

 

Key words: nutrition, eating, attitude, primary school children 
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1. UVOD 

                    

 »Dobro zdravje je prvina kakovosti 

 življenja, ki je povezano z najširšim 

 človekovim okoljem, kjer ima zdrava 

 prehrana pomembno mesto« 

                                          (Pokorn, 2003, str.  9). 

        

»Hrana je eden od temeljnih pogojev za preživetje za vsa živa bitja, a pri človeku se ta 

življenjska nuja izkazuje tudi kot prepoznavna sestavina nekega načina življenja v 

določenem prostoru in času. Hrana nas zbližuje, a tudi deli na takšne in drugačne, nas 

spominja na dogodke in nam prikliče vzdušje, ki ga želimo izzvati« (Dežman, 1999, str. 

680). 

 

Hrana je vse tisto, kar jemo in pijemo. Najpomembnejša sestavina hrane pa so živila, ki 

so lahko rastlinskega ali živalskega izvora. V živilih so hranilne snovi, ki jih 

potrebujemo za rast, razvoj, energijo ter ohranitev zdravja oziroma normalno delovanje 

organizma. Iz različnih živil pripravljamo različne jedi. 

 

Vsak narod si je skozi čas ustvaril značilno prehrano; pridobil si je posebne navade 

prehranjevanja, odvisne od vrste in množine živil ter drugih dejavnikov. Človekov 

razvoj se je spreminjal hkrati z načinom prehrane: prešel je stopnje od nabiranja sadežev 

prek lova, živinoreje, poljedelstva do industrijske proizvodnje. Med obilico jedi in živil, 

ki nam jih zagotavlja sedanja družba, je zelo težko izbrati res primerno hrano. To nam 

ni prirojeno. Treba se je učiti. Le malo ljudi si izbere najustreznejšo (Pokorn, 1996).  

 

Zdrav način prehranjevanja je res pomemben dejavnik, ki pripomore k zdravju vsakega 

posameznika. Seveda pa je treba poudariti, da na zdravje človeka vpliva skupek 

različnih dejavnikov, zato samo zdrav način prehranjevanja ne more varovati človeka 

pred boleznimi. Osnovni pogoji za zdravje človeka so pitna voda, čisti zrak, zdrava 
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prehrana in telesna dejavnost. Za zdrav način prehranjevanja je pomembno število in 

porazdelitev obrokov v dnevu, način uživanja hrane, pestrost hrane oziroma upoštevanje 

prehranske piramide, priprava hrane itd. 

 

V diplomskem delu želimo ugotoviti, kakšen je odnos osnovnošolcev do zdravega 

načina prehranjevanja v petem, sedmem in devetem razredu na dveh osnovnih šolah. 

Ugotoviti želimo tudi, ali obstajajo razlike glede na razred in spol ter kakšne so razlike v 

prehranskem znanju glede na starost osnovnošolcev. 
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2  TEORETIČNI DEL 

 

2.1 PREHRANA 
 

Že leta 3000 pred našim štetjem najdemo v Egiptu omembo, da je država skrbela za 

prehrano in živila. Prvi so opazili Grki, da verjetno obstaja povezava med prehrano in 

zdravjem. Grški zdravnik Hipokrates je poleg zdravil predpisoval tudi dieto. Prišel je do 

spoznanja, da enaka hrana lahko nekomu koristi, drugemu pa škodi. 

 

Ko govorimo o prehrani, ne mislimo le na ozek segment človekovih navad, temveč na 

posameznikov življenjski slog ter njegovo dojemanje sebe in okolja.  

 

Prehrana je predvsem stvar okusa, hotenja in možnosti posameznika v družini. Njeno 

osnovno vodilo sta biološki in socialni ritem, ki določata pogostnost obrokov ter njihov 

obseg v okviru dnevnega jedilnika. Kakovost posameznih obrokov hrane pa je lahko 

odvisna od številnih socialno-ekonomskih, kulturnih in geografskih razmer v okolju, v 

katerem človek živi, in ne nazadnje tudi od osebnih navad in razvad, zdravja in 

ozaveščenosti o prehrani. V prehrani se zrcalijo starejše prvine kot na kateremkoli 

drugem področju. Uživanje jedi in pijač v skupini je bilo in je še danes ena 

najpomembnejših prvin družabnega življenja (Furlan idr., 1997).  

 
»Z uživanjem hrane dobi organizem hranilne snovi in energijo. Potrebe po hranilnih 

snoveh in energiji pa so pri različnih ljudeh različne. Odvisne so od spola, teže 

posameznika, fiziološkega stanja, aktivnosti, klime, načina življenja itd. Zato mora biti 

hrana po količini in po kakovosti usklajena s potrebami posameznih kategorij 

prebivalstva. Le taka hrana, to je biološko polnovredna hrana, omogoča zdravje in 

veliko delovno storilnost. Pomanjkanje hrane povzroča motnje v rasti in razvoju otrok, 

pojav deficitarnih bolezni (bolezni, ki nastajajo zaradi pomanjkanja ene ali več hranilnih 

snovi), upadanje telesne kondicije, slabo odpornost proti infekcijam in kot rezultat tega, 

majhno delovno storilnost« (Gliha in Kodele, 1987, str. 5). 
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Dežman (1999) meni, da hrana ljudi združuje, saj se najpogosteje za isto mizo srečujejo 

člani družine. Nekdaj so, tako v mestih kot na deželi, vse obroke jedli skupaj. Po drugi 

svetovni vojni je mnogo gorenjskih družin jedlo skupaj le kosilo pozno popoldne, ko so 

starši prišli z dela. Ob koncu stoletja se ta red spet zruši z drugače razporejenim 

delovnim časom, tako da marsikje člani družine med tednom sploh ne jedo več skupaj.  

 
2.1.1 Zdrava prehrana 
 
Zagotovo je zdrava prehrana eden najpomembnejših dejavnikov zdravega načina 

življenja, saj zdrava prehrana ohranja in krepi zdravje oz. preprečuje, da bi se 

bolezensko stanje slabšalo; lahko tudi zdravi. Pomemben vpliv na zdravje ima število 

dnevnih obrokov hrane. Med ljudmi, ki uživajo manj kot tri obroke na dan, je več 

debelosti, z aterosklerozo povezanih bolezni, sladkorne bolezni in bolezni prebavil, kot 

med ljudmi, ki na dan zaužijejo pet obrokov ali več (Furlan idr., 1997).  

 

Naikova (2002) se sprašuje kaj pomeni jesti zdravo. Ali to pomeni, da imamo seznam 

prepovedane hrane, ki jo imamo najraje, ali pomeni zelenjavo, zelenjavo in še enkrat 

zelenjavo? V obeh primerih je čas, da se spremeni pogled na zdrav način 

prehranjevanja. Jesti zdravo pomeni predvsem jesti uravnoteženo in  imeti zdrav odnos 

do hrane. »Jesti zdravo pomeni jesti vse vrste hrane. To je eden od najpomembnejših 

načinov za ohranjanje visoke ravni energije in dobro telesno počutje« (str. 89). 

 

Ključna beseda pri uravnoteženi prehrani je tudi zmernost. Zdrav način prehranjevanja 

ne pomeni, da se moramo nekaterim vrstam hrane popolnoma odpovedati. Lahko 

potrdimo trditev Pokorna, da je ključ za zdravo prehrano izbira prehrane (Pokorn, 

1996). 

 

Mnogi poskusi kažejo, da nepravilen režim prehrane v zgodnjem obdobju življenja, 

zlasti uživanje hrane z visoko energijsko gostoto, lahko vpliva na povečano uživanje 

hrane v odraslem obdobju. Hkrati pa tudi bolj obremeni presnovo in vpliva na nastanek 

presnovnih in degenerativnih obolenj (Furlan idr., 1997).   
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Skvarča (2007) je mnenja, da s primerno prehrano in zadostno telesno dejavnostjo lahko 

bolezen marsikdaj upočasnimo ali včasih celo preprečimo.  

 

Priporočila za zdravo prehrano svetujejo manj soli. Hrano naj bi začinili z naravnimi 

začimbami in dišavnicami. Priprava hrane na načine z malo vode in v folijah zmanjšuje 

potrebo po soljenju, saj se iz hrane ne izlužijo rudnine, ki jih moramo nadomestiti s 

soljo. Kuhane hrane pri mizi naj ne bi dosoljevali (Maučec Zakotnik, Koch, Pavšič in 

Hrovatin, 2001).  

 

»Zdrava prehrana omogoča optimalni psihofizični razvoj, dobre intelektualne 

sposobnosti, vitalnost in zorenje, poveča splošno odpornost in delovno storilnost. 

Pomeni uravnotežen vnos vseh potrebnih hranilnih snovi ter ustrezno energijsko 

vrednost hrane« (Pokorn, 2003, str. 9). 

 
2.1.2 Prehranske navade 
 
»Pojem »prehranske navade« pomensko zajema: kakovost prehrane glede na zaužita 

hranila, ritem prehranjevanja in vedenje med samim hranjenjem. Prehranske navade so 

značilne za posameznika, skupine in celo celotno prebivalstvo na določenem območju. 

Če odstopajo od priporočil o zdravi prehrani, jih opredeljujemo kot slabe. Žal na 

temelju podatkov ugotavljamo, da so prehranske navade odraslih Slovencev danes v 

povprečju slabe« (Furlan idr., 1997, str. 67).    

 
Oblikovanje prehranskih navad se začne v zgodnjem otroštvu in je odvisno od mnogih 

vplivov, ki jih lahko razvrstimo v več skupin: 

• Fiziološki vplivi so povezani s potrebami telesa po hrani z ustrezno hranilno in 

energijsko sestavo; med drugim so odvisni od spola, starosti, telesne dejavnosti 

in zdravstvenega stanja. 

• Družbeno – ekonomski vplivi se nanašajo na dosegljivost ustrezne prehrane in 

spadajo med pomembne zunanje dejavnike, obsegajo pa tudi povezovalno vlogo, 

ki jo opravlja prehranjevanje v družini ali drugih okoljih. Velik vpliv na 
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dostopnost hrane imata njena cena oziroma denar, ki ga posameznik ali družina 

lahko nameni zanjo.  

• Duševni oziroma psihološki vplivi so najmočneje prisotni v družini in posebno 

izraziti prek vpliva staršev na otroke. Ugotovljeno je, da starši in drugi 

pripravljalci hrane posredno močno vplivajo na izbiro živil in jedi pri otrocih. 

Duševno seveda vpliva tudi okolje, posebno če je hrupno ali celo stresno. 

Uživanje obrokov v sproščenem okolju ni samo pogoj za normalen potek 

presnovnih dogajanj, temveč  je tudi močan družbeno  - sporazumevalni 

element. 

• Kulturno – verski vplivi spadajo med vplive okolja, v katerem posameznik živi, 

in so značilni za prehrano naroda. Povezani so s tradicijo načina priprave hrane 

in načinom prehranjevanja. Izredno opazni so pri pojavljanju in razvoju 

alternativnih oblik prehranjevanja.  

 

Nepravilne prehranske navade in neustrezen način življenja se zrcalijo tudi v tem, da 

ima velik delež prebivalcev Slovenije čezmerno težo. Del prehranskih navad pa je tudi 

ritem prehranjevanja; ni pomembno samo število dnevnih obrokov, ampak tudi časovni 

razmik med njimi. Slovenci vse prevečkrat izpuščajo zajtrk, razmik med zajtrkom in 

kosilom je predolg. Še vedno jih veliko med obroki uživa prigrizke in tako s hrano 

pridobi preveč energije. Ukoreninjena je navada, da ljudje pojedo vse, kar imajo na 

krožniku, ne glede na količino. Prehranske navade bi Slovenci morali spremeniti. Pri 

tem ima pomembno vlogo prehranska vzgoja, v ožjem in širšem smislu. Izobraževanje 

in skrb za zdravo prehrano pa bi morala trajati vse življenje (Furlan idr., 1997).    

 
Otrok se mora hranjenja naučiti prav tako kot hoje in govorjenja. Učenje okusov in 

teksture je prvotni namen hranjenja med šestim in dvanajstim mesecem življenja. Tudi 

zdrave prehranske navade se zasnujejo tako zgodaj in največje zagotovilo za uspeh je 

dober zgled. Zdrave prehranske navade so torej ključnega pomena. Pomembno je, da so 

otroci aktivno vključeni v načrtovanje obrokov, nakupovanje in izbiranje hrane, da se 

prehranjujejo v prijetnem okolju z lepim pogrinjkom, da imajo dovolj časa za obrok, da 

ni motenj, kot sta televizija in branje, ter da uživajo okusne in mikavne jedi. S čim in 
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kako hranimo svoje otroke, v veliki meri zaznamuje njihovo zdravje in prehranske 

navade, ki otroka spremljajo celo življenje in jih je kasneje težko spreminjati. 

Prehranske navade so v veliki meri priučene ter privzete in ne prirojene. Otroci se ne 

rodijo izbirčni. Prehranjevanje otrok je odgovorno delo in lotiti se ga moramo resno, da 

z napačno izbiro živil svojim otrokom ne škodujemo (Prohinar, 2010). 

 

»Otrok potrebuje za dobro zdravje in razvoj ustrezno količino energijskih in za življenje 

nujnih hranil. Domneva, da otroci doma ne dobijo zadosti potrebnih hranil, je stara, saj 

je še pred letom 1925 Norvežan Schiotz predlagal, naj šolska prehrana – malica vsaj 

delno nadomesti pomanjkljivo prehrano doma. Ta dopolnilni obrok hrane se še danes 

imenuje zajtrk ali malica (do 0,5 litra mleka, kos sira, kruha in sadja). To je bil prvi 

brezplačni obrok hrane ne glede na socialni in ekonomski položaj otrok« (Pokorn, 1996, 

str. 222). 

 

Furlanova idr. (1997) so mnenja, da se zaradi prehranskih navad priučenih v mladosti, 

lahko pri človeku ukorenini nezdrav režim prehrane. Posledice so lahko nedohranjenost, 

prenahranjenost in številne bolezni, povezane z neustrezno prehrano. 

 
Pokorn (1996) ugotavlja, da so današnje slabe navade posledica pomanjkanja zavesti o 

pomenu prehrane za dobro zdravje, »bobnečega« oglaševanja »hitre« hrane in napitkov, 

nenehne naglice ljudi v civiliziranem svetu, pomanjkanja znanja o pravilni prehrani in 

pripravi zdrave hrane. Temu pa bi lahko še dodali neodgovornost staršev in drugih, ki 

načrtujejo prehrano otrok in delavcev, ter nenazadnje tudi nezanimanje zdravstvenih in 

drugih delavcev, da bi posvetili več časa seznanjanju s pravilno prehrano. Če se neredni 

prehrani, uživanju hrane stoje, med hojo, vožnjo, v hrupu in hitremu uživanju slabo 

prežvečene hrane pridruži še slaba hrana »junk food«, se zdravje lahko hitro poslabša.  

 

»Tako lahko sklenemo, da med dobre prehranske navade, ki so tudi pogoj za boljše 

zdravje, sodijo uživanje hrane sede, redna prehrana z vsaj tremi obroki hrane na dan, 

uživanje hrane v miru oziroma sproščenem okolju, uživanje dobro prežvečene hrane, 
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(počasno uživanje hrane) in ne nazadnje tudi uživanje čim bolj pestre, raznovrstne hrane 

v ne preveč obilnih obrokih« (Pokorn, 1996, str. 510). 

 

2.1.3 Priprava hrane 
 
Priprava hrane je prav tako pomemben del zdrave prehrane kot pravilna izbira ustreznih 

živil. Pravilna priprava hrane zveča prebavljivost hrane, zmehčajo se mišična vlakna in 

med kuhanjem se razvijejo nove dišavne snovi, ki dajejo živilu poseben okus. Vendar 

lahko priprava hrane tudi zmanjša prehransko kakovost, saj se med toplotnim 

delovanjem uničijo nekateri vitamini in izlužijo mineralne snovi. Pri nekaterih načinih 

priprave, kot sta na primer praženje in cvrenje, pa se maščoba, s katero se hrana 

pripravlja, lahko zaradi visokih temperatur spremeni v zdravju škodljive oblike, zaradi 

vpijanja te maščobe v živilo pa se tudi zveča delež skritih maščob v prehrani.  

Zdravi načini priprave hrane so predvsem:  

• kuhanje v majhni količini vode, v vodni kopeli, v sopari ali v aluminijasti foliji 

• kuhanje pod zvišanim pritiskom 

• dušenje v lastnem soku ter z malo maščob in vode 

• pečenje v ponvi, pečici, v foliji za pečenje in v aluminijasti foliji 

• pečenje v pečici na vroči zrak 

Pri teh načinih velja, da dodajamo le toliko vode in maščobe, kot je nujno potrebno in 

pazimo, da ne uporabljamo previsokih temperatur. Priporočljiva je uporaba posod, v 

katerih se hrana duši in peče brez dodatnih maščob (Maučec Zakotnik idr., 2001).  

 

2.2 SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA 

Hrana je za normalni razvoj in življenje nujno potrebna. Potrebe pa se s starostjo 

spreminjajo.   

Pri načrtovanju jedilnikov za osnovnošolce naj bi upoštevali Smernice zdravega 

prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za 

zdravje RS. Jedilniki morajo biti sestavljeni tako, da vključujejo živila vseh skupin, ki 

so potrebne za razvoj in zdravje otrok. Držali naj bi se načela pestrosti in visoke 

kakovosti živil. 
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Pravilna prehrana ima za zdravje otrok poseben pomen. Zato družbeno prehrano otrok 

in mladine ureja vrsta zakonov in zakonskih predpisov. Za boljšo prehrano otrok so 

potrebni ustrezna vzgoja otrok in tudi njihovih staršev, nadzor nad kakovostjo in 

higiensko neoporečnostjo prehrane v vzgojno-varstvenih ustanovah, osnovnih šolah in 

drugih ustanovah, ki skrbijo za prehrano otrok in mladine. Če govorimo o družbeni 

prehrani otrok in mladine, mislimo na celodnevno prehrano otrok doma in zunaj doma; 

ustrezati mora vsem pravilom zdrave prehrane otrok. Vpliv družine na način 

prehranjevanja se ob spremenjenem načinu življenja zelo zmanjšuje. Zmanjša se čas 

bivanja doma in s tem tudi možnost za red v prehranjevanju. Ker je prehrana zunaj 

doma ponavadi dražja kot domača, lahko v današnjem času le z družbeno pomočjo in 

solidarnostjo zagotovimo zdravo prehrano vseh družinskih članov zunaj doma. Na 

prehranjenost kot temelj za dobro zdravje vsakega otroka vplivajo številni dejavniki. 

Neustrezna prehrana je lahko posledica neustreznih prehranskih načinov, neznanja, 

neustreznih receptov, slabe priprave hrane, neustrezne razdelitve hrane itd (Pokorn, 

1996).  

 

Ljudje se prehranjujemo z različnimi živili, ki jih različno pripravljamo. Vsak se lahko 

nauči zdravega, klasičnega prehranjevanja. Pri sestavljanju jedilnika zdrave prehrane 

nam pomaga več normativov in priporočil, ki jih pripravljajo strokovnjaki Svetovne 

zdravstvene organizacije.  

Priporočila so naslednja:  

• Hrana naj po energijski vrednosti ustreza normativom. Določimo ustrezno 

energijsko vrednost obrokov glede na starost, spol, višino, težo in stopnjo 

hranjenosti ter dela, ki ga posameznik opravlja. 

• Hrana naj po biološki vrednosti ustreza normativom. Zagotovimo ustrezno 

količino energijskih in neenergijskih hranilnih snovi.  

• Hrana naj ima ustrezno nasitno vrednost. Zagotavlja sitost od obroka do obroka. 

Večjo nasitno vrednost imajo živila, ki ostanejo v želodcu dalj časa. To so živila, 

ki vsebujejo beljakovine in vlaknine.  
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• Hrana naj bo čez dan pravilno razporejena. Kakovostno – zagotovimo vse 

hranilne snovi, ki jih razporedimo v vse obroke. Količinsko – zagotovimo pet  

obrokov dnevno, najmanj pa tri obroke dnevno. Obroke razporedimo na: 

       · zajtrk in dopoldanska malica (40 % energijskih potreb) 

       · kosilo in popoldanska malica (40 % energijskih potreb) 

       · večerja (20 % energijskih potreb).  

      Ustvariti moramo tudi prehranski ritem. Hrano uživamo ob istem času. 

• Hrana mora biti higiensko neoporečna. Ne sme vsebovati snovi, ki so človeku 

škodljive. Torej smemo uporabiti le popolnoma zdrava, prvovrstna in sveža 

živila.  

• Upoštevamo prehranske navade ljudi. Pravilnega prehranjevanja učimo že 

otroka. Pri 

hudih napakah v prehranjevanju upoštevamo dobre navade, slabe poskušamo 

popraviti 

tako, da neprimerna živila zamenjamo s primernejšimi. Enako ravnamo pri 

postopkih 

      toplotne obdelave živil. 

• Hrana naj daje občutek zadovoljstva med hranjenjem in po njem. To je 

pomembno za dobro prebavo, presnovo, občutek sitosti in uspešno vzdrževanje 

normalne telesne teže. 

• Hrana naj ne bo enolična. Enaka živila naj se ne pojavljajo v enem obroku, prav 

tako ne v dnevnih obrokih. To velja tudi za postopke toplotne obdelave živil. 

Pripravimo lahko okvirne jedilnike za deset do štirinajst dni vnaprej. 

• Hrano dobro žvečimo in jo z zobmi zmeljemo. 

• Pri prehrani pazimo na to, da ne osiromašimo biološke vrednosti obrokov. Ne 

opustimo kakovostnih in nujno potrebnih živil, predvsem ne smemo opustiti 

mleka in mlečnih izdelkov, kvalitetnih, malo mastnih rib, sadja in zelenjave 

(Požar, 2003) . 
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2.2.1 Prehranska priporočila 

Priporočila za zdravo prehranjevanje so pripravili strokovnjaki Svetovne zdravstvene 

organizacije in so vključena v program za preprečevanje kroničnih bolezni – CINDI. 

Namenjena so ljudem od drugega leta starosti naprej, ki želijo ohraniti, krepiti ali 

izboljšati svoje zdravje. Če jih upoštevamo, je verjetnost, da zbolimo za kroničnimi 

boleznimi, manjša. Priporočila pa so: 

• V jedi uživajte!  

• Jejte pestro hrano, ki naj bo pretežno rastlinskega izvora!  

• Bodite vsak dan telesno dejavni in jejte toliko, da bo vaša telesna teža normalna!  

• Večkrat na dan jejte kruh, žita, testenine, riž in krompir, najbolje pri vsakem 

obroku! Izbirajte polnozrnate izdelke!  

• Večkrat na dan (pri vsakem obroku) jejte veliko zelenjave in sadja!  

• Jejte čim manj maščob in izdelkov, ki vsebujejo maščobe (npr. mesne izdelke, 

namaze…)! Omejite količino mesa in mesnih izdelkov! Izbirajte puste vrste 

mesa! Enkrat ali dvakrat na teden uvedite brezmesni dan.  

• Dnevno uživajte zmerne količine posnetega mleka in manj mastne mlečne 

izdelke!  

• Čim redkeje uživajte slaščice in sladke pijače (sladkane sokove, gazirane 

pijače)!  

• Hrano solite čim manj in omejite uživanje že pripravljenih slanih jedi!  

• Hrano pripravljajte na zdrav način in higiensko neoporečno! Hrano dušite, 

kuhajte ali pecite, vendar je ne cvrite. Dodajte ji čim manj maščob, soli in 

sladkorja!  

• Če pijete alkohol, ga pijte malo in ne vsak dan!  

• Zavedajte se, da je dojenje najustreznejši in zadosten vir prehrane dojenčkov do 

šestega meseca starosti (Belović, 2010). 

»Cilji prehranske politike na državni ravni so varovanje in krepitev zdravja prebivalcev, 

izboljšanje prehranskih navad prebivalcev, zagotavljanje zadostnih količin varne hrane, 

prehransko ustrezne in ekonomsko dostopne hrane« (Požar, 2003, str. 72). 
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Ker se v različnih obdobjih življenja ljudje različno prehranjujemo, ločimo različna 

obdobja prehranjevanja; prehrano otrok, prehrano odraslih ljudi in prehrano starejših 

ljudi. Namen hranjenja je, da rastemo in se razvijamo ter ohranjamo in krepimo zdravje 

(Požar, 2003) . 

 

Priporočila za zdravo prehranjevanje so pomembna za otroke in mladostnike pa tudi za 

odrasle. Seveda pa je zdrava prehrana še kako pomembna pri otrocih in mladostnikih, 

saj je to obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja, 

zato naj bi upoštevali načela zdrave prehrane pri otrocih in mladostnikih (Gabrijelčič 

Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). 

 
Furlanova idr. (1997) ugotavljajo, da v Sloveniji upoštevamo priporočila Svetovne 

zdravstvene organizacije o prehrani v otroškem obdobju, ki jih sproti uvajamo in 

prilagajamo. 

 
2.2.2 Zakon o šolski prehrani 
 

Državni zbor Republike Slovenije je  20. maja 2010 sprejel Zakon o šolski prehrani, ki 

ureja organizacijo šolske prehrane za učenke in učence ter dijakinje in dijake, pravico 

učencev in dijakov do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in 

postopek za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem tega zakona. Cilji tega 

zakona so, da se: ob upoštevanju načel trajnostne potrošnje zagotavlja kakovostna in 

subvencionirana šolska prehrana, s katero se vpliva na optimalni razvoj učencev in 

dijakov, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in 

izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja ter omogoči 

učencem in dijakom dostopnost do zdrave šolske prehrane; učencem in dijakom iz 

socialno manj vzpodbudnih okolij zagotavljajo enake možnosti pri doseganju ciljev 

(Uradni list RS, 2010). 
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2.2.3 Shema šolskega sadja 
 
Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije v sektorju 

sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in 

zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri 

otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa 

(sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd). Evropska komisija 

je po obsežni študiji ugotovila, da je Shema šolskega sadja eden od ukrepov, ki bi lahko 

dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija 

državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje 

sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja 

spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti. Izvajanje spremljevalnih 

aktivnosti je pogoj za uveljavljanje finančne pomoči iz Sheme šolskega sadja. Šola 

mora izvesti spremljevalne dejavnosti za vse učence in izvesti mora najmanj eno 

spremljevalno dejavnost. Če šola izvede le eno spremljevalno dejavnost, mora vanjo 

vključiti tako učence kot delavce šole in starše. Medpredmetno povezovanje o pomenu 

sadja in zelenjave, ki zajame vse razrede, se lahko šteje kot izpolnitev pogoja glede 

izvedbe spremljevalnih dejavnosti. Vendar mora šola v tem primeru o pomenu sadja in 

zelenjave seznaniti tudi starše. 

  

Vsaka šola pripravi načrt za spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti za 

učence, delavce šole in starše. Vključenost staršev je dodana vrednost, ki se jo posebej 

spodbuja. Aktivnosti naj bodo so usmerjene tudi v povezavo z lokalnim okoljem, zato je 

dobro, če šola v izvajanje spremljevalnih aktivnosti vključi pridelovalce sadja in 

zelenjave ter lokalne strokovnjake na področju kmetijstva in zdravja. Šola pošlje načrt 

spremljevalnih aktivnosti na Inštitut za varovanje zdravja RS. Šola naj pri načrtovanju 

spremljevalnih dejavnosti čimbolj izkoristi možnosti, ki jih ponuja lokalno okolje. 

Šolam zato priporočajo, da se povežejo s kmetijsko svetovalnimi službami in 

območnimi zavodi za zdravstveno varstvo. Strokovnjaki teh javnih zavodov so 

seznanjeni z evropskim ukrepom Sheme šolskega sadja in lahko s svojim bogatim 

znanjem in izkušnjami na področju pridelave sadja in zelenjave oziroma zdravstvenem 



 
 
 
Vidmar Helena. Odnos osnovnošolskih otrok gorenjske regije do zdravega načina prehranjevanja. Diplomsko delo, 
Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011 

 
 

 

 

26 

pomenu vključevanja sadja in zelenjave v prehrano in v življenje ljudi nasploh 

pomagajo pri izvedbi spremljevalnih aktivnosti (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 

podeželja, 2011). 

 

2.2.4 Prehranska piramida 
 
»Prehranska piramida je slikovni prikaz priporočil za zdravo prehrano. Upoštevajoč 

izsledke mnogih svetovnih raziskav, prehranska piramida nazorno prikazuje vrsto in 

količino živil, ki so za zdravje ljudi v vsakodnevni prehrani najprimernejša« (Maučec 

Zakotnik idr., 2001, str. 49). 

 

Da otroke spodbudimo k zdravemu prehranjevanju ter zdravemu življenjskemu slogu, 

lahko to ponazorimo tudi s prehransko piramido. Saj so zdrave prehranjevalne navade, 

ki jih otroci pridobijo, še kako pomembne za zdrave prehranjevalne navade v kasnejšem 

obdobju.  

 

»S pestrim, uravnoteženim jedilnikom lahko zagotovimo priporočeno količino energije 

in hranilnih snovi v prehrani posameznika. Zato je v dnevno prehrano potrebno vključiti 

čim več raznovrstnih živil v okviru posameznih skupin živil. Pestra prehrana naj 

vključuje različne vrste žit in škrobnih živil, zelenjavo, sadje, mleko, mlečne izdelke, 

meso, ribe in kvalitetne maščobe. Poleg pestre ponudbe živil v obrokih hrane so 

pomembne tudi različne tehnike priprave hrane ter gastronomski vidik prehranjevanja« 

(Hlastan Ribič, Maučec Zakotnik, Koroušić Seljak in Pokorn, 2008, str. 10). 

 

»Pravilna prehrana v otroškem obdobju je izredno pomembna za rast in razvoj. Če je 

uravnotežena (kar pomeni pravilno razmerje med beljakovinskimi, ogljikohidratnimi in 

maščobnimi živili), pokriva potrebe po mineralih in vitaminih, kalorično ustreza 

otrokovi starosti, je pestre sestave, videza in okusa, bo zagotovila uravnoteženo rast in 

razvoj v vsakem starostnem obdobju. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da se otrok pri 

prehranjevanju sprva podreja željam staršev, njihovemu vzorcu prehranjevanja in 

okusu. Tako lahko nehote nastanejo prve napake pri sestavi jedilnikov, ki se dodatno 
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poglobijo v predšolski in šolski dobi, ko se otrokov okus prilagaja še okusu vrstnikov in 

modi« (Furlan idr., 1997, str. 67). 

 

2.2.5 Prehrana mladostnikov in motnje hranjenja 
 
Z zdravim načinom življenja je potrebno pričeti že zgodaj, v otroštvu in mladostniških 

letih. Takrat se namreč ustvarjajo naši vzorci prehranjevanja in razgibanosti življenja. 

Ta način prenesemo v odraslo dobo, takrat pa se ga je bistveno težje odvaditi in pričeti z 

novim, bolj zdravim načinom življenja. Poskrbeti moramo, da v svoje življenje čim prej 

vključimo dovolj gibanja. Že ko kupujemo živila lahko izberemo primerna živila 

(Skvarča, 2007). 

 
»S prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k skladni rasti in dobri 

psihofizični kondiciji ter zvišujemo njihovo odpornost proti nalezljivim boleznim. 

Pravilna prehrana ima zato pomemben pomen za zdravstveno vzgojo otrok in 

pridobivanje pravilnih prehranskih navad že v najzgodnejši dobi. Neustrezna prehrana 

otrok se zato kaže v motnjah rasti in razvoju, slabi psihofizični kondiciji ter 

pogostejšemu obolevanju« (Pokorn, 1996, str. 217).  

 
»Priučene prehrambene navade lahko povzročijo, da se pri človeku ukorenini nezdrav 

socialni ritem prehrane. Posledice so nedohranjenost, prehranjenost in številna obolenja, 

ki so v povezavi z neustrezno prehrano« (Trček inToplak, 1986, str. 5).  

 
Pokorn (1996) omenja, da je razpon potrebne energijske vrednosti za otroke in 

mladostnike, stare od 6 do 15 let, po priporočilu ameriških avtorjev med 1900 do 2800 

kcal (7,9 do 11,7 MJ).  

 

Požarjeva (2003) navaja, kaj vse moramo zagotoviti v prehrani otrok in mladine: 

• Zadostno energijsko vrednost obrokov; mladostniki od šestnajstega do 

devetnajstega leta potrebujejo višjo energijsko vrednost obrokov. 
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• Dovolj beljakovin; vsaj 50 % naj bo beljakovin živalskega izvora. Beljakovine 

živalskega izvora zagotovimo z mlekom in mlečnimi izdelki, mesom, ribami in 

jajci. 

• Veliko vitaminov; zagotavljamo jih s sadjem in zelenjavo, z žiti in s 

polnozrnatimi izdelki iz žit. 

• Veliko mineralnih snovi; zagotavljamo jih s sadjem, z zelenjavo, z mlekom in 

mlečnimi izdelki ter z mesom. 

• Veliko tekočine; zagotavljamo jo s kvalitetnimi pijačami (voda, naravni sadni in 

zelenjavni sokovi…). 

• Sladkor kot sestavni del jedi (ne v obliki sladkarij).  

Hrana naj bo mešana, že v rani mladosti otroka navadimo na uživanje različnih živil in 

jedi. 

 

Mnogi šolski otroci preskočijo zajtrk in ne izbirajo zdrave hrane za kosilo. Pritisk 

sovrstnikov in priljubljenost imata močan vpliv na izbiro hrane. Šolska kosila so 

hranljiva in izpolnjujejo prehranske smernice, vendar hrana, ki jo otroci izberejo v šoli 

med in izven odmora za kosilo, lahko vsebuje veliko maščob, sladkorjev in energije ter 

premalo hranilnih snovi. Nepravilno prehranjevanje in motnje hranjenja so lahko 

posledica zaradi zaskrbljenosti o telesni samopodobi (Thompson, Manore, Vaughn, 

2008).  

 

Motnje hranjenja so duševne motnje. Telesna teža je zunanji znak duševnega dogajanja, 

hrana pa je sredstvo za lajšanje duševnih bolečin in stisk. Osebe z motnjami hranjenja 

nadomestijo občutke in čustva, ki jih ne marajo. Poznamo naslednje motnje hranjenja: 

anoreksija nervoza, bulimija nervoza in kompulzivno prenajedanje.  

 

Oseba z anoreksijo nervozo čuti intenziven strah pred debelostjo, ki se ne zmanjša niti 

ob zniževanju telesne teže. Ves čas je prepričana, da je debela, četudi so v resnici že 

izražene telesne posledice podhranjenosti. To prepričanje imenujemo motena predstava 

o lastnem telesu. Je motnja, ki se večinoma pojavi na prehodu iz otroštva v adolescenco 

(to je pri 8 - 12 letih starosti) in v povprečju traja nekaj let, preden obolela oseba poišče 
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pomoč. V ozadju je pogosto slaba samopodoba in nizko samospoštovanje (Sernec, 

2011a). 

Pri osebi z bulimijo nervozo se izmenjujejo obdobja prenajedanja, tako imenovana 

»volčja lakota« in različni neustrezni mehanizmi zmanjševanja telesne teže (bruhanje, 

jemanje odvajal in/ali diuretikov, stradanje, pretirana telesna aktivnost). Prisotna je 

preobremenjenost z obliko svojega telesa, telesno težo in stalen strah pred debelostjo ter 

občutki pomanjkljivega nadzora nad lastnim hranjenjem. Bulimija je motnja, ki se 

najpogosteje pojavlja na prehodu iz adolescence v zgodnje odraslo obdobje (to je pri 16. 

do 18. letu starosti) in prav tako kot pri anoreksiji v povprečju mine nekaj let, preden 

obolela oseba poišče pomoč (Sernec, 2011b).  

Oseba s kompulzivnim prenajedanjem se prenajeda s hrano, ob tem ima občutek izgube 

nadzora nad lastnim hranjenjem. Obdobjem prenajedanja pa ne sledijo mehanizmi za 

zniževanje telesne teže. Kompulzivno prenajedanje je motnja, ki se pojavlja v zgodnjem 

in srednjem odraslem obdobju, najpogosteje med 35. in 45. letom. Raziskave kažejo, da 

približno 20 % debelih ljudi izpolnjuje kriterije za kompulzivno prenajedanje (Sernec, 

2011c).  

2.3 ODNOS MLADIH DO ZDRAVJA 
 
V Velikem splošnem leksikonu  je zapisano, da je zdravje po definiciji Svetovne 

zdravstvene organizacije stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega ugodja in 

ne samo stanje brez bolezni in poškodb (Adamič idr., 2006). 

 

»Promocija zdrave prehrane je odvisna od aktivnega sodelovanja obveščene javnosti, 

zato je vzgoja o pravilni prehrani ljudi eno od glavnih sredstev za doseganje dobrega 

zdravja« (Pokorn, 2003, str. 11). 

 

Tudi odnos do zdravja se začne razvijati že zelo zgodaj v otroštvu, kar pomembno 

vpliva na stanje zdravja v kasnejšem obdobju. Dejavniki, ki vplivajo na nastanek in 

razvoj zdravstvenih navad pa so: vpliv staršev, vrstnikov, učiteljev, zdravstvenega 
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osebja, medijev itd. Nekatere raziskave kažejo na to, da s starostjo upada skrb za 

zdravje, istočasno narašča opuščanje zdravih dejavnosti. S starostjo se spreminja 

življenjski slog v prid nezdravemu načinu življenja. Da bodo naši otroci razvijali in 

ohranili navade, prepričanja in motive povezane s pozitivnim zdravjem, moramo 

poskrbeti za spodbujanje in omogočanje zdravega načina življenja. Poleg družine je zelo 

pomembna tudi šola s posredovanjem in omogočanjem zdravega življenjskega sloga 

(Brcar-Štrukelj, Polič, in Stergar, 1995).  

 

Večina mladostnikov je zdravih. Nekateri pa se v tem obdobju srečajo tudi z 

zdravstvenimi težavami, ki so najpogosteje povezane s posebnostmi rasti in razvoja v 

času mladostništva ter nekaterimi kroničnimi boleznimi ter s sodobnimi zdravstvenimi 

težavami, ki so v glavnem posledica nezdravega načina življenja. Ugotovitve zadnjih let 

kažejo, da mladi največkrat obiščejo zdravnika zaradi bolezni dihal, kože in podkožja in 

nalezljivih bolezni, bolezni notranjih zajedavcev, poškodb in zastrupitev (Zdrav način 

življenja mladih, 2011). 

 

Sekcija farmacevtov javnih lekarn v sodelovanju z lekarniški farmacevti (2009) je v 

raziskavi Zdravila in mladostniki prišla do ugotovitve, da slovenski mladostniki 

informacije o zdravju, zdravstvenih težavah in zdravilih najpogosteje dobijo pri starših 

ter pri zdravniku in farmacevtu v lekarni. V raziskavi je sodelovalo 3680 mladostnikov 

starih od 12 do 19 let, iz vseh slovenskih regij. Določeni vedenjski vzorci v prehrani 

mladih lahko delujejo kot dejavniki tveganja, ki ogrožajo zdravje, večajo obolevnost ali 

pa obratno, delujejo kor varovalni dejavniki, ki krepijo in večajo kvaliteto življenja. 

Najpomembnejši dejavniki tveganja pri mladih so: neustrezna prehrana, kajenje, 

alkohol, telesna neaktivnost, stres, onesnaženo okolje itd. Če se v življenju mladih in 

tudi odraslih prepleta več teh dejavnikov, je verjetnost, da zbolijo, večja. Energijsko in 

hranilno uravnotežena ter specifičnim potrebam otrok in mladostnikov v fazi rasti in 

razvoja prilagojena prehrana je eden najbolj pomembnih pozitivnih dejavnikov 

varovanja zdravja.  
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2.4 DEMOGRAFSKI PODATKI, ŽIVLJENJE IN  
PREHRANSKE  NAVADE NA GORENJSKEM 
 

V diplomskem delu je obravnavana populacija gorenjskih otrok. Šoli, v katerih smo 

anketirali učence, sodita v občino Kranj. Občina Kranj je del gorenjske statistične regije 

in sodi med večje slovenske občine. Konec leta 2008 je imela občina približno 54.200 

prebivalcev (približno 26.600 moških in 27.600 žensk). Po številu prebivalcev se je med 

slovenskimi občinami uvrstila na 3. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je 

živelo povprečno 359 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni 

državi (100 prebivalcev na km2). Povprečna starost občanov je bila 40,8 leta in tako 

nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta). V kranjskih osnovnih 

šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 4.000 učencev. Med osebami 

v starosti 15-64 let (to je med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % 

zaposlenih ali samozaposlenih oseb (delovno aktivnih), kar je več od slovenskega 

povprečja  (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 5,6 % 

registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (6,7 %). Med 

brezposelnimi je bilo tu, kot v večini slovenskih občin, več žensk kot moških (Statistični 

urad, 2011).           

 

Maučec Zakotnikova idr. (2001) so ugotovili, da je prehrana tisti dejavnik, ki z vidika 

posameznika in naroda pomembno vpliva na zdravje, saj z zdravim prehranjevanjem 

zdravje varujemo in sočasno preprečujemo številne dejavnike tveganja za nastanek 

kroničnih bolezni, kot so zvišan krvni tlak, zvišan holesterol in zvišan sladkor v krvi, 

debelost in bolezni same, kot so srčnožilne bolezni, rak, sladkorna bolezen tipa 2 in 

druge. Tako dejavniki tveganja kot kronične bolezni, so v Sloveniji pogostejši kot v 

drugih državah razvite Evrope in razmere se v zadnjih letih še slabšajo. Raziskave so 

pokazale, da lahko z zdravim življenjem pomembno izboljšamo zdravje ljudi. Zato 

predstavljajo zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost in izogibanje razvadam, 

kot so kajenje, čezmerno pitje alkohola in uživanje drugih drog, ključne korake k 

boljšemu zdravju Slovencev.  
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Dežman (1999) odgovarja na vprašanje: »Kaj jemo, je vedno odvisno od tega, kaj 

delamo, koliko zaslužimo, kje živimo, kdo kuha in za koga. Vsi domovi na Gorenjskem 

v sedanjem času in preteklosti so imeli na voljo bolj ali manj iste vrste živil, pa je 

vendar nastalo toliko različnih jedi. Morda se ob koncu stoletja prehrana na Gorenjskem 

bolj uniformira z recepti iz časopisov, revij in televizijskih programov, v preteklosti pa 

so živele posebnosti delov Gorenjske – zgornjesavski krapi, bohinjski koruzni žganci in 

sir mohant, loške midle in smojke, šenčurska godla, jezerski budelj, kroparska žonta 

itd... V sto letih se je res veliko spremenilo. Pregovor Osemnajstkrat sok (zelje) pa je 

nedelja danes težko razumemo, enako pa tudi starejši težko razumejo svoje vnuke in 

pravnuke, da sedejo k mizi, polni jedi – pa niso lačni« (str. 680).  

 

Mnogi se ne zavedajo dejstva, da je bila prva polovica 20. stoletja zaznamovana s 

pomanjkanjem hrane. Zanjo je bilo treba trdo delati na polju, bodisi lastnem ali pa še 

pogosteje kot najeti delavec na tujem, v takšni ali drugačni službi v obrti, industriji, 

trgovini. In še je bil čas proti koncu prve in ob koncu druge svetovne vojne, ko hrane ni 

bilo zadosti za vsa lačna usta. Ni čudno, da za mnogo ljudi hrana sploh ni bila 

pomembna, samo da je bilo kaj za pod zob. Vrednotenje hrane se je drastično 

spremenilo od tako mislečega deda do vnuka, ki v želji za zdravo prehrano izbira malo 

mastno hrano, ne mara mesa, kupuje in je  sadje in veliko zelenjave ter pije mineralno 

vodo z magnezijem in se kdaj pa kdaj odloči za postno stradanje. In skrajnost, tudi na 

Gorenjskem že poznamo bolezni; bulimijo in anoreksijo (Dežman, 1999).  

 

»Šele v sedemdesetih letih so začeli delavcem nuditi topel obrok za malico, prej si je 

malico vsak prinesel s seboj od doma. Osnovnošolski otroci so takrat dobili možnost 

kosila v šoli« (Dežman, 1999, str. 682).  

 

Pokorn (1996) navaja, da je pri nas hrane dovolj, vendar je prevečkrat enolična in zaradi 

prehitrega življenjskega ritma pogosto prehitro in neustrezno zaužita. V prehrani  nam 

pogosto primanjkuje življenjsko pomembnih živil kot je zelenjava, stročnice itd. 
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2.5 PREHRANJEVANJE V GORENJSKIH OSNOVNIH 
ŠOLAH 
 
Gorenjska je s svojo dolgo tradicijo kmetijsko-živilske pridelave in predelave, 

ohranjenim okoljem ter bogato dediščino priprave hrane še vedno znana po pestrih 

zdravih in kvalitetnih prehrambenih produktih. Lokalno sonaravno pridelana hrana je 

okusna in zdrava, hkrati pa tudi do okolja prijazna. Z njenim nakupom investiramo v 

svoje zdravje ter prispevamo k ohranitvi podeželske krajine in samega okolja, saj 

prihranimo energijo in gorivo, ki sta drugače potrebna pri skladiščenju, prevozu in 

distribuciji pridelkov iz bolj oddaljenih krajev. Napisanega in povedanega o zdravi 

lokalno pridelani hrani je veliko, a kljub temu se v praksi še premalokrat pojavlja na 

naših jedilnikih. Ker na mladih svet stoji, želijo s projektom „Otroci jejmo zdravo - iz 

naših vrtov, sadovnjakov na naše mize“ lokalno pridelane prehrambene izdelke vključiti 

v šolske jedilnike in z vzgojno-promocijskimi programi povečati poznavanje in 

uporabnost zdravih in tipičnih prehrambenih produktov pri otrocih in mladih na 

Gorenjskem kot navaja Jursak (2010). Cilji projekta so: 

• oblikovati zdrave regionalne jedilnike kot stalen del šolske prehrane, ki bodo 

zdravi, okusni, cenovno dostopni, upoštevali prehranske navade mladih ter 

prispevali k vzgoji mladih o tradicionalnih lokalnih sortah in jedeh, 

• s kvalitetnim vzgojno-promocijskim programom dvigniti raven vzgoje in 

informiranosti ter motiviranosti mladih in staršev o pomenu, privlačnosti in 

prednostih porabe zdravih in tipičnih lokalnih prehrambenih izdelkov in jedi, 

• motivirati in izobraziti kuharsko osebje za pripravo zdravih regionalnih jedi, ki 

so prilagojene potrebam in pričakovanjem ciljnih skupin, realnim možnostim 

lokalne oskrbe ter osnovni ekonomski računici, 

• povečati motiviranost in znanje nabavnikov šolske prehrane, 

• povečati ozaveščenost in motiviranost lokalnih pridelovalcev glede njihove 

vloge pri ohranjanju prehranske tradicije in izobraževanja mladih o pomenu 

zdrave lokalne prehrane, 
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• pilotna izvedba celovitega programa ''Otroci jejmo zdravo - iz naših...'' za 

pridobitev znanj in izkušenj za redno izvajanje programa ter širjenje na druga 

območja. 

Poleg zastavljenih ciljev pa so predvidene tudi različne aktivnosti: 

• priprava gradiv in testna izvedba programa motivacijsko izobraževalnih 

aktivnosti Otroci jejmo zdravo (predvsem delavnic in ogledov) s področja 

zdrave lokalne prehrane, starih in avtohtonih kulturnih rastlin, uporabe domače 

zelenjave in sadja, 

• priprava šolskih jedilnikov iz avtohtonih in sonaravno pridelanih pridelkov ter 

tradicionalnih jedi na osnovi pregleda kapacitet sonaravnih (lokalnih) 

pridelovalcev s temi izdelki, 

• testna izvedba jedilnikov v 3 šolah, 

• izvedba motivacijskih in izobraževalnih delavnic za šolsko - pedagoško osebje, 

osebje vključeno v šolsko prehrano, starše in lokalno prebivalstvo ter odgovorne 

lokalne oblasti, 

• priprava pisnega gradiva z načrtom in vsebinami programa motivacijsko 

izobraževalnih aktivnosti, zdravimi jedilniki, vsebinami za motiviranje in 

izobraževanje podpornega osebja in zdrave lokalne prehrane (Jursak, 2010).  

Otroci se z uvajanjem ekoloških živil v šolske obroke naučijo skrbeti za čisto okolje, 

pitno vodo in svoje zdravje. Ekološka živila so didaktični pripomoček za učenje 

trajnostnega razvoja. Poleg tega pa javni sektor kot velik in stabilen porabnik preko 

zelenih javnih naročil za živila vzpodbudi razvoj ekološke pridelave in predelave živil v 

Sloveniji. Uvajanje ekološke hrane pa zahteva spremembe v jedilnikih, receptih in 

dnevni rutini. Da bi vsi zaposleni in uporabniki šolske kuhinje te spremembe podpirali, 

morajo tako učenci, straši, učitelji, kuhinjsko osebje najprej razumeti, zakaj so te 

spremembe potrebne in koristne. Naši avstrijski in italijanski kolegi, ki so v ponudbi 

ekoloških živil v vrtcih in šolah daleč pred nami, poudarjajo pomen izobraževanja in 

ozaveščanja kuhinjskega osebja, učiteljev, vodstvenih delavcev in staršev o pozitivnem 

vplivu ekološkega kmetijstva na podtalnico, biološko pestrost ter zdravje ljudi. Vedno 
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večji pomen posamezne države dajejo lokalni preskrbi z ekološko pridelano hrano kot 

pomembnemu vidiku prehranske varnosti v času podnebnih sprememb in globalizacije. 

V zadnjem času pa tudi šole gorenjske regije postajajo vedno bolj ozaveščene. Kar 

nekaj šol se je v zadnjem času odločilo za uvajanje ekomalice oziroma ekoloških živil v 

šolsko prehrano, med drugim OŠ Cerklje, OŠ Preddvor, OŠ Poljane nad Škofjo Loko ( 

Dolenc, 2010). 

3 EMPIRI ČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE 
 
Z diplomskim delom Odnos osnovnošolskih otrok gorenjske regije do zdravega načina 

prehranjevanja smo  želeli ugotoviti, kakšen je odnos osnovnošolskih otrok do zdravega 

načina prehranjevanja v današnjem času. Glede na življenjski tempo, tako odraslih kot 

otrok, je to aktualna tema s področja prehrane. Zanimala nas je povezava med družino, 

šolo in otrokom glede na odnos do zdravega načina prehranjevanja. Namen  raziskave je 

bil ugotoviti, kakšno mnenje o zdravem prehranjevanju imajo učenci različnih starosti v 

gorenjski regiji. Na osnovi zastavljenih ciljev in delovnih hipotez smo s pomočjo ankete 

ugotavljali mnenja  učencev različnih starosti o njihovem prehranjevanju ter odnosu do 

prehrane. Ugotavljali smo tudi razlike v prehranskem znanju glede na starost 

anketiranih učencev. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 
 
Cilji raziskave so bili:  
 

o Ugotoviti, kakšen je odnos osnovnošolcev do zdravega načina 

prehranjevanja. 

o Ugotoviti razlike v odnosu do zdravega načina prehranjevanja glede na spol. 

o Primerjati odnos do zdravega načina prehranjevanja glede na razred, ki ga 

obiskujejo. 

o Ugotoviti razlike v prehranskem znanju otrok glede na razred, ki ga 

obiskujejo. 
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o Ugotoviti mnenje osnovnošolcev o lastnem načinu prehranjevanja. 

o Ugotoviti mnenje osnovnošolcev o pomembnosti učenja o zdravi prehrani v 

šoli. 

o Ugotoviti mnenje osnovnošolcev o njihovem znanju o zdravem načinu 

prehranjevanja. 

 

3.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
V raziskavi so bile zastavljene naslednje hipoteze: 
 

Hipoteza 1: Osnovnošolke imajo boljši odnos do zdravega načina prehranjevanja od     

osnovnošolcev.  

 

Hipoteza 2: Odnos do zdravega načina prehranjevanja se razlikuje glede na razred, ki 

ga otroci obiskujejo. 

 

Hipoteza 3: Osnovnošolci v višjih razredih imajo več prehranskega znanja kot 

osnovnošolci v nižjih razredih. 

 

Hipoteza 4: Večina osnovnošolcev meni, da se zdravo prehranjujejo. 

 

Hipoteza 5: Večina osnovnošolcev meni, da je zelo pomembno, da se v šoli učijo o 

zdravi prehrani. 

 

Hipoteza 6: Večina osnovnošolcev meni, da vedo veliko o zdravem načinu 

prehranjevanja. 

 
4 METODA DELA 

 
4.1 OPIS PRIPOMOČKOV IN POSTOPKOV 
Uporabljena je bila deskriptivna metoda raziskovanja. Kot tehnika zbiranja podatkov je 

bila uporabljena kvantitativna metoda – anketa zaprtega tipa. Instrument zbiranja 
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podatkov je bil anketni vprašalnik, ki je obsegal 19 vprašanj (priloga 1). Pri vprašanjih 

od 1 do 5 je bila uporabljena Guttmanova lestvica. Likertova lestvica pa je bila 

uporabljena pri vprašanjih od 6 do 19. Pri vsakem vprašanju je bil možen le en odgovor. 

 

Anketa je bila izvedena v mesecu maju 2008 in juniju 2008 na dveh osnovnih šolah na 

Gorenjskem. Pisna navodila o anketiranju sta dobila ravnatelja šole in razredniki 

učencev ter starši. Izvajanje ankete je bilo anonimno, pridobljena so bila dovoljenja 

staršev o sodelovanju njihovih otrok v anketi (priloga 2). Učenci so reševali anketni 

vprašalnik v času pouka in ga rešili v približno 15-ih minutah. 

 

4.2 VZOREC 
 
V raziskavi je sodelovalo 273 učencev petih, sedmih in devetih razredov dveh 

gorenjskih osnovnih šol. Med njimi je bilo 127 (46,5 %) fantov in 146 (53,5 %) deklet.  

47 %
53 % fantje

dekleta

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol (% učencev) 

 

Učencev petih razredov je bilo 87 (31,9 %), učencev sedmih razredov 103 (37,7 %) in 

učencev devetih razredov 83 (30,4 %). 
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32 %

38 %

30 % 5.razred

7.razred

9.razred

Graf 2: Struktura vzorca glede na razred (% učencev) 
 

Večina staršev anketiranih osnovnošolcev ima srednješolsko izobrazbo. Nekoliko nižji 

je delež staršev z visoko izobrazbo. Najnižji je delež staršev, ki imajo samo 

osnovnošolsko izobrazbo. 

5 %

53 %

42 %
osnovna šola

srednja šola

visoka šola ali
fakulteta

Graf 3: Struktura vzorca glede na izobrazbo staršev  
 
 

4.3 OBDELAVA PODATKOV 
 
Pri statistični obdelavi podatkov sta bila uporabljena  računalniška programa Microsoft 

Office Excel in statistični program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Rezultati so prikazani s tabelami in grafi. Za interpretacijo rezultatov je bil uporabljen 

statistični program SPSS z naslednjimi testi: test ANOVA, LSD test, Post - Hoc test,  t- 
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test, in χ2 preizkus. S pomočjo testov dobljene statistične vrednosti: aritmetična sredina 

(M), standardni odklon (SD), Pearsonov koeficient (P), t - test in F - test.  

 
5 REZULTATI  

 

5.1 PREHRANSKO ZNANJE UČENCEV  
 
Prehransko znanje učencev je bilo preverjeno s pomočjo testa, ki je obsegal dvajset 

trditev. Učenci so pri trditvah označili, ali je trditev pravilna ali nepravilna. V primeru, 

da trditve niso razumeli ali niso poznali odgovora, so izbrali možnost ne vem.  

 
Tabela 1: Ocenjevalna lestvica pri preverjanju znanja  
 

Število točk Odstotki (%) Ocena 

0 – 9 0 - 45 1 (nzd) 

10 - 11 50 - 55 2 (zd) 

12 - 14 60 - 70 3 (db) 

15 - 17 75 - 85 4 (pd) 

18 - 20 90 – 100  5 (odl) 

 

Vrednotenje vprašanj, s katerimi je bilo preverjeno znanje učencev, je prirejeno glede na 

število pravilnih odgovorov, ki so jih dosegli učenci, glede na spol in glede na razred. 

Ocenjevalna lestvica temelji na številu pravilnih odgovorov.  

 

Kostanjevec in Koch (2007) ugotavljata, da je formalno izobraževanje v kurikulu 

osnovne šole nujno potrebno, saj dviguje kakovost prehranskega znanja otrok. Z 

izvajanjem formalnega in obveznega izobraževanja zagotavljamo celotni populaciji 

otrok, da se seznani z zdravim načinom prehranjevanja in življenja. Prehransko znanje 

je lahko pomemben dejavnik, ki vpliva na otrokova stališča, namere ter druge 

sociološke in biološke dejavnike, ki so povezani s prehranskim vedenjem posameznika.  
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Izobraževanje in tudi prehransko znanje nima vedno neposrednega učinka na 

prehransko vedenje. Ima pa lahko pomemben vpliv na stališča, namere in nekatere 

druge psihosocialne dejavnike, ki posredno vplivajo na samo vedenje (Conner, 2002). 
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Graf 4: Ocene učencev glede na doseženo število točk pri preverjanju znanja  

 

Rezultati kažejo, da bi na dan anketiranja največ učencev (32,0 %) glede na doseženo 

število točk pri preverjanju znanja dobilo negativno oceno. Oceno zadostno bi dobilo 

27,7 % učencev. Presenetil nas je rezultat, da nihče izmed učencev ne bi dobil ocene 

dobro. Oceno prav dobro, bi dobilo 22,5 % učencev. Odlično oceno pa bi dobilo le 17,8 

% vseh anketiranih učencev. Sklepamo lahko, da imajo učenci pomanjkljivo prehransko 

znanje. Rezultati bi bili verjetno boljši, če bi se učenci pripravili na preverjanje znanja. 
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Tabela 2: Delež učencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanja glede na razred 

 Razred 5.  7.  9.  

 Trditve f % f % f % 

1 Maslo je maščobno živilo.  81 93,1 93 90,3 78 94,0 

2 Mleko vsebuje veliko ogljikovih hidratov. 27 31,0 28 27,2 44 53,0 

3 Krof vsebuje malo maščob. 68 78,2 73 70,9 68 81,9 

4 Kokakola vsebuje veliko sladkorja. 78 89,7 81 78,6 71 85,5 

5 Ribe so bogat vir omega3-maščobnih kislin. 37 43,0 57 55,3 55 66,3 

6 Železo potrebujemo za zdravo kri. 60 69,0 81 78,6 64 77,1 

7 Mleko je vir kalcija, ki je pomemben za razvoj 

kosti. 
69 79,3 86 83,5 71 85,5 

8 Mleko z 1,6% mlečne maščobe je mleko z 

manj maščobe. 
38 43,7 58 56,3 51 61,4 

9 Prehranske vlaknine so prisotne v mesu. 13 14,9 12 11,7 16 19,3 

10 Sončnično olje vsebuje holesterol. 16 18,4 34 33,0 28 33,7 

11 Holesterol najdemo v živilih živalskega 

izvora. 
31 35,6 31 30,1 47 56,6 

12 Vitamini in minerali so neenergijske hranilne 

snovi. 
25 28,7 17 16,5 22 26,5 

13 Jabolko vsebuje več energije kot arašidi. 22 25,3 16 15,5 23 27,7 

14 Dnevno je priporočljivo popiti 2 litra tekočine. 66 75,9 91 88,3 69 83,1 

15 Sadje vsebuje veliko vitaminov. 83 95,4 94 91,3 70 84,3 

16 Sadje in zelenjava sta pomemben vir 

prehranskih vlaknin. 
71 81,6 73 70,9 68 81,9 

17 Mleko in mlečne izdelke je priporočljivo 

uživati vsak dan. 
64 73,6 68 66,0 59 71,1 

18 Ocvrta živila imajo nizko energijsko vrednost. 30 34,5 27 26,2 33 39,8 

19 Pri kuhanju v sopari se izgubi malo hranilnih 

snovi. 
28 32,2 34 33,0 37 44,6 

20 Ocvrte jedi so bolj zdrave od kuhanih v vodi.  67 77,0 77 74,8 66 79,5 

 
Učenci 9. razreda so največkrat pri vprašanjih odgovarjali pravilno, sledi jim 5. razred, 

najslabše pa so odgovarjali učenci 7. razreda.  

 

Rezultati kažejo, da so učenci zelo dobro odgovarjali na naslednje trditve; (delež 

učencev, ki so pravilno odgovorili na posamezno trditev, je 80,0 % ali več): 
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• Maslo je maščobno živilo; najvišji delež pravilnih odgovorov je v 9. razredu 

(94,0 %), nekoliko nižji delež (93,1 %) je v 5. razredu, še nižji pa je delež v 7. 

razredu (90,3 %).  

• Krof vsebuje malo maščob; delež pravilnih odgovorov v 9. razredu je (81,9 %), 

medtem, ko je delež pravilnih odgovorov v 5. in 7. razredu nižji od  80,0 %. 

• Kokakola vsebuje veliko sladkorja; najvišji delež pravilnih odgovorov je v 5. 

razredu (89,7 %), nižji je delež pravilnih odgovorov v 9. razredu (85,5 %), 

medtem ko je delež pravilnih odgovorov v 7. razredu nižji od 80,0 %. 

• Mleko je vir kalcija, ki je pomemben za razvoj kosti; najvišji je delež pravilnih 

odgovorov v 9. razredu (85,5 %), nižji je delež pravilnih odgovorov v 7. razredu 

(83,5 %),  v 5. razredu število pravilnih odgovorov ne dosega 80,0 %. 

• Dnevno je priporočljivo popiti 2 litra tekočine; najvišji je delež pravilnih 

odgovorov v 7. razredu (88,3 %), nižji je delež v 9. razredu (83,1 %). V 5. 

razredu pa je delež nižji od 80,0 %. 

• Sadje vsebuje veliko vitaminov; najvišji je delež pravilnih odgovorov v 5. 

razredu (95,4 %), v 7. razredu je delež (91,3 %). Najnižji pa je delež pravilnih 

odgovorov v 9. razredu (84,3 %). 

 

Trditve, na katere pa so učenci slabo (manj kot 50,0 % učencev je odgovarjalo pravilno) 

odgovarjali pa so: 

• Mleko vsebuje veliko ogljikovih hidratov; najnižji je delež v 7. razredu (27,2 %), 

nekoliko višji je delež v 5. razredu (31,0 %), medtem ko delež v 9. razredu presega 

50,0 %.  

• Ribe so bogat vir omega-3 maščobnih kislin; najnižji je delež v 5. razredu (43,0 %). 

Deleža pravilnih odgovorov v 7. in 9. razredu presegata 50,0 %. 

• Mleko z 1,6% mlečne maščobe je mleko z manj maščobe; najnižji je delež v 5. 

razredu (43,7 %), v 7. in 9. razredu pa delež presega 50,0 %. 

• Prehranske vlaknine so prisotne v mesu; najnižji je delež v 7. razredu (11,7 %), 

delež v 5. razredu je 14,9 %, delež v 9. razredu pa je 19,3 %. 

• Sončnično olje vsebuje holesterol; najnižji je delež v 5. razredu (18,4 %), višji je 

delež v 7. razredu (33,0 %), v 9. razredu pa je delež 33,7 %. 
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• Holesterol najdemo v živilih živalskega izvora; najnižji delež je v 7. razredu (30,1 

%), v 5. razredu je delež 35,6 %, v 9. razredu pa delež presega 50,0 %. 

• Vitamini in minerali so neenergijske hranilne snovi; najnižji je delež v 7. razredu 

(16,5 %), v 9. razredu je delež 26,5 %, v 5. razredu pa je delež pravilnih odgovorov 

28,7 %. 

• Jabolko vsebuje več energije kot arašidi; najnižji delež pravilnih odgovorov je v 7. 

razredu (15,5 %), višji je delež v 5. razredu (25,3 %), še nekoliko višji je delež v 9. 

razredu (27,7 %). 

• Ocvrta živila imajo nizko energijsko vrednost; najnižji je delež v 7. razredu (26,2 

%), višji je delež v 5. razredu (34,5 %), najvišji delež pa je v 9. razredu (39,8 %). 

• Pri kuhanju v sopari se izgubi malo hranilnih snovi; najnižji je delež v 5. razredu 

(32,2 %), nekoliko višji je delež v 7. razredu (33,0 %), še višji pa je delež v 9. 

razredu (44,6 %). 

 

Učenci 7. razredov so najslabše odgovarjali na vprašanja; dosegali so najnižje deleže 

pravilnih odgovorov. Učenci vseh razredov so najslabše odgovarjali pri trditvi, da so 

prehranske vlaknine prisotne v mesu. Sklepamo lahko, da imajo učenci pomanjkljivo 

znanje o prehranskih vlakninah v živilih. Rezultati kažejo, da imajo največ 

prehranskega znanja učenci 9. razredov, sledijo jim učenci 5. razredov, učenci 7. 

razredov pa so odgovarjali najslabše. 3. hipotezo, ki pravi, da imajo osnovnošolci v 

višjih razredih več prehranskega znanja kot osnovnošolci v nižjih razredih, lahko 

le delno potrdimo. Saj se rezultati k potrditvi te hipoteze nagibajo le v 9. in 5. razredih, 

v 7. razredih pa je ravno obratno. Vzroke bi lahko iskali v dejstvu, da učenci v višjih 

razredih poleg pridobljenega znanja v nižjih razredih še dodatno pridobijo znanje pri 

izbirnih predmetih s področja prehrane, prehranske vsebine pa so vključene tudi v pouk 

biologije v 9. razredu. Presenetil nas je rezultat, da imajo učenci 7. razredov slabše 

prehransko znanje od učencev v 5. razredih. Rezultati kažejo, da učenci 7. razredov niso 

napredovali v prehranskem znanju, čeprav so to znanje pridobili pri gospodinjstvu v 6. 

razredu. Slabši rezultat 7. razredov je lahko posledica ne dovolj utrjenega znanja ali 

manjšega zanimanja za to področje. 
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V Tabeli 3 so prikazani rezultati, ki so jih učenci dosegli pri preverjanju znanja v 

posameznih razredih. Učenci 9. razredov odstopajo, saj so dosegli najvišje povprečno 

število točk. 

 

Tabela 3: Rezultati učencev pri preverjanju znanja glede na povprečno število točk 
v posameznih razredih   
 

Razred N M SD F P 

5.  87 11,17 2,914 

7.  103 10,95 3,408 

9.  83 12,52 3,740 

Skupaj 273 11,50 3,424 

 

5,571 

 

0,004*   

*  Statistično pomembne razlike ( P<0,05 ) 
 
 
Tabela 4: Statistična pomembnost razlik v povprečnem številu točk, ki so jih 
učenci zbrali pri preverjanju znanja glede na razred 
 

Primerjava razredov P 

5. – 7.  0,653 

5. – 9.  0,010* 

7. – 9.  0,002* 

*  Statistično pomembne razlike ( P<0,05 ) 
 
Med učenci 5. in 7. razredov statistično pomembne razlike v znanju učencev ni. 

Statistično pomembna razlika je opazna med učenci 5. in 9. razredov. Več učencev v 9. 

razredih je doseglo boljše povprečno število točk kot učenci v 5. razredih. Statistično 

pomembne razlike so tudi med učenci 7. in 9. razredov.  
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Tabela 5: Doseženo povprečno število točk glede na spol znotraj razreda 
 

Razred Spol M SD F P 

moški 10,94 3,757  

5. ženski 11,33 2,203 

 

10,472 

 

0,002* 

moški 11,40 3,307  

7. ženski 10,48 3,483 

 

0,065 

 

0,799 

moški 12,10 4,477  

9. ženski 12,89 2,943 

 

3,946 

 

0,050 

*  Statistično pomembne razlike ( P<0,05 ) 
 
 
Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med fanti in dekleti v 5. 

razredu. Dekleta v 5. razredu imajo boljše prehransko znanje kot fantje. V 7. razredu 

imajo fantje boljše prehransko znanje kot dekleta, vendar statistično pomembnih razlik 

glede na spol ni. V 9. razredu pa so zopet boljša dekleta. Statistično pomembnih razlik 

pa ni zaznati.  Iz tega sklepamo, da imajo dekleta več prehranskega znanja kot fantje. 

Verjetno je to tudi posledica večjega zanimanja za zdravo prehranjevanje, saj se dekleta 

verjetno bolj zavedajo, da z zdravo prehrano in zdravim načinom življenja vplivajo na 

zunanji videz. Prav tako obstaja možnost, da si prehransko znanje poglobijo še z 

izbirnimi predmeti  ter s pomočjo nekaterih drugih virov, kot so internet, revije, 

televizija itd. 

 

5.2 IZBIRA RAZLIČNIH VRST KOSIL GLEDE NA 
PRILJUBLJENOST  

 
Učenci so izbrali kosilo, ki bi ga na dan anketiranja najraje jedli. Izbirali so med štirimi 

različnimi kosili in izbrali enega izmed naštetih. Na voljo so imeli kosila: pizza; sojin 

polpet, pire krompir in špinača; ocvrt zrezek, pomfrit in solata; juha, puranji zrezek v 

omaki, riž z zelenjavo in solata. 
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Tabela 6: Izbrana kosila učencev glede na priljubljenost in razred 
 

Kosilo Kosilo 1 Kosilo 2 Kosilo 3 Kosilo 4 Skupaj 

Razred f % f % f % f % f % 

5.  28 32,2 8 9,2 18 20,7 33 37,9 87 100,0 

7.  28 27,2 20 19,4 29 28,2 26 25,2 103 100,0 

9.  18 21,7 12 14,5 27 32,5 26 31,3 83 100,0 

Legenda: 
Kosilo 1: pizza 
Kosilo 2 : sojin polpet, pire krompir in špinača 
Kosilo 3: ocvrt zrezek, pomfrit, solata 
Kosilo 4: juha, puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo, solata 
 

Rezultati kažejo, da bi na dan anketiranja največ učencev 5. razreda najraje jedlo juho, 

puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo in solato (37,9 %), sledi pizza (32,2 %), nato 

ocvrt zrezek, pomfrit in solata (20,7 %). Najmanj učencev pa je izbralo sojin polpet, 

pire krompir in špinačo (9,2 %). V 7. razredu pa je največ učencev izbralo ocvrt 

zrezek, pomfrit in solato (28,2 %), pizzo (27,2 %), juho, puranji zrezek v omaki, riž z 

zelenjavo in solato (25,2 %). Najnižji pa je bil delež učencev v 7. razredu, ki so izbrali 

sojin polpet, pire krompir in špinačo (19,4 %). V 9. razredu je največ učencev izbralo 

ocvrt zrezek, pomfrit in solato (32,5 %) juho, puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo 

in solato (31,3 %), sledi pizza (21,7 %). Najnižji pa je tako kot v 5. in 7. razredu delež 

otrok, ki so izbrali sojin polpet, pire krompir in špinačo (14,5 %). Statistično 

pomembnih razlik v rezultatih glede na razred ni.  

 

Tabela 7: Izbrana kosila učencev glede na priljubljenost in spol 
 

Kosilo Kosilo 1 Kosilo 2 Kosilo 3 Kosilo 4 Skupaj 

Spol f % f % f % f % f % 

moški  46 36,2 12 9,4 45 35,4 24 18,9 127 100,0 

ženski 28 19,2 28 19,2 29 19,9 61 41,8 146 100,0 

Legenda: 
Kosilo 1: pizza 
Kosilo 2 : sojin polpet, pire krompir in špinača 
Kosilo 3: ocvrt zrezek, pomfrit, solata 
Kosilo 4: juha, puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo, solata 
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Rezultati kažejo, da bi na dan anketiranja največ fantov najraje jedlo pizzo (36,2 %), 

sledi ocvrt zrezek, pomfrit in solata (35,4 %), juho, puranji zrezek v omaki, riž z 

zelenjavo in solato je izbralo 18,9 % fantov. Najmanj fantov je izbralo sojin polpet, 

pire krompir in špinačo (9,4 %). Največ deklet je izbralo juho, puranji zrezek, riž z 

zelenjavo in solato (41,8 %), sledi ocvrt zrezek, pomfrit, solata (19,9 %). Enak pa je 

delež učenk, ki so izbrale pizzo (19,2 %) ter sojin polpet, pire krompir in špinačo 

(19,2 %). Opazna je statistično pomembna razlika med spoloma, posebno pri kosilu 4 

(juha, puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo in solata), saj ga je izbralo več deklet 

kot fantov. Razlika je opazna tudi pri izbiri pizze, saj je slednjo izbralo več fantov kot 

deklet. Sklepamo lahko, da dekleta pogosteje izbirajo bolj zdrava kosila kot fantje.  

 

5.3 IZBIRA NAJBOLJ ZDRAVEGA KOSILA  
 
Tabela 8: Izbira najbolj zdravega kosila glede na razred 
 

Kosilo Kosilo 1 Kosilo 2 Kosilo 3 Kosilo 4 Skupaj 

Razred f % f % f % f % f % 

5.  1 1,1 37 42,5 1 1,1 48 55,2 87 100,0 

7.  0 0,0 50 48,5 4 3,9 49 47,6 103 100,0 

9.  0 0,0 32 38,6 2 2,4 49 59,0 83 100,0 

Legenda: 
Kosilo 1: pizza 
Kosilo 2 : sojin polpet, pire krompir in špinača 
Kosilo 3: ocvrt zrezek, pomfrit, solata 
Kosilo 4: juha, puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo, solata 
 

Učenci so izbrali kosilo, ki je po njihovem mnenju najbolj zdravo. Izbirali so med 

štirimi različnimi kosili in izbrali enega izmed naštetih. 

 

Rezultati kažejo, da največ učencev 5. razreda (55,2 %) in 9. razreda (59,0 %) meni, 

da je najbolj zdravo kosilo juha, puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo in solata. V 7. 

razredu pa so učenci menja, da je  najbolj zdravo kosilo sojin polpet, pire krompir in 

špinača (48,5 %). Statistično pomembnih razlik v rezultatih glede na razred ni. 

Rezultati dokazujejo, da učenci vedo, da je potrebno uživati raznovrstno hrano, ki 

človeku omogoča ohranjanje zdravja. 
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Tabela 9: Izbira najbolj zdravega kosila glede na spol  
 
Kosilo Kosilo 1 Kosilo 2 Kosilo 3 Kosilo 4 Skupaj 

Spol f % f % f % f % f % 

moški  0 0,0 51 40,2 4 3,1 72 56,7 127 100,0 

ženski 1 0,7 68 46,6 3 2,1 74 50,7 146 100,0 

Legenda: 
Kosilo 1: pizza 
Kosilo 2 : sojin polpet, pire krompir in špinača 
Kosilo 3: ocvrt zrezek, pomfrit, solata 
Kosilo 4: juha, puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo, solata 
 
Rezultati kažejo, da je največ fantov (56,7 %) in deklet (50,7 %) kot najbolj zdravo 

kosilo izbralo juho, puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo in solato. Kot drugo 

najbolj zdravo kosilo so izbrali  sojin polpet, pire krompir in špinačo. Izbralo ga je 

(40,2 %) fantov in (46,6 %) deklet. Najmanj deklet je kot zdravo kosilo izbralo pizzo 

(0,7 %). Noben od fantov pa omenjenega kosila ni opredelil kot zdravega. Statistično 

pomembnih razlik v rezultatih glede na spol ni.  

 
5.4 MNENJE O PRIPOROČLJIVEM UŽIVANJU 
DOLOČENIH ŽIVIL 
 
Tabela 10: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju kruha in škrobnatih živil 
(kosmiči, testenine, krompir…) glede na razred 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat na 

dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli  Skupaj 

Razred f % f % f % f % f % f % f % 

5. 31 36,0 41 47,7 13 15,1 1 1,2 0 0,0 0 0,0 86 100,0 

7. 24 23,3 56 54,4 10 9,7 8 7,8 0 0,0 5 4,9 103 100,0 

9. 31 37,3 36 43,4 15 18,1 1 1,2 0 0,0 0 0,0 83 100,0 

 

Rezultati kažejo, da večina učencev 5. (47,7 %), 7. (54,4 %) in 9. razreda (43,4 %) 

meni, da je kruh in škrobnata živila (kosmiče, testenine, krompir...) priporočljivo 

uživati enkrat na dan. Rezultati pri tem vprašanju kažejo statistično pomembne razlike 

glede na razred. Iz rezultatov lahko sklepamo, da učenci nimajo dovolj znanja o vlogi 

ogljikovih hidratov v prehrani, saj jih moramo po prehranskih priporočilih uživati 
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večkrat na dan. Sicer sledi v vseh razredih odgovor večkrat na dan, v 9. razredu jih je 

tega mnenja 37,3 %, nekoliko je nižji delež v 5. razredu (36,0 %), medtem ko je teh 

učencev v 7. razredu samo 23,3 %. Vzroke za slabo poznavanje vloge ogljikovih 

hidratov v prehrani bi lahko iskali v nezadostnem znanju.  

 

Tabela 11: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju kruha in škrobnatih živil 
(kosmiči, testenine, krompir…) glede na spol 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli Skupaj 

Spol f % f % f % f % f % f % f % 

moški 50 39,4 53 41,7 18 14,2 4 3,1 0 0,0 2 1,6 127 100,0 

ženski 36 24,8 80 55,2 20 13,8 6 4,1 0 0,0 3 2,1 145 100,0 

 

Rezultati kažejo, da največ fantov (41,7 %) in deklet (55,2 %) meni, da je 

priporočljivo kruh in škrobnata živila (kosmiče, testenine, krompir...) uživati enkrat na 

dan. Sledi pravilni odgovor, da jih moramo uživati večkrat na dan, tako meni več 

fantov (39,4 %) kot deklet (24,8 %). Opazne so statistično pomembne razlike v 

rezultatih glede na spol. 

 

Tabela 12: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju sadja glede na razred 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat na 

dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli Skupaj 

Razred f % f % f % f % f % f % f % 

5. 75 86,2 9 10,3 2 2,3 1 1,1 0 0,0 0 0,0 87 100,0 

7. 83 80,6 13 12,6 2 1,9 0 0,0 3 2,9 2 1,9 103 100,0 

9. 70 84,3 11 13,3 1 1,2 0 0,0 1 1,2 0 0,0 83 100,0 

 

Rezultati kažejo, da učenci 5. (86,2 %), 7. (80,6 %) in 9. razredov (84,3 %) menijo, da 

je sadje priporočljivo uživati večkrat na dan. Iz rezultatov lahko sklepamo, da imajo 

učenci dovolj poznavanja o vlogi sadja v prehrani, da ga moramo po prehranskih 

priporočilih uživati večkrat na dan.  Rezultati ne kažejo statistično pomembne razlik v 

glede na razred. 
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Tabela 13: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju sadja glede na spol 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli 

Skupaj 

Spol f % f % f % f % f % f % f % 

moški 96 75,6 25 19,7 3 2,4 0 0,0 2 1,6 1 0,8 127 100,0 

ženski 132 90,4 8 5,5 2 1,4 1 0,7 2 1,4 1 0,7 146 100,0 

 

Opazimo statistično pomembne razlike v rezultatih glede na spol, saj kažejo, da več 

deklet (90,4 %) kot fantov (75,6 %) meni, da je priporočljivo sadje uživati večkrat na 

dan. Sklepamo lahko, da se dekleta bolj zavedajo pomena uživanja sadja in zelenjave. 

 

Tabela 14: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju zelenjave glede na razred 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli Skupaj 

Razred f % f % f % f % f % f % f % 

5. 57 67,1 20 23,5 3 3,5 3 3,5 0 0,0 2 2,4 85 100,0 

7. 66 64,1 23 22,3 4 3,9 2 1,9 4 3,9 4 3,9 103 100,0 

9. 57 68,7 21 25,3 2 2,4 3 3,6 0 0,0 0 0,0 83 100,0 

 

Rezultati kažejo, da večina učencev 5. (67,1 %), 7. (64,1 %) in 9. razreda (68,7 %) 

pravilno menijo, da je zelenjavo priporočljivo uživati večkrat na dan. Iz rezultatov 

lahko sklepamo, da imajo učenci dovolj znanja o vlogi zelenjave v prehrani in da jo 

moramo po prehranskih priporočilih uživati večkrat na dan.  Prehranska piramida 

predstavlja priporočilo, da se dnevno zaužije 3 do 5 enot zelenjave na dan. Rezultati 

ne kažejo statistično pomembnih razlik glede na razred. 
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Tabela 15: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju zelenjave glede na spol 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat na 

dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli Skupaj 

Spol f % f % f % f % f % f % f % 

moški 74 58,7 35 27,8 5 4,0 5 4,0 3 2,4 4 3,2 126 100,0 

ženski 106 73,1 29 20,0 4 2,8 3 2,1 1 0,7 2 1,4 145 100,0 

 

Rezultati kažejo, da več deklet (73,1 %) kot fantov (58,7 %) meni, da je priporočljivo 

zelenjavo uživati večkrat na dan. Statistično pomembnih razlik v rezultatih glede na 

spol ni.  

Iz rezultatov lahko sklepamo, da so učenci vseh razredov bolj naklonjeni uživanju 

sadja kot zelenjave, saj je večje število učencev, ki menijo, da je sadje potrebno 

uživati večkrat na dan, kot tistih, ki tako menijo o uživanju zelenjave. Večji je tudi 

delež deklet kot fantov, ki so bolj naklonjeni uživanju sadja in zelenjave. 

 

Tabela 16: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju mleka in mlečnih izdelkov 
(sir, jogurt, skuta…) glede na razred 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat na 

dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli Skupaj 

Razred f % f % f % f % f % f % f % 

5. 22 25,3 52 59,8 13 14,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 100,0 

7. 25 24,3 58 56,3 13 12,6 4 3,9 1 1,0 2 1,9 103 100,0 

9. 15 18,1 51 61,4 15 18,1 1 1,2 1 1,2 0 0,0 83 100,0 

 

Rezultati kažejo, da večina učencev 5. (59,8 %), 7. (56,3 %) in 9. razreda (61,4 %) 

meni, da je mleko in mlečne izdelke (sir, jogurt, skuto...) priporočljivo uživati enkrat 

na dan. Iz rezultatov lahko sklepamo, da učenci nimajo dovolj znanja o pomenu 

uživanja mleka v prehrani, saj ga je priporočljivo uživati večkrat na dan. Opazen je 

zmanjšan delež odgovorov pri trditvi večkrat na dan od nižjega proti višjemu razredu. 

Rezultati kažejo, da ni statistično pomembnih razlik glede na razred. 
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Tabela 17: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju mleka in mlečnih izdelkov 
(sir, jogurt, skuta…) glede na spol 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat na 

dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli Skupaj 

Spol f % f % f % f % f % f % f % 

moški 29 22,8 79 62,2 15 11,8 1 0,8 2 1,6 1 0,8 127 100,0 

ženski 33 22,6 82 56,2 26 17,8 4 2,7 0 0,0 1 0,7 146 100,0 

 

Rezultati kažejo, da več fantov (62,2 %) kot deklet (56,2 %) meni, da je priporočljivo 

mleko in mlečne izdelke (sir, jogurt, skuto...) uživati enkrat na dan. Statistično 

pomembnih razlik v rezultatih glede na spol ni. Delež pravilnih odgovorov je zelo 

nizek in se ne razlikuje glede na spol, fantje (22,8 %), dekleta (22,6 %).  

 

Tabela 18: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju mesa glede na razred 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli Skupaj 

Razred f % f % f % f % f % f % f % 

5.  7 8,0 29 33,3 38 43,7 13 14,9 0 0,0 0 0,0 87 100,0 

7.  13 12,6 33 32,0 45 43,7 7 6,8 1 1,0 4 3,9 103 100,0 

9. 4 4,8 39 47,0 29 34,9 9 10,8 2 2,4 0 0,0 83 100,0 

 

Opazne so statistično pomembne razlike glede na razred. Rezultati kažejo, da enak 

delež (43,7 %) učencev 5. in 7. razredov pravilno meni, da je meso priporočljivo 

uživati 2–3krat na teden. Učenci 9. razreda pa so menja, da je meso priporočljivo 

uživati enkrat na dan (47,0 %). Sklepamo lahko, da učenci 5. in 7. razreda bolj 

poznajo priporočila glede uživanja mesa kot učenci 9. razreda. Njihove odgovore 

lahko povežemo s priljubljenostjo mesa v višjih razredih in njihovimi potrebami, saj 

učenci za  rast in razvoj potrebujejo veliko beljakovinskih živil. 
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Tabela 19: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju mesa glede na spol 
 

 

Živila 
Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x 

na 

mesec 

Nikoli  Skupaj 

Spol f % f % f % f % f % f % f % 

moški 17 13,4 50 39,4 46 36,2 11 8,7 1 0,8 2 1,6 127 100,0 

ženski 7 4,8 51 34,9 66 45,2 18 12,3 2 1,4 2 1,4 146 100,0 

 

Rezultati kažejo, da več deklet (45,2 %) kot fantov (36,2 %) pravilno meni, da je 

meso priporočljivo uživati 2–3krat na teden. Še večji je delež učencev, ki meni, da je 

meso priporočljivo uživati enkrat na dan (39,4 %), kar lahko povežemo s 

priljubljenostjo mesa pri fantih. Dekleta imajo nekoliko bolj odklonilen odnos do 

mesa. Statistično pomembnih razlik glede na spol ni. Prehranska piramida predlaga 2 

do 5 enot beljakovinskih živil.  

 

Tabela 20: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju rib glede na razred 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli  Skupaj 

Razred f % f % f % f % f % f % f % 

5. 4 4,6 18 20,7 15 17,2 30 34,5 16 18,4 4 4,6 87 100,0 

7. 6 5,8 19 18,4 20 19,4 39 37,9 15 14,6 4 3,9 103 100,0 

9. 2 2,4 17 20,5 21 25,3 30 36,1 13 15,7 0 0,0 83 100,0 

 

Rezultati kažejo, da so se vsi učenci približali prehranskim priporočilom, da je 

priporočljivo uživanje rib 1krat na teden. Temu so se najbolj približali učenci 7. 

razreda (37,9 %), sledi 9. razred (36,1 %)  in 5. razred (34,5 %). Statistično 

pomembnih razlik glede na razred ni. Sklepamo lahko, da učenci poznajo priporočila 

zdravega prehranjevanja in pomen uživanja rib. 
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Tabela 21: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju rib glede na spol 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli Skupaj 

Spol f % f % f % f % f % f % f % 

moški 6 4,7 27 21,3 24 18,9 45 35,4 20 15,7 5 3,9 127 100,0 

ženski 6 4,1 27 18,5 32 21,9 54 37,0 24 16,4 3 2,1 146 100,0 

 

Rezultati kažejo, da več deklet (37,0 %) kot fantov (35,4 %) meni, da je ribe 

priporočljivo uživati 1krat na teden. Statistično pomembnih razlik glede na spol ni. S 

trditvijo 2–3krat na teden se strinja 18,9 % fantov in 21,9 % deklet. Podobno so se 

strinjali s trditvijo enkrat na dan, in sicer 21,3 % fantov in nekoliko manj deklet (18,5 

%).  

 

Tabela 22: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju jajc glede na razred 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli  Skupaj 

Razred f % f % f % f % f % f % f % 

5. 1 1,1 21 24,1 24 27,6 33 37,9 7 8,0 1 1,1 87 100,0 

7. 8 7,8 13 12,6 23 22,3 46 44,7 10 9,7 3 2,9 103 100,0 

9. 0 0,0 11 13,3 22 26,5 45 54,2 5 6,0 0 0,0 83 100,0 

 

Opazne so statistično pomembne razlike glede na razred. Rezultati kažejo, da učenci 

vseh razredov menijo, da je jajca priporočljivo uživati 1krat na teden, kar je v skladu s 

priporočili varovalne prehrane. Delež učencev je najvišji v 9. razredu (54,2 %), sledijo 

7. razredi (44,7 %), najnižji pa je delež učencev v 5. razredih (37,9 %). 
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Tabela 23: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju jajc glede na spol 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli  Skupaj 

Spol f % f % f % f % f % f % f % 

moški 7 5,5 27 21,3 33 26,0 52 40,9 5 3,9 3 2,4 127 100,0 

ženski 2 1,4 18 12,3 36 24,7 72 49,3 17 11,6 1 0,7 146 100,0 

 

Rezultati kažejo statistično pomembne razlike glede na spol, saj največ deklet (49,3 

%) in fantov (40,9 %) meni, da je jajca priporočljivo uživati 1krat na teden. Manjši je 

odstotek fantov (26,0 %) in deklet (24,7 %), ki menijo, da je jajca potrebno uživati 2–

3krat na teden.  

 

Tabela 24: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju čokolade glede na razred 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli  Skupaj 

Razred f % f % f % f % f % f % f % 

5. 7 8,0 13 14,9 18 20,7 22 25,3 22 25,3 5 5,7 87 100,0 

7. 28 27,2 12 11,7 14 13,6 29 28,2 18 17,5 2 1,9 103 100,0 

9. 7 8,4 14 16,9 18 21,7 27 32,5 12 14,5 5 6,0 83 100,0 

 

Pri rezultatih opazimo statistično pomembne razlike glede na razred. Učenci 9. 

razreda se strinjajo, da naj bi čokolado uživali 1krat na teden (32,5 %), sledijo učenci 

7. razreda (28,2 % ). Učenci 5. razreda se v enaki meri strinjajo s trditvama, da naj bi 

čokolado uživali 1krat na teden in 2–3krat na mesec (25,3%). Večja odstopanja 

opazimo pri trditvi, da naj bi čokolado uživali večkrat na dan. S tem se strinja kar 27,2 

% učencev 7. razreda, medtem ko je strinjanje s to trditvijo pri 9. (8,4 %) in 7. razredu 

(8,0 %) precej nižje. Ker čokolada spada v vrh prehranske piramide in to pomeni, da 

jo moramo uživati v zmernih količinah in ne prepogosto, lahko sklenemo, da so se 

učenci vseh razredov približali prehranskih priporočilom, kar kaže tudi na boljše 

znanje učencev višjih razredov.   
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Tabela 25: Mnenje učencev o priporočljivem uživanju čokolade glede na spol 
 

 

Živila 

Večkrat 

na dan 

Enkrat 

na dan 

2-3x na 

teden 

1x na 

teden 

2-3x na 

mesec 
Nikoli Skupaj 

Spol f % f % f % f % f % f % f % 

moški 26 20,5 21 16,5 25 19,7 30 23,6 19 15,0 6 4,7 127 100,0 

ženski 16 11,0 18 12,3 25 17,1 48 32,9 33 22,6 6 4,1 146 100,0 

 

Statistično pomembnih razlik med spoloma ni, vendar največ učencev meni, da je 

čokolado priporočljivo uživati 1krat na teden.  S tem se strinja več deklet (32,9 %) kot 

fantov (23,6 %). Pri fantih sledijo odgovori: večkrat na dan (20,5 %), 2–3krat na teden 

(19,7 %), enkrat na dan (16,5 %), 2–3krat na mesec (15,0 %). Dekleta pa so 

odgovarjala sledeče: 2–3krat na mesec (22,6 %), 2–3krat na teden (17,1 %), enkrat na 

dan (12,3 %), večkrat na dan (11,0 %). Manj kot 5,0 % fantov in deklet se strinja s 

trditvijo nikoli.  

 
5.5 MNENJE UČENCEV, KOLIKO VEDO O ZDRAVEM 
NAČINU PREHRANJEVANJA DOLOČENE OSEBE 
  
V tabeli 26 je prikazano mnenje učencev, koliko o zdravem načinu prehranjevanja 

vedo določene osebe. Osebe, za katere so podali mnenje so bile: starši, učitelji, 

sošolci, prijatelji in zdravniki. Vrednotili so z naslednjim kriterijem: zelo veliko, 

veliko, malo, zelo malo in nič.  

 

Učenci ocenjujejo, da največ o prehrani vedo zdravniki. V višjih razredih se niža 

delež učencev, ki menijo, da učitelji zelo veliko vedo o zdravem načinu 

prehranjevanja. 
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Tabela 26: Mnenje učencev, koliko vedo o zdravem načinu prehranjevanja 
določene osebe glede na razred 
 

Zelo 

veliko Veliko Malo Zelo malo Nič Skupaj 

 

Osebe 

 

Razred 

f % f % f % f % f % f % 

5. 36 41,4 46 52,9 5 5,7 0 0,0 0 0,0 87 100 

7. 35 34,0 49 47,6 15 14,6 2 1,9 2 1,9 103 100 

Starši 

9. 22 26,5 51 61,4 8 9,6 1 1,2 1 1,2 83 100 

5. 42 48,3 31 35,6 8 9,2 1 1,1 5 5,7 87 100 

7. 29 28,2 37 35,9 17 16,5 6 5,8 14 13,6 103 100 

Učitelji 

9. 11 13,3 43 51,8 19 22,9 4 4,8 6 7,2 83 100 

5. 1 1,1 15 17,2 51 58,6 17 19,5 3 3,4 87 100 

7. 6 5,8 5 4,9 50 48,5 27 26,2 15 14,6 103 100 

Sošolci 

9. 6 7,2 16 19,3 49 59,0 10 12,0 2 2,4 83 100 

5. 2 2,3 27 31,0 45 51,7 10 11,5 3 3,4 87 100 

7. 3 2,9 13 12,6 52 50,5 26 25,2 9 8,7 103 100 

Prijatelji 

9. 6 7,2 23 27,7 49 59,0 4 4,8 1 1,2 83 100 

5. 80 92,0 2 2,3 0 0,0 0 0,0 5 5,7 87 100 

7. 83 80,6 8 7,8 0 0,0 2 1,9 10 9,7 103 100 

Zdravniki 

9. 71 85,5 5 6,0 3 3,6 1 1,2 2 2,4 83 100 

 

Pri trditvi, da učitelji zelo veliko vedo o zdravem načinu prehranjevanja, je opazna 

statistično pomembna razlika med 5. in 7. razredom ter med 5. in 9. razredom. V 5. 

razredu večina učencev (58,6 %) meni, da sošolci vedo malo o zdravem načinu 

prehranjevanja, podobno je v 9. razredu, saj je tega mnenja 59,0 % učencev, medtem 

ko tako meni samo 48,5 % učencev 7. razreda. Opazimo statistično pomembne razlike 

med 5. in 7. razredom ter med 7. in 9. razredom. V višjih razredih narašča delež 

učencev, ki menijo, da prijatelji zelo veliko vedo o zdravem načinu prehranjevanja. 

Statistično pomembna razlika je opazna med 5. in 7. razredom in med 7. in 9. 

razredom. Pri starših  so opazne statistično pomembne razlike med 5. in 7. razredom 

in  med 5. in 9. razredom. Učenci vseh razredov menijo, da o zdravem načinu 

prehranjevanja starši vedo veliko in sicer tako meni v 5. razredu 52,9 %, v 7. razredu 

47,6 % in v 9. razredu 61,4 % učencev. Pri zdravnikih statistično pomembnih razlik 

ni. Največji delež učencev v vseh razredih zaupa zdravnikom. Deleži učencev, ki tako 

menijo so: v 5. razredu 92,0 %, v 7. razredu 80,6 % in 9. razredu 85,5 %.  
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Tabela 27: Mnenje učencev, koliko vedo o zdravem načinu prehranjevanja 
določene osebe glede na spol 
 

Zelo veliko Veliko Malo Zelo malo Nič Skupaj  

Osebe 

 

Spol f % f % f f % % f % f % 

moški 40 31,5 64 50,4 19 2 1,6 1,6 2 1,6 127 100 Starši 

ženski 53 36,3 82 56,2 9 1 0,7 0,7 1 0,7 146 100 

moški 33 26,0 49 38,6 24 14 11,0 5,5 14 11,0 127 100 Učitelji 

ženski 49 33,6 62 42,5 20 11 7,5 2,7 11 7,5 146 100 

moški 6 4,7 9 7,1 72 12 9,4 22,0 12 9,4 127 100 Sošolci 

ženski 7 4,8 27 18,5 78 8 5,5 17,8 8 5,5 146 100 

moški 7 5,5 24 18,9 67 8 6,3 16,5 8 6,3 127 100 Prijatelji 

ženski 4 2,7 39 26,7 79 5 3,4 13,0 5 3,4 146 100 

moški 104 81,9 7 5,5 3 11 8,7 0,8 11 8,7 127 100 Zdravniki 

ženski 130 89,0 8 5,5 0 6 4,1 1,4 6 4,1 146 100 

 

Rezultati kažejo statistično pomembne razlike glede na spol pri učiteljih in 

zdravnikih. Več deklet (89,0 %) kot fantov (81,9 %) meni, da zdravniki vedo zelo 

veliko o zdravem načinu prehranjevanja. Delež deklet je večji (56,2 %) v primerjavi s 

fanti (50,4 %), ki menijo, da starši vedo veliko o zdravem načinu prehranjevanja. Več 

deklet (42,5 %) kot fantov (38,6 %) meni, da učitelji vedo veliko o zdravem načinu 

prehranjevanja. Rezultati kažejo, da več fantov (22,0 %) meni, da sošolci vedo zelo 

malo o zdravem načinu prehranjevanja, medtem ko dekleta (18,5 %) menijo, da 

sošolci vedo veliko o zdravem načinu prehranjevanja. Dekleta (26,7 %) in fantje (18,9 

%) so mnenja, da prijatelji vedo veliko o zdravem načinu prehranjevanja.  Zaključimo 

lahko, da tako fantje kot dekleta najbolj zaupajo, glede znanja o zdravem načinu 

prehranjevanja zdravnikom, nato staršem, učiteljem, manj pa prijateljem in sošolcem.  

 

5.6 POGOSTOST SPREMLJANJA INFORMACIJ O ZDRAVI 
PREHRANI PREKO MEDIJEV 
 

Glavni vir informacij o zdravi prehrani so tudi številni množični mediji. Mnoge revije, 

televizijski in radijski programi, internet ter številni priročniki o zdravem načinu 

življenja lahko ponujajo privlačna, vendar neutemeljena navodila o zdravi prehrani in 

zdravju (Turk, 2010). 
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Tabela 28: Pogostost spremljanja informacij o zdravi prehrani preko medijev 
glede na razred 
 

Pogosto Občasno 

Skoraj 

nikoli Nikoli Skupaj 

 

Viri 

 

Razred 

f % f % f % f % f % 

5. 12 14,0 23 26,7 20 23,3 31 36,0 86 100,0 

7. 6 5,8 24 23,3 20 19,4 53 51,5 103 100,0 

Internet 

9. 10 12,0 33 39,8 15 18,1 25 30,1 83 100,0 

5. 6 6,9 28 32,2 31 35,6 22 25,3 87 100,0 

7. 8 7,8 27 26,2 26 25,2 42 40,8 103 100,0 

Knjige 

9. 5 6,0 25 30,1 21 25,3 32 38,6 83 100,0 

5. 18 20,7 31 35,6 24 27,6 14 16,1 87 100,0 

7. 13 12,6 38 36,9 21 20,4 31 30,1 103 100,0 

Revije 

9. 14 16,9 33 39,8 18 21,7 18 21,7 83 100,0 

5. 32 36,8 34 39,1 11 12,6 10 11,5 87 100,0 

7. 29 28,2 42 40,8 11 10,7 21 20,4 103 100,0 

TV 

9. 16 19,3 29 34,9 19 22,9 19 22,9 83 100,0 

5. 13 30,2 10 23,3 6 14,0 14 32,6 43 100,0 

7. 7 10,3 18 26,5 10 14,7 33 48,5 68 100,0 

Drugo 

9. 6 18,2 8 24,2 3 9,1 16 48,5 33 100,0 

 

Rezultati glede na razred kažejo statistično pomembne razlike med razredi glede na 

to, kako pogosto učenci spremljajo informacije o zdravi prehrani preko interneta in 

televizije. V višjih razredih upada delež učencev, ki skoraj nikoli ne spremljajo 

informacij o zdravi prehrani preko interneta in pogosto preko televizije. Pri ostalih 

virih statistično pomembnih razlik ni opaziti. Rezultati kažejo, da je 36,0 % učencev 

5. razreda in 51,5 % učencev 7. razreda, ki nikoli ne spremljajo informacij o zdravi 

prehrani preko interneta, medtem ko je učencev 9. razreda, ki občasno spremljajo 

informacije o zdravi prehrani preko interneta 39,8 %. Učenci 5. razreda (35,6 %) 

skoraj nikoli ne spremljajo informacij o zdravi prehrani v knjigah, učenci 7. razreda 

(40,8 %) in 9. razreda (38,6 %) pa nikoli ne spremljajo informacij o zdravi prehrani v 

knjigah. Učenci vseh razredov informacije o zdravi prehrani spremljajo občasno v 
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revijah; 5. razred (35,6 %), 7. razred (36,9 %), 9. razred (39,8 %). Prav tako je s 

spremljanjem informacij preko televizije, učenci 5. razreda 39,1 %, 7. razreda 40,8 % 

in 9. razreda 34,9 % občasno spremljajo informacije o zdravi prehrani preko 

televizije. Odgovor nikoli ne spremljajo informacij o zdravi prehrani preko drugih 

medijev je izbralo enak delež učencev 7. in 9. razreda (48,5 %), učenci 5. razreda pa z 

nižjim deležem (32,6 %). V 5., 7. in 9. razredu, so tisti, ki so navedli, da informacije 

pogosto pridobivajo preko drugih virov, navedli radio. V 7. razredu so navedli še 

knjige, plakate in časopis.  

 

Tabela 29: Pogostost spremljanja informacij o zdravi prehrani preko medijev 
glede na spol 
 

Pogosto Občasno 

Skoraj 

nikoli Nikoli Skupaj 

 

Viri 

 

Spol 

f % f % f % f % f % 

moški 10 7,9 35 27,8 57 45,2 24 19,0 126 100,0 Internet 

ženski 18 12,3 45 30,8 52 35,6 31 21,2 146 100,0 

moški 5 3,9 27 21,3 59 46,5 36 28,3 127 100,0 Knjige 

ženski 14 9,6 53 36,3 37 25,3 42 28,8 146 100,0 

moški 12 9,4 41 32,3 40 31,5 34 26,8 127 100,0 Revije 

ženski 33 22,6 61 41,8 23 15,8 29 19,9 146 100,0 

moški 32 25,2 51 40,2 24 18,9 20 15,7 127 100,0 TV 

ženski 45 30,8 54 37,0 26 17,8 21 14,4 146 100,0 

moški 8 10,3 20 25,6 39 50,0 11 14,1 127 100,0 Drugo 

ženski 18 27,3 16 24,2 24 36,4 8 12,1 146 100,0 

 

Rezultati glede na spol kažejo statistično pomembne razlike med spoloma, glede knjig 

in revij. Iz rezultatov je razvidno, da več fantov (46,5 %) kot deklet (25,3 %) skoraj 

nikoli ne pridobiva informacij o zdravi prehrani iz knjig. S trditvijo pogosto se strinja 

9,6 % deklet in le 3,9 % fantov. Pogosto spremljajo učenci informacije tudi preko 

televizije, in sicer dekleta (30,8 %) bolj kot fantje (25,2 %). Preko interneta večina 

fantov (45,2 %) skoraj nikoli ne išče informacij o zdravi prehrani, delež deklet pa je 

manjši (35,6 %). Večji je delež deklet (22,6 %), ki informacije o zdravi prehrani 
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pridobivajo iz revij pogosto, delež fantov s takim odgovorom pa je manjši (9,4 %). To 

lahko povežemo s tem, da dekleta več prebirajo revije kot fantje. Pod drugo so učenci 

napisali: radio, plakati in časopis. Večji je tudi odstotek deklet (27,3 %), ki 

informacije pridobivajo iz drugih virov, odstotek fantov (10,3 %) pa je nižji.  

 

5.7 STRINJANJE Z DOLOČENIMI TRDITVAMI O 
PREHRANJEVALNIH NAVADAH IN ZDRAVJU 
 

Učenci so odgovarjali, kako se strinjajo z navedenimi trditvami. Pri vsaki trditvi so 

izbrali en odgovor. Odgovore smo vrednotili po Likertovi  lestvici; 1 – nikakor se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3- niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – se strinjam in 5 

– popolnoma se strinjam.  

 

Rezultati kažejo, da se učenci 5. (74,7 %), 7. (64,1 %) in 9. (43,4 %) razredov 

popolnoma strinjajo s trditvijo, da zdrav način prehranjevanja vpliva na njihovo 

počutje. Opazimo statistično pomembno razliko med razredi in sicer upad strinjanja v 

višjih razredih, najbolj se s tem strinjajo učenci 5. razreda, najmanj pa učenci 9. 

razreda. To dokazuje, da se učenci zavedajo pomena zdravega načina prehranjevanja, 

obstaja pa velika verjetnost, da se bodo tudi kasneje zdravo prehranjevali.  
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Tabela 30: Strinjanje učencev z določenimi trditvami o prehranjevalnih navadah 
in zdravju glede na razred  
 

Trditve Razred N M SD P 

5. 87 4,61 0,783 

7. 103 4,37 1,102 

Zdrav način 

prehranjevanja vpliva 

na moje počutje. 9. 83 4,04 1,131 

 

0,001* 

5. 87 4,18 1,040 

7. 103 3,83 1,261 

Kadar zajtrkujem, 

lažje sodelujem pri 

pouku. 9. 83 3,69 1,157 

 

0,017* 

5. 87 4,06 1,185 

7. 103 4,00 1,188 

Kadar sem žejen, se 

ne počutim dobro. 

9. 83 4,10 1,007 

 

0,843 

5. 87 4,64 0,807 

7. 103 4,50 0,873 

Redna telesna 

aktivnost lahko dobro 

vpliva na moje 

zdravje. 

9. 83 4,53 0,721 

 

0,431 

5. 87 4,67 0,676 

7. 103 4,24 1,014 

Uživanje sadja 

in zelenjave 

poveča 

odpornost 

organizma. 

9. 83 4,43 0,736 

 

0,003* 

5. 87 3,92 1,123 

7. 103 3,43 1,072 

Uživanje prehranskih 

vlaknin pospešuje 

prebavo. 9. 83 3,59 0,827 

 

0,004* 

5. 87 4,53 0,805 

7. 103 4,01 1,248 

Zaradi uživanja 

sladkarij se lahko 

pojavi zobna gniloba. 9. 83 4,27 0,871 

 

0,002* 

5. 87 2,98 1,338 

7. 103 3,03 1,368 

Prehrana brez mesa je 

lahko zdrava. 

9. 83 2,89 1,200 

 

0,775 

5. 87 4,46 1,054 

7. 103 4,35 1,017 

Uživanje hitre 

prehrane lahko vpliva 

na pojav debelosti. 9. 83 4,27 1,025 

 

0,467 

5. 87 3,97 1,050 

7. 103 3,86 1,172 

Omega-3 

maščobne 

kisline varujejo 

pred nastankom 

bolezni srca in 

ožilja. 

9. 83 3,89 0,841 

 

0,792 

*  Statistično pomembne razlike ( P<0,05 ) 

 

Strinjanje s trditvijo Kadar zajtrkujem, lažje sodelujem pri pouku v višjih razredih 

upada. Opazna je statistično pomembna razlika. Največ učencev, ki se s tem strinjajo, 

je v 5. razredu (51,7 %), manj je takih učencev v 7. razredu (36,4 %), najmanj pa v 9. 

razredu (30,1 %). Iz tega lahko sklepamo, da je verjetno več učencev v 5. kot v 9. 
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razredu takih, ki zajtrkujejo. Statistično pomembne razlike med razredi pri trditvi, 

Kadar sem žejen, se ne počutim dobro, ni. S trditvijo se učenci višjih razredov bolj 

strinjajo kot učenci v nižjih razredih. Rezultati nakazujejo, da se učenci zavedajo 

pomena vnosa zadostne količine tekočine v naše telo. Pri trditvi Redna telesna 

aktivnost lahko dobro vpliva na moje zdravje so učenci vseh razredov izrazili veliko 

strinjanje, torej lahko sklepamo, da se zavedajo pomena telesne aktivnosti na splošno 

zdravje. Statistično pomembnih razlik med razredi ni, so pa nižji razredi izrazili večje 

strinjanje s to trditvijo kot višji razredi. Pri trditvi Uživanje sadja in zelenjave poveča 

odpornost organizma je opazna statistično pomembna razlika med razredi. S trditvijo 

se strinja največ učencev 5. razreda. Učenci so izrazili strinjanje s trditvijo Uživanje 

prehranskih vlaknin pospešuje prebavo. Med razredi je statistično pomembna razlika. 

S trditvijo se strinja več učencev v 5. razredu kot v 7. in 9. razredu. Lahko sklepamo, 

da učenci nižjih razredov bolj poznajo pojem prehranske vlaknine, saj je opazno, da v 

7. in 9. razredu izražajo dvom pri tej trditvi. Učenci vseh razredov se strinjajo s 

trditvijo, da se zaradi uživanja sladkarij lahko pojavi zobna gniloba. Opazna je 

statistično pomembna razlika med razredi. Najbolj se s trditvijo strinja 5. razred, 

najmanj pa 7. razred. Iz tega lahko sklepamo, da učenci v višjih razredih verjetno niso 

imeli večjih težav z zobno gnilobo, ki je lahko posledica uživanja sladkarij. Da je 

prehrana brez mesa lahko zdrava, se večina učencev strinja ali pa pri tem izražajo 

dvom. Po priporočilih zdravega prehranjevanja je brezmesna prehrana v obdobju 

odraščanja nezdrava. Statistično pomembnih razlik glede na razred ni opaziti. Najbolj 

pa se s trditvijo strinjajo učenci 7. razreda. Večina učencev v vseh razredih se strinja s 

trditvijo, da uživanje hitre prehrane lahko vpliva na pojav debelosti. Statistično 

pomembne razlike glede na razred ni opaziti. Strinjanje v višjih razredih upada. V 

vseh razredih se s trditvijo, da omega–3 maščobne kisline varujejo pred nastankom 

bolezni srca in ožilja, strinjajo. Opazna ni statistično pomembna razlika glede na 

razred. Najbolj se z navedeno trditvijo strinjajo učenci 5. razreda. Sklepamo, da pojem 

omega–3 maščobnih kislin bolje poznajo v nižjih razredih. 2. hipoteza, ki pravi, 

odnos do zdravega načina prehranjevanja se razlikuje glede na razred, ki ga 

otroci obiskujejo, je potrjena. Rezultati kažejo, da imajo najboljši odnos do zdravega 

načina prehranjevanja učenci 5. razreda, sledijo učenci 7. razreda, najslabši odnos do 

zdravega načina prehranjevanja pa imajo učenci 9. razreda. Učenci vedo, da kadar 
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zajtrkujejo, lažje sodelujejo pri pouku. Zavedajo se pomena redne telesne aktivnosti, 

ki lahko dobro vpliva na njihovo zdravje. Poznajo tudi pomen uživanja sadja in 

zelenjave, ki poveča odpornost organizma. Poznane so jim tudi možne posledice 

uživanja hitre prehrane. Iz tega lahko sklepamo, kakšen je njihov odnos do zdravega 

načina prehranjevanja.  

 

Tabela 31: Strinjanje učencev z določenimi trditvami o prehranjevalnih navadah 
in zdravju glede na spol  
 

Trditve Spol N M SD 2P 

moški 127 4,09 1,198 0,000*   Zdrav način 

prehranjevanja vpliva 

na moje počutje. 

ženski 146 4,56 0,830 0,000*   

moški 127 3,93 1,156 0,714 Kadar zajtrkujem, 

lažje sodelujem pri 

pouku. 

ženski 146 3,88 1,197 0,713 

moški 127 4,02 1,144 0,745 Kadar sem žejen, se 

ne počutim dobro. ženski 146 4,07 1,124 0,745 

moški 127 4,57 0,841 0,793 Redna telesna 

aktivnost lahko dobro 

vpliva na moje 

zdravje. 

ženski 146 4,54 0,780 0,794 

moški 127 4,26 0,936 0,001*   Uživanje sadja 

in zelenjave 

poveča 

odpornost 

organizma. 

ženski 146 4,59 0,740 0,002*   

moški 127 3,59 1,034 0,523 Uživanje prehranskih 

vlaknin pospešuje 

prebavo. 

ženski 146 3,67 1,045 0,523 

moški 127 4,21 1,036 0,550 Zaradi uživanja 

sladkarij se lahko 

pojavi zobna gniloba. 

ženski 146 4,29 1,030 0,550 

moški 127 2,83 1,402 0,108 Prehrana brez mesa je 

lahko zdrava. ženski 146 3,09 1,209 0,112 

moški 127 4,17 1,162 0,005*   Uživanje hitre 

prehrane lahko vpliva 

na pojav debelosti. 

ženski 146 4,52 0,873 0,006*   

moški 127 3,84 1,035 0,357 Omega-3 maščobne 

kisline varujejo pred 

nastankom bolezni 

srca in ožilja. 

ženski 146 3,96 1,043 0,357 

*  Statistično pomembne razlike ( P<0,05 ) 
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Statistično pomembne razlike med spoloma so opazne pri prvi, peti in deveti trditvi. Iz 

rezultatov je razvidno, da se več fantov kot deklet strinja s trditvijo Kadar zajtrkujem, 

lažje sodelujem pri pouku. Sklepamo lahko, da več fantov zajtrkuje. S trditvijo Redna 

telesna aktivnost dobro vpliva na moje zdravje se strinjajo tako dekleta kot fantje. Več 

deklet kot fantov se strinja s trditvijo, da zdrav način prehranjevanja vpliva na 

njihovo počutje. Sklepamo lahko, da se dekleta bolj zavedajo dejstva, da zdrav način 

prehranjevanja vpliva na naše počutje. S trditvijo Kadar sem žejen, se ne počutim 

dobro se strinjajo fantje in dekleta, slednje so izrazile večje strinjanje. Več deklet je 

tudi naklonjeno trditvi Uživanje sadja in zelenjave poveča odpornost organizma. 

Učenci so izrazili manjše strinjanje s trditvijo, da uživanje prehranskih vlaknin 

pospešuje prebavo. Fantje in dekleta se strinjajo s trditvijo Zaradi uživanja sladkarij 

se lahko pojavi gniloba. Z obema trditvama se strinja več deklet kot fantov. S trditvijo 

Prehrana brez mesa je lahko zdrava se strinja več deklet kot fantov, kar nakazuje, da 

imajo dekleta bolj odklonilen odnos do mesa. Večji je tudi delež deklet, ki se strinja, 

da uživanje hitre prehrane lahko vpliva na pojav debelosti. Oboji se strinjajo s 

trditvijo, da omega-3 maščobne kisline varujejo pred nastankom bolezni srca in ožilja. 

1. hipotezo, ki pravi, da imajo osnovnošolke boljši odnos do zdravega načina 

prehranjevanja od osnovnošolcev, lahko potrdimo. Iz rezultatov je razvidno, da 

imajo osnovnošolke bolj pozitiven odnos do svojega načina prehranjevanja, ki ga 

smatrajo kot zdrav način prehranjevanja. Učenci se zavedajo, da zdrav način 

prehranjevanja vpliva na njihovo počutje Zavedajo se pomena uživanja sadja in 

zelenjave, ki poveča odpornost organizma. Spodbudno je tudi njihovo zavedanje o 

posledicah uživanja hitre prehrane, ki lahko vpliva na pojav debelosti.  

 

5.8 MNENJE UČENCEV, KAKO ZDRAVO SE 
PREHRANJUJEJO 
 
Učencem smo zastavili vprašanje: Kako zdravo se prehranjuješ? Izbrali so odgovor, ki 

je najbolj ustrezal njihovemu mnenju. Možni odgovori so bili: zelo zdravo, zdravo, 

manj zdravo in nezdravo. Velika večina učencev ocenjuje, da se zdravo prehranjujejo. 

Delež učencev, ki ocenjujejo, da se prehranjujejo manj zdravo z leti narašča (Graf 5). 
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Graf 5: Mnenje učencev, kako zdravo se prehranjujejo, glede na razred  
 

V 9. razredu 68,7 % učencev meni, da se prehranjuje zdravo, s tem se v 7. razredu 

strinja 68,9 % učencev in v 5. razredu 72,4 % učencev. Sklepamo lahko, da so učenci 

v višjih razredih bolj samokritični glede zdravega prehranjevanja ali pa se res 

prehranjujejo manj zdravo.  
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Graf 6: Mnenje učencev, kako zdravo se prehranjujejo, glede na spol 

 
Tudi glede na spol statistično pomembnih razlik ni. Večina deklet in fantov meni, da 

se prehranjuje zdravo, pri čemer je odstotek deklet (74,0 %) nekoliko večji kot 

odstotek fantov (65,4 %).  
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Graf 7: Mnenje učencev, kako zdravo se prehranjujejo 
 
Rezultati kažejo, da 70 % vseh anketiranih učencev meni, da se prehranjujejo zdravo. 

16 % učencev meni, da se prehranjujejo manj zdravo, sledi odgovor zelo zdravo (13,0 

%). Samo 1 % učencev pa je mnenja, da se prehranjujejo nezdravo. 83 % učencev 

ocenjuje, da se prehranjujejo zdravo oziroma zelo zdravo. 4. hipotezo, ki pravi, da 

večina osnovnošolcev meni, da se zdravo prehranjujejo, lahko potrdimo.  

 

5.9 STRINJANJE UČENCEV O PREHRANJEVALNIH 
NAVADAH IN NA ČINU ŽIVLJENJA Z DOLOČENIMI  
TRDITVAMI 
 

Učenci so podali tudi mnenje glede lastnega načina prehranjevanja. Ocenili so, kako 

močno se strinjajo z navedenimi trditvami. Mnenja so ocenili z lestvico od 1 do 5. 

Odgovore smo vrednotili po naslednjem kriteriju: vrednost 1 - nikakor se ne strinjam, 

2 - se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – se strinjam in 5 – 

popolnoma se strinjam.  
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Tabela 32: Strinjanje učencev z določenimi trditvami o prehranjevalnih navadah 
in načinu življenja glede na razred    
               

 

O sebi menim, da 

 

Razred  N  M SD F P 

5. 87 3,93 0,962 

7. 103 3,80 1,070 

1. vsak dan pojem 

dovolj sadja 

9. 83 3,48 1,086 

 

4,157 

 

0,017* 

5. 87 4,33 0,885 

7. 103 4,01 1,176 

2. bi lahko pojedel/-a 

več sadja, če bi želel 

9. 83 3,95 0,949 

 

 

3,538 

 

 

0,030* 

5. 87 3,43 1,309 

7. 103 3,20 1,353 

3. vsak dan pojem 

dovolj zelenjave 

9. 83 3,17 0,998 

 

1,101 

 

0,334 

5. 87 3,78 1,195 

7. 103 3,50 1,267 

4.  vsak dan popijem 

dovolj mleka 

9. 83 3,29 1,077 

 

3,692 

 

0,026* 

5. 87 2,70 1,472 

7. 103 2,57 1,318 

5.  popijem preveč 

sladkih in gaziranih 

pijač 9. 83 2,81 1,131 

 

0,738 

 

0,479 

5. 87 2,67 1,327 

7. 103 2,69 1,393 

6. pojem preveč 

prigrizkov (čips, 

čokolada…) 9. 83 3,02 1,024 

 

 

2,141 

 

 

0,119 

5. 87 3,69 1,082 

7. 103 3,51 1,187 

7. dovolj vem o 

zdravem načinu 

prehranjevanja. 9. 83 3,51 1,052 

 

 

0,766 

 

 

0,466 

5. 87 3,68 1,289 

7. 103 3,45 1,312 

8. bi se moral/-a bolj 

zdravo prehranjevati 

9. 83 3,46 1,172 

 

0,955 

 

0,386 

5. 87 4,64 0,664 

7. 103 4,40 0,867 

9. se imam možnost 

zdravo prehranjevati 

9. 83 4,11 0,841 

 

 

9,527 

 

 

0,000* 

5. 87 3,94 1,060 

7. 103 3,79 1,035 

10. se zdravo 

prehranjujem 

9. 83 3,58 0,843 

 

2,894 

 

0,057 

5. 87 4,28 1,031 

7. 103 4,15 0,923 

11. sem dovolj telesno 

aktiven/-a 

9. 83 3,78 0,976 

 

5,843 

 

0,003* 

5. 87 4,10 0,965 

7. 103 3,85 0,964 

12. živim zdravo. 

9. 83 3,69 0,896 

 

4,211 

 

0,016* 

5. 87 4,30 1,101 

7. 102 4,11 1,004 

13. sem uspešen/-a v 

šoli 

9. 83 3,80 1,124 

 

4,765 

 

0,009* 

*  Statistično pomembne razlike ( P<0,05 ) 
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Rezultati kažejo, da se s trditvijo, Vsak dan pojem dovolj sadja, strinja več učencev 5. 

razreda kot učencev 7. in 9. razredov. Pri tej trditvi med razredi obstaja statistično 

pomembna razlika.  V 5. razredih se tudi učenci bolj strinjajo s trditvami, lahko bi 

pojedel več sadja, če bi želel; vsak dan pojem dovolj zelenjave; vsak dan popijem 

dovolj mleka; dovolj vem o zdravem načinu prehranjevanja; moral bi se bolj zdravo 

prehranjevati; imam se možnost zdravo prehranjevati; zdravo se prehranjujem; sem 

dovolj telesno aktiven; živim zdravo; sem uspešen v šoli. S temi trditvami se učenci 7. 

in 9. razredov manj strinjajo. V 9. razredu se učenci bolj strinjajo s trditvama Popijem 

preveč sladkih in gaziranih pijač in Pojem preveč prigrizkov. Učenci 5. in 7. razredov 

se s tema trditvama manj strinjajo. Statistično pomembne razlike glede na razred 

obstajajo še pri drugi, četrti, deveti, enajsti, dvanajsti in trinajsti trditvi. 

 

Statistično pomembna razlika med spoloma je opazna pri naslednjih trditvah: o sebi 

menim, da vsak dan pojem dovolj sadja; se imam možnost zdravo prehranjevati; živim 

zdravo in sem uspešen v šoli. Rezultati kažejo, da več deklet kot fantov o sebi meni, 

da vsak dan pojedo dovolj sadja; bi lahko pojedle več sadja, če bi želele; vsak dan 

pojedo dovolj zelenjave; popijejo preveč sladkih in gaziranih pijač; pojedo preveč 

prigrizkov; dovolj vedo o zdravem načinu prehranjevanja; bi se morale bolj zdravo 

prehranjevati; se imajo možnost zdravo prehranjevati; se zdravo prehranjujejo; živijo 

zdravo; so uspešne v šoli. Da vsak dan popijejo dovolj mleka in so dovolj telesno 

aktivni pa se bolj kot dekleta strinjajo fantje. 
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Tabela 33: Strinjanje učencev z določenimi trditvami o prehranjevalnih navadah 
in načinu življenja glede na spol  

 
 

O sebi menim, da 

 

Spol N  M SD t - test 2P  

moški 127 3,54 1,146 -2,971 0,003* 1. vsak dan pojem 

dovolj sadja ženski 146 3,92 0,936 -2,929 0,004* 

moški 127 4,01 1,035 -1,307 0,192 2. bi lahko pojedel/-a 

več sadja, če bi želel ženski 146 4,17 1,026 -1,306 0,193 

moški 127 3,20 1,243 -0,732 0,465 3. vsak dan pojem 

dovolj zelenjave ženski 146 3,32 1,242 -0,732 0,465 

moški 127 3,59 1,217 0,856 0,393 4.  vsak dan popijem 

dovolj mleka ženski 146 3,47 1,187 0,855 0,393 

moški 127 2,68 1,265 -0,091 0,927 5.  popijem preveč 

sladkih in gaziranih 

pijač 

ženski 146 2,69 1,362 -0,092 0,927 

moški 127 2,78 1,297 -0,053 0,958 6. pojem preveč 

prigrizkov (čips, 

čokolada…) 

ženski 146 2,79 1,261 -0,052 0,958 

moški 127 3,53 1,154 -0,556 0,579 7. dovolj vem o 

zdravem načinu 

prehranjevanja 

ženski 146 3,60 1,079 -0,553 0,580 

moški 127 3,45 1,271 -0,914 0,361 8. bi se moral/-a bolj 

zdravo prehranjevati ženski 146 3,59 1,258 -0,914 0,362 

moški 127 4,25 0,882 -2,574 0,11 9. se imam možnost 

zdravo prehranjevati ženski 146 4,51 0,754 -2,574 0,11 

moški 127 3,70 1,086 -1,116 0,265 10. se zdravo 

prehranjujem ženski 146 3,84 0,910 -1,102 0,271 

moški 127 4,09 0,987 0,273 0,785 11. sem dovolj telesno 

aktiven/-a ženski 146 4,06 0,998 0,273 0,785 

moški 127 3,74 1,033 -2,319 0,021* 12. živim zdravo 

ženski 146 4,01 0,867 -2,291 0,023* 

moški 127 3,94 1,177 -1,834 0,068* 13. sem uspešen/-a v 

šoli ženski 145 4,19 0,993 -1,813 0,071* 

*  Statistično pomembne razlike ( P<0,05 ) 
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5.10  POMEMBNOST UČENJA O ZDRAVI PREHRANI V 
ŠOLI 
 

Graf 8: Ocena učencev, kako pomembno se jim zdi, da se v šoli učijo o zdravem 

prehranjevanju, glede na razred   

 

Rezultati glede na razred kažejo statistično pomembno razliko med razredi. Učencem 

v 9. razredu se zdi bolj pomembno, da se v šoli učijo o zdravi prehrani kot učencem v 

7. in 5. razredih.  

 

V učnem načrtu za predmet gospodinjstvo v modulu hrana in prehrana je prehranskim 

vsebinam namenjenih 42 ur pouka. V modulu hrana in prehrana so vključene vsebine, 

ki obravnavajo splošne vsebine o hrani in prehrani, označevanju živil, higieni 

prehrane, osnovnih postopkih mehanske in toplotne obdelave živil (Kostanjevec in 

Koch, 2007). 

 

Izbirna predmeta s področja prehrane sta sodobna priprava hrane in načini 

prehranjevanja. Predmeta učenci izberejo v 7., 8. ali 9. razredu. Namen izbirnega 

predmeta sodobna priprava hrane je poučevanje o prehrani z vidika zagotavljanja in 

ohranjanja zdravja. Namen izbirnega predmeta načini prehranjevanja pa je poučevanje 

o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja.  
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Graf 9: Ocena učencev, kako pomembno se jim zdi, da se v šoli učijo o zdravem 
prehranjevanju, glede na spol 
 

Opazna je statistično pomembna razlika med spoloma pri vprašanju, kako pomembno 

se ti zdi, da se v šoli učiš o zdravi prehrani. Dekletom (45,2 %) se zdi zelo 

pomembno, da se v šoli učijo o zdravi prehrani, delež pri fantih pa je za to trditev nižji 

(29,1 %).  
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kako pomembno se ti zdi, da se v šoli u čiš o zdravi prehrani?

Graf 10: Ocena učencev, kako pomembno se jim zdi, da se v šoli učijo o zdravem 
prehranjevanju  
 
Rezultati so pokazali visok delež učencev (41,8 %), ki meni, da je pomembno, da se v 

šoli učijo o zdravi prehrani. Delež učencev, ki menijo, da je zelo pomembno, da se v 
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šoli učijo o zdravi prehrani je 37,7 %. Nekoliko nižji, vendar velikih razlik med 

rezultatoma ni. Ker 79,5 % vseh anketiranih učencev meni, da je pomembno oziroma 

zelo pomembno, da se v šoli učijo o zdravi prehrani, 5. hipotezo, ki pravi, da večina 

osnovnošolcev meni, da je zelo pomembno, da se v šoli učijo o zdravi prehrani,  

lahko delno potrdimo. 

 

5.11 MNENJE VRSTNIKOV O PREHRANI IN 
PREHRANJEVANJU 
 

Graf 11: Ocena učencev, kako pomembno se jim zdi, mnenje njihovih vrstnikov 
o prehrani in prehranjevanju, glede na razred 
 

Pri vprašanju, kaj o prehrani in prehranjevanju menijo vrstniki rezultati kažejo 

statistično pomembne razlike med razredi. Učencem 5. razreda se zdi to bolj 

pomembno kot učencem v 9. in 7. razredih.  

 

Harrisova (2007) trdi, da je vpliv staršev na oblikovanje otrokovih čustvenih in 

miselnih lastnosti zelo majhen. Večji del otrokovih lastnosti, razen dednosti, 

pojasnjuje z vplivom vrstnikov. Starše skuša s tem tudi razbremeniti prevelikih 

občutkov krivde oziroma bremena, ki jim ga nalagajo še posebej če ima otrok težave 

ali pa nimajo toliko časa in energije za intenzivno ukvarjanje z njim. Primarni vpliv na 

otrokov družbeni razvoj po njenem mnenju ni tisti, ki izhaja iz družinskega okolja, 

temveč tisti iz otrokove skupine vrstnikov. Njen nasvet je, naj bomo pozorni na 
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skupino vrstnikov, s katerimi se družijo naši otroci. Avtorica je mnenja, da visok ali 

nizek status v vrstniški skupini trajno zaznamuje človekovo osebnost in da otroci, ki 

so nepriljubljeni, tudi kasneje v življenju zelo težko premagajo to oviro. 
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Graf 12: Ocena učencev, kako pomembno se jim zdi, mnenje njihovih vrstnikov 
o prehrani in prehranjevanju, glede na spol  
 

Statistično pomembne razlike med spoloma ni opaziti pri vprašanju Kaj o prehrani in 

prehranjevanju menijo moji vrstniki. Velikemu deležu deklet in fantov se zdi to 

pomembno, vendar ne zelo pomembno ( Graf 12). 

 
5.12 MNENJE STARŠEV O PREHRANI IN 
PREHRANJEVANJU 
 
Otroku so starši najpomembnejši ljudje na svetu. V odraščanju pa se odnos do staršev 

spreminja. Iz ubogljivega otroka postajajo ljudje z lastnim mnenjem in lastno voljo. 

Mladostnik začne uveljavljati svojo voljo. Skuša biti neodvisen in se ima za 

samostojnega. Lahko se vede uporniško in kljubovalno. Svoje starše in druge odrasle 

začne zelo kritično presojati, pogosto preveč kritično. Staršem ne dovoli, da bi se 

vmešavali v njegove stvari, manj se pusti voditi (Tacol, 2007). 
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Graf 13: Ocena učencev, kako pomembno se jim zdi, mnenje njihovih staršev o 
prehrani in prehranjevanju, glede na razred 
 

Kar o prehrani in prehranjevanju menijo starši, se zdi manj pomembno učencem 9. 

razreda kot učencem 7. in 5. razredov. Med razredi obstaja statistično pomembna 

razlika.  
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Graf 14: Ocena učencev, kako pomembno se jim zdi, mnenje njihovih staršev o 
prehrani in prehranjevanju, glede na spol 
 

Dekletom se zdi bolj kot fantom zelo pomembno, kaj o prehrani in prehranjevanju 

menijo starši (Graf 14).  
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5.13 MNENJE UČENCEV, KOLIKO VEDO O ZDRAVEM 
NAČINU PREHRANJEVANJA 
 
 

 
Graf 15: Ocena učencev, koliko vedo o zdravem načinu prehranjevanja, glede na 
razred   
 

Večina učencev vseh razredov je ocenila, da vedo o zdravem načinu prehranjevanja 

veliko. Učenci v 5. in 9. razredu svoje prehransko znanje ocenjujejo bolje, kot učenci 

7. razreda. Med razredi je opaziti statistično pomembno razliko. 
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Graf 16: Ocena učencev, koliko vedo o zdravem načinu prehranjevanja, glede na 
spol  
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Pri vprašanju Koliko veš o zdravem načinu prehranjevanja, več fantov (71,3 %) kot 

deklet (45,6 %) meni, da veliko vedo o zdravem načinu prehranjevanja. Med spoloma 

obstaja statistično pomembna razlika.  

 

Graf 17: Ocena učencev, koliko vedo o zdravem načinu prehranjevanja  

 

76,9 % učencev ocenjuje, da ve o zdravem načinu prehranjevanja veliko oziroma zelo 

veliko. Zato lahko potrdimo 6. hipotezo, ki pravi, da večina osnovnošolcev meni, da 

vedo veliko o zdravem načinu prehranjevanja.  
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6 PEDAGOŠKI DEL  

 

6.1 PREDLOG UČNE ENOTE 
 

PREDMET: 

GOSPODINJSTVO 

RAZRED: 

6. 

DATUM:  

November 2010 

UČITELJ:  

Helena Vidmar 

ŠOLSKO LETO:  

2010/11 

ZAP. ŠT. URE:  

12 

 
UČNA TEMA: ZAKAJ JEM? 

UČNA ENOTA: HRANILNE SNOVI  

 
OPERATIVNI VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNI CILJI: 
UČENEC: 

- spozna in obrazloži pojme: hrana, jed, živilo, hranilne snovi, obroki 

- pozna hranilne snovi in njihovo vlogo v človeškem organizmu 

- analizira človekove potrebe po hrani 

- pozna hranilno vrednost nekaterih živil 

 
UČNE METODE: razlaga, razgovor, metoda 335 
 
UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 
 
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: učbenik, delovni zvezek, učni list, tabla,   
embalaža živil 
 
LITERATURA: 
 
� Kostanjevec, S., (2008). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke.  

Ljubljana: Rokus Klett, str. 32 – 33. 

 

� Kostanjevec, S., (2004). Gospodinjstvo 6. Delovni zvezek za 6. razred devetletke.  

Ljubljana: Rokus, str. 19/vaja 23. 

 

NOVI POJMI: hranilne snovi, hranilna vrednost, živilo, jed, obroki hrane 
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POTEK DELA 

1. UVAJANJE                                                                           PLANIRAN ČAS: 10 min 

UČITELJ: 

Pozdravi učence in uredi zapis v 

dnevnik.   

Poda navodila za reševanje vaje 23 v 

delovnem zvezku na strani 19. 

Pozove nekaj učencev, da preberejo, 

kaj so napisali v tabelo. 

UČENEC: 

 

 

Odgovarja na vprašanja. 

 

 

OPOMBE: 

Delovni 

zvezek: 

Gospodinjstvo 

6, str. 19. 

2. NOVO ZNANJE                                                                   PLANIRAN ČAS: 25 min 

UČITELJ:   

Vodi razgovor na temo zakaj jem. 

Vpraša učence, kaj jim pomenijo pojmi: 

jed, živilo, prehrana, hrana, hranilne 

snovi. 

Učence sprašuje, katera hranilne snovi 

poznajo, koliko moramo imeti dnevnih 

obrokov hrane. 

Poda navodila za branje besedila v 

učbeniku na straneh 32 in 33.  

Narekuje zapis snovi v zvezek. 

UČENEC: 

Poslušajo razlago učitelja in 

sodelujejo pri razgovoru.  

Povedo, kaj je živilo in kaj jed, 

in naštejejo nekaj primerov. 

Povedo, kaj so hranilne snovi, in 

jih naštejejo. Naštejejo dnevne 

obroke hrane.  

Učenci glasno berejo besedilo v 

učbeniku. 

Učenci si zapišejo snov v 

zvezek. 

OPOMBE: 

 

Učbenik: 

Gospodinjstvo 

6, str. 32-33. 

3. URJENJE                                                                                PLANIRAN ČAS: 5 min 

UČITELJ: 

Razdeli učne lističe in da navodila o 

zapisu hranilne vrednosti živil z 

embalaže. 

UČENEC: 

Poiščejo embalažo živil v vreči 

in si zapišejo hranilno vrednost 

živila. Učni list prilepijo v 

zvezek. 

OPOMBE: 

Embalaža 

živil. 

4. ZAKLJU ČEK                                                                         PLANIRAN ČAS: 5 min 

UČITELJ: 

Učitelj da navodila za skupinsko delo, 

in sicer po 3 učenci skupaj poiščejo 3 

UČENEC: 

Zapišejo ugotovite o zdravi 

prehrani v zvezek in poročajo o 

OPOMBE: 

Metoda 335. 
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ideje o zdravi prehrani in na voljo 

imajo 5 minut.  

Jih pozdravi in zaželi lep dan.  

svojem delu. 

 
 

 

 

ZAPIS V ZVEZEK 

 

 

HRANA IN PREHRANA 

 

1. Hrana je vse tisto, kar jemo in pijemo. 

 

2. Najpomembnejše sestavine hrane so ŽIVILA, ki so lahko rastlinskega ali 

živalskega izvora. Iz različnih živil pa pripravljamo različne jedi. 

 

3. V živilih se nahajajo HRANILNE SNOVI, ki jih potrebujemo za: 

o rast in razvoj 

o energijo 

o ohranitev zdravja (odpornost) 

 

4. Hranilne snovi so: beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, vitamini in 

mineralne snovi. Poleg naštetih snovi je za naše življenje nujno potrebna tudi 

voda. 

 

hranilne snovi→ živila→ jedi→ hrana 

 

5. Hranilna vrednost izdelka nam pove, koliko in katere hranilne snovi vsebuje 

100g 

      izdelka. 
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VSEBINSKA PRIPRAVA – HRANILNE SNOVI 

 

Hrana vsebuje snovi, ki hranijo telo. Imenujemo jih hranilne snovi. Te omogočajo, da 

telo raste, se razvija. Hranilne snovi telo oskrbujejo z energijo. Ta je potrebna, da 

delujejo srce, pljuča, ledvice, možgani in drugi organi. Energija je potrebna za 

gibanje, učenje. Hranilne snovi omogočijo, da se telesu poveča odpornost. 

 

Hranilne snovi: 

- beljakovine                RAST IN RAZVOJ 

- ogljikovi hidrati (sladkor, škrob, prehranske vlaknine)              ENERGIJA 

- maščobe 

- vitamini (A, B, C, D, E, K)                                         ZAŠČITNE SNOVI 

- mineralne snovi (Ca, Fe, Mg, P in druge) 

- voda (v telesu 60 – 70 %, raztapljanje in prenos različnih snovi, 

uravnavanje telesne temperature) 

 

V vseh živilih se nahajajo hranilne snovi, vendar se v živilih nahajajo v različnih količinah. 

 

JABOLKO (100g)                                    MESO (100g) 

84,2 g vode                                                67 g vode                                      

0,2 g beljakovin                                        17 g beljakovin 

0,6 g maščob                                             10 g maščob 

15 g ogljikovih hidratov                            0 g ogljikovih hidratov 

 

Kadar opisujemo vrsto in količino posameznih hranilnih snovi v hrani, govorimo o hranilni 

vrednosti hrane. 
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UČNI LIST – HRANILNE SNOVI 

 
Sedaj veš, kaj so hranilne snovi. Vsako živilo ima na embalaži napisano, katere in 

koliko hranilnih snovi vsebuje (hranilna vrednost živila). 

Dobro preglej vsa živila oziroma embalaže različnih živil in napiši, katere in koliko 

posameznih hranilnih snovi vsebujejo! 

 
ŽIVILO HRANILNA SNOV KOLI ČINA (v g) 
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7 ZAKLJU ČEK  

 
»Zdrava prehrana je eden izmed pogojev dobrega psihičnega in fizičnega počutja 

človeka. Ustrezno sestavljena hrana pokriva človekove potrebe po hranljivih snoveh 

in energiji potrebni za rast, razvoj in opravljanje življenjskih funkcij. Te potrebe so 

navedene v priporočilih zdrave prehrane. Z analizo lahko ugotovimo, koliko so v naši 

prehrani ta priporočila upoštevana. Prehranjevalne navade v vsakdanjem življenju 

močno vplivajo na zadovoljevanje potreb po hrani. Pomanjkanje pa tudi prevelike 

količine hranilnih snovi privedejo do poslabšanja zdravstvenega stanja« (Učni načrt, 

2003, str. 25).  

 

Prehranjevalne navade se začno oblikovati že v otroškem obdobju. V domačem okolju 

se prenašajo od staršev na otroke, v vrtcu od vzgojiteljev na otroke, v šoli od učiteljev 

na otroke. Pomembno vlogo imajo tudi vrstniki in druge osebe. Pri tem je pomembna 

tudi izbira živil, ki se uporabljajo v družinski in šolski prehrani. Slabe prehranjevalne 

navade vplivajo na slabše počutje, lahko pa prizadenejo tudi zdravstveno stanje ljudi. 

Zdrava prehrana je tista, ki nam daje toliko energije, kolikor je potrebujemo, in 

vsebuje vse hranilne snovi: ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe ter vitamine in 

minerale v pravilnih razmerjih. Pomembna je tudi zadostna količina vode. Dnevno 

količino hrane razdelimo na pet obrokov, kar zagotavlja enakomerno obremenitev 

presnove čez dan. Hrano moramo dobro prežvečiti, če želimo, da se bo čim bolje 

prebavila in izkoristila. Pri uživanju hrane so pomembni  dejavniki: okolje, 

razpoloženje in čas. Nujno pa je, da zdrava prehrana hodi z roko v roki z redno 

telesno aktivnostjo, če želimo doseči zdrav način življenja. Prehrana in zdravje sta 

tesno povezana, saj zdrav način prehranjevanja vodi k boljšemu počutju in ohranjanju 

dobrega zdravja. Pozabiti ne smemo na pozitivne družbene odnose, zadostno količino 

spanca in zmanjšanje stresa. Za ohranjanje zdravja smo odgovorni odrasli sami, za 

otroke pa starši, vzgojitelji, učitelji in druge osebe. Zato bodimo odgovorni! Vzroke 

za slabe prehranjevalne navade lahko iščemo v pomanjkanju zavesti o pomenu 

prehrane za dobro zdravje, pomanjkanju znanja o pravilni prehrani in pripravi zdrave 

hrane, oglaševanju hitre hrane ter naglici sodobnega časa. 
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Z raziskavo smo želeli ugotoviti,  kakšno je prehransko znanje anketiranih učencev na 

dveh osnovnih šolah gorenjske regije glede na razred, ki ga obiskujejo. Zanimala nas 

je povezava med družino, šolo in otrokom glede na odnos do zdravega načina 

prehranjevanja. Eden izmed ciljev dela je bil ugotoviti, kakšno mnenje o zdravem 

prehranjevanju imajo učenci različnih starosti v gorenjski regiji. Na osnovi 

zastavljenih ciljev smo postavili delovne hipoteze. Rezultati so pokazali, da imajo 

dekleta boljši odnos do zdravega načina prehranjevanja kot fantje. Tako smo potrdili 

prvo hipotezo. Odnos do zdravega načina prehranjevanja se razlikuje glede na razred, 

je bila naša druga hipoteza, ki smo jo potrdili, saj rezultati kažejo, da imajo učenci 5. 

razreda boljši odnos do zdravega načina prehranjevanja kot učenci 7. in 9. razredov. 

 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da imajo osnovnošolci v višjih razredih več prehranskega 

znanja kot osnovnošolci v nižjih razredih, smo le delno potrdili, ker se rezultati k 

potrditvi te hipoteze nagibajo le v 9. in 5. razredu, v 7. pa je ravno obratno. Presenetil 

nas je rezultat učencev 7. razreda, da imajo učenci slabše prehransko znanje kot 

učenci 5. razreda, kar pomeni, da učenci 7. razreda niso napredovali v svojem znanju 

na področju prehrane, čeprav so te vsebine obravnavali pri gospodinjstvu v 6. razredu. 

Odlično so se s prehranskim znanjem izkazali učenci 9. razreda. Četrto hipotezo, 

večina osnovnošolcev meni, da se zdravo prehranjujejo, smo potrdili. Učenci imajo 

lahko res zdrav način prehranjevanja ali pa so premalo samokritični in imajo tako 

mnenje. Kar 83 % anketiranih učencev meni, da se prehranjujejo zdravo oziroma zelo 

zdravo. Zastavlja se vprašanje, ali imajo učenci ustrezno znanje, da lahko kritično 

ocenjujejo svoje prehranjevalne navade. 

 

Večina osnovnošolcev (79,5 %) meni, da je pomembno oziroma zelo pomembno, da 

se v šoli učijo o zdravi prehrani, zato lahko delno potrdimo peto hipotezo, ki pravi, da 

večina osnovnošolcev meni, da je zelo pomembno, da se v šoli učijo o zdravi 

prehrani. Učencem v 9. razredu se zdi bolj pomembno, da se v šoli učijo o zdravi 

prehrani kot učencem v 7. in 5. razredih. Mnenje o pomembnosti učenja o zdravi 

prehrani v šoli  je v višjih razredih večje. Sklepamo lahko, da se učenci višjih 

razredov bolj zavedajo pomembnosti učenja v šoli, verjetno na vseh področjih. 

Potrdili smo tudi šesto hipotezo, da večina osnovnošolcev meni, da vedo veliko o 
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zdravem načinu prehranjevanja, saj 76 % osnovnošolcev meni, da vedo o zdravem 

načinu prehranjevanja veliko oziroma zelo veliko.   

 

Brcar idr. (2005) ugotavljajo, da je naloga učiteljev in promotorjev zdravega načina 

življenja, da mlade obveščamo o različnih oblikah zdravega načina življenja. Vendar 

pa mladih samo ozaveščenost in znanje ne bosta prepričala, da bodo upoštevali razna 

priporočila, smernice in nasvete. Mlade je treba tudi spodbuditi k zdravemu načinu 

življenja. Šolsko okolje je zagotovo tisto, v katerem lahko veliko naredimo za razvoj 

zdravih prehranskih navad pri otrocih in mladostnikih. Na eni strani lahko v okviru 

učnega programa mlade obveščamo in jim pomagamo razvijati določene veščine, po 

drugi strani pa lahko veliko naredimo z dobrim zgledom in ustvarjanjem pogojev za 

zdravo izbiro. Ključni element je tudi ustrezno izbran način komunikacije, s katerim 

bomo lahko dolgoročno izboljšali prehranske navade mladih.   

 

Ker določeni vedenjski vzorci v prehrani in življenju človeka lahko delujejo kot 

dejavniki tveganja, ki ogrožajo zdravje, večajo obolevnost in prezgodnjo smrtnost, ali 

pa obratno, tako da delujejo kot varovalni dejavniki, ki krepijo, večajo kvaliteto 

življenja ali podaljšujejo življenje, je pomembno, da se zavedamo dejstva, da je 

nezdrava prehrana dejavnik tveganja pri nastanku bolezni. Dejavniki se med seboj 

prepletajo, kar pomeni, da več kot je slabih dejavnikov, več je možnosti, da zbolimo. 

Ali obratno, več kot je dobrih dejavnikov, več je možnosti, da ohranimo dobro 

zdravje.  

 

Zaključila bi z mislijo Hipokrata: »Vse kar jemo, nas gradi in spreminja. Od tega, kar 

smo s hrano vnesli v organizem, so odvisni; naša moč, naše zdravje, naše življenje,« s 

katero se popolnoma strinjam, dodala bi še, da je  zelo pomembno tudi, kdaj in kako 

jemo.  
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9 PRILOGE   

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
 

Absolventka Pedagoške fakultete smeri biologija in gospodinjstvo, želim z diplomskim delom 
ugotoviti kakšna so stališča osnovnošolskih otrok do zdravega načina prehranjevanja. Prosim te, 
da mi pomagaš pri pripravi diplomskega dela z odgovori na spodnja vprašanja. 
Odgovori na vsa vprašanja in označi izbrane odgovore tako, kot je navedeno pri posameznem 
vprašanju.  Hvala za tvojo pomoč! 
 

               Helena Vidmar
 
               1. Spol: (obkroži)                                                               4. Izobrazba staršev: 

                                                                                            Označi s križcem (x).                                                       
1) Moški                                                                                                                          
2) Ženski 

 
2. Razred, ki ga obiskuješ: (obkroži) 
1)         5. razred 
2)         7. razred 
3)         9. razred 
 
3. Kraj bivanja: (obkroži) 
1)   Mesto 
2)   Vas 

 
6. Preberi trditve, ki so napisane v spodnji tabeli in označi (s križcem) ali so po tvojem  

mnenju pravilne ali nepravilne. V primeru, da trditve ne razumeš ali odgovora ne veš, označi 
to v stolpcu ne vem. 

 

 
 
 

 Mati Oče 
1. Osnovna šola   
2. Srednja šola   
3. Visoka šola ali fakulteta   

 Trditve: Pravilno Nepravilno Ne vem 
1 Maslo je maščobno živilo.    
2 Mleko vsebuje veliko ogljikovih hidratov.    
3 Krof vsebuje malo maščob.    
4 Kokakola vsebuje veliko sladkorja.    
5 Ribe so bogat vir omega-3 maščobnih kislin.    
6 Železo potrebujemo za zdravo kri.    
7 Mleko je vir kalcija, ki je pomemben za razvoj kosti.    
8 Mleko z 1,6% mlečne maščobe je mleko z manj maščobe.    
9 Prehranske vlaknine so prisotne v mesu.    
10 Sončnično olje vsebuje holesterol.     
11 Holesterol najdemo v živilih živalskega izvora.     
12 Vitamini in minerali so neenergijske hranilne snovi.    
13 Jabolko vsebuje več energije kot arašidi.     
14 Dnevno je priporočljivo popiti 2 litra tekočine.     
15 Sadje vsebuje veliko vitaminov.    
16 Sadje in zelenjava sta pomemben vir prehranskih vlaknin.     
17 Mleko in mlečne izdelke je priporočljivo uživati vsak 

dan. 
   

18 Ocvrta živila imajo nizko energijsko vrednost.     
19 Pri kuhanju v sopari se izgubi malo hranilnih snovi.    
20 Ocvrte jedi so bolj zdrave od kuhanih v vodi.    
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6. Izmed naštetih kosil izberi kosilo, ki bi ga danes NAJRAJE  jedel/-a. Izberi en odgovor. 
 

1.  Kosilo 1:  pizza 
2.  Kosilo 2:  sojin polpet, pire krompir in špinača 
3.  Kosilo 3:  ocvrt zrezek, pomfrit,  solata 
4.  Kosilo 4:  juha, puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo, solata 

 
    
 
 

7. Katero od naštetih kosil je po tvojem mnenju NAJBOLJ ZDRAVO ? Izberi en odgovor. 
 

1.  Kosilo 1:  pizza 
2.  Kosilo 2:  sojin polpet, pire krompir in špinača 
3.  Kosilo 3:  ocvrt zrezek, pomfrit,  solata 
4.  Kosilo 4:  juha, puranji zrezek v omaki, riž z zelenjavo, solata 
 

                   
    

8. Kako pogosto bi bilo po tvojem mnenju priporočljivo uživati živila našteta v tabeli? Izbran 
odgovor označi s križcem (x). 
 

 
 
9.  Koliko  po tvojem mnenju vedo o zdravem načinu prehranjevanja osebe, ki so navedene v 
tabeli?       Označi s križcem (x). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ŽIVILA: 
Večkrat 
na dan 

Enkrat na 
dan 

2-3x na 
 teden 

1x na 
teden 

2-3x na 
mesec 

Nikoli 

Kruh in druga škrobna živila 
(kosmiči, testenine, krompir…) 

      

Sadje        
Zelenjava        
Mleko in mlečni izdleki 
(sir, jogurt, skuta…) 

      

Meso       
Ribe       
Jajca        
Čokolada        

Osebe Zelo veliko Veliko Malo Zelo malo Nič 
Starši       
Učitelji       

Sošolci       
Prijatelji      
Zdravniki      
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            10. Kako pogosto spremljaš informacije o zdravi prehrani preko naštetih medijev?  
                  Označi s križcem (x). 

 
 
 
11. Kako se strinjaš z navedenimi trditvami? Pri vsaki trditvi izberi en odgovor in obkroži     
številko (1 pomeni – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 

 

Trditve: 

1 
Nikako
r se  
ne 
strinja
m 

2 
Se ne 
strinja
m. 

3 
Niti se 
strinjam, 
niti se ne 
strinjam. 

4 
Se 
strinja
m. 

5 
Popolno
ma se  
strinjam. 

Zdrav način prehranjevanja vpliva na moje 
počutje. 

1 2 3 4 5 

Kadar zajtrkujem, lažje sodelujem pri pouku. 1 2 3 4 5 
Kadar sem žejen se ne počutim dobro. 1 2 3 4 5 
Redna telesna aktivnost lahko dobro vpliva na 
moje zdravje. 

1 2 3 4 5 

Uživanje sadja in zelenjave poveča odpornost 
organizma. 

1 2 3 4 5 

Uživanje prehranskih vlaknin pospešuje prebavo. 1 2 3 4 5 
Zaradi uživanja sladkarij se lahko pojavi zobna 
gniloba. 

1 2 3 4 5 

Prehrana brez mesa je lahko zdrava. 1 2 3 4 5 
Uživanje hitre prehrane (pizza, hamburger,…) 
lahko vpliva na pojav debelosti. 

1 2 3 4 5 

Omega-3 maščobne kisline varujejo pred 
nastankom bolezni srca in ožilja. 

1 2 3 4 5 

 
 

12. Kako zdravo se prehranjuješ? Izberi odgovor, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju. 
 

Prehranjujem se:  
 

 1.  Zelo zdravo. 
 2.  Zdravo. 
 3.  Manj zdravo. 
 4.  Nezdravo. 

 
 
 
 
 
 
 

Viri Pogosto Občasno Skoraj nikoli Nikoli 
Internet     
Knjige     
Revije     
TV     
Drugo:___________     
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13. Oceni, kako močno se strinjaš z navedenimi trditvami. Oceni z lestvico od 1 do 5 (1 pomeni     
– nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).  

 
 
O sebi menim, da: 

1 
Nikakor se  
ne 
strinjam. 

2 
Se ne 
strinja
m. 

3 
Niti se 
strinjam, 
niti se ne 
strinjam. 

4 
Se 
strinjam. 

5 
Popolnoma 
se strinjam. 

vsak dan pojem dovolj sadja.     1 2 3 4 5 
bi lahko pojedel/-a več sadja, če bi želel.   1 2 3 4 5 
vsak dan pojem dovolj zelenjave.   1 2 3 4 5 
vsak dan popijem dovolj mleka.   1 2 3 4 5 
popijem preveč sladkih in gaziranih pijač.   1 2 3 4 5 
pojem preveč prigrizkov (čips, čokolada …).   1 2 3 4 5 
dovolj vem o zdravem načinu prehranjevanja.   1 2 3 4 5 
bi se moral/-a bolj zdravo prehranjevati.   1 2 3 4 5 
se imam možnost zdravo prehranjevati.   1 2 3 4 5 
se zdravo prehranjujem.          1 2 3 4 5 
sem dovolj telesno aktiven/-a.           1 2 3 4 5 
živim zdravo.   1 2 3 4 5 
sem uspešen/-a v šoli.      1 2 3 4 5 
 

14. Kako pomembno se ti zdi, da se v šoli učiš o zdravi prehrani? 
 
1.  Zelo pomembno.  2.  Pomembno.                   3.  Malo pomembno.         4.  Nepomembno. 
    
15. Kaj o prehrani in prehranjevanju  menijo moji vrstniki  se mi zdi: 

 
1.  Zelo pomembno.  2.  Pomembno.                   3.  Malo pomembno.         4.  Nepomembno. 
 
16. Kar o meni menijo vrstniki , se mi zdi: 

 
1.  Zelo pomembno.  2.  Pomembno.                   3.  Malo pomembno.         4.  Nepomembno. 
 
17. Kar o prehrani in prehranjevanju menijo starši, se mi zdi: 
    
1.  Zelo pomembno.  2.  Pomembno.                   3.  Malo pomembno.         4.  Nepomembno. 
 
18. Kar o meni menijo starši, se mi zdi: 
 
1.  Zelo pomembno.  2.  Pomembno.                   3.   Malo pomembno.        4.  Nepomembno. 
 
19. Oceni, koliko veš o zdravem načinu prehranjevanja? 
 
O zdravem načinu prehranjevanja vem: 

 
  1.   Zelo veliko. 

                2.   Veliko 
  3.   Malo. 

                4.   Zelo malo. 
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PRILOGA 2: DOVOLJENJE STARŠEV ZA IZPOLJNJEVANJE 
VPRAŠALNIKA 
 
Univerza v Ljubljani  
Pedagoška fakulteta 

        

 
ODNOS OSNOVNOŠOLSKIH OTROK DO ZDRAVEGA 
NAČINA PREHRANJEVANJA 

 
Spoštovani starši! 
 
Sem absolventka pedagoške fakultete, smeri biologija in gospodinjstvo. V okviru diplomskega dela bom 
opravila raziskavo, ki bo obravnavala vpliv prehranskega znanja na odnos osnovnošolskih otrok do 
zdravega načina prehranjevanja. Otroci se o prehranskih vsebinah (zdrava prehrana in zdrav način 
prehranjevanja) učijo pri pouku gospodinjstva in še pri nekaterih drugih šolskih predmetih. Želela  bi 
ugotoviti, kakšen je vpliv prehranskega znanja na odnos do  zdravega načina prehranjevanja otrok. V 
raziskavo bo vključenih približno 300 otrok in sicer otroci 5., 7. in 9. razreda. Anketiranje bo anonimno, 
rezultati pa bodo uporabljeni zgolj v raziskovalni namen diplomskega dela. Vljudno Vas prosim, da 
dovolite, da Vaš otrok izpolnjuje vprašalnik. Svoje strinjanje lahko potrdite s podpisom spodnjega 
obrazca, ki naj ga otrok vrne učitelju.  
Za Vašo pomoč in dovoljenje se Vam iskreno zahvaljujem.  

                                                                                   Helena Vidmar 

 
Za morebitna vprašanja sem Vam na voljo na telefonski številki 041 902 917(Helena Vidmar). 
 

 
 
S svojim podpisom dovoljujem, da ___________________________________(ime in 
priimek učenke/-ca) izpolnjuje anonimni anketni vprašalnik »Odnos osnovnošolskih 
otrok do zdravega načina prehranjevanja«. 

 

                                                                             Podpis staršev: 
______________________________________ 

 

 

 


