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Povzetek 

V času otroštva in mladostništva je pomembno, da otroci uživajo zdravo in uravnoteženo 
prehrano. Pri obrokih otroci najraje opuščajo zelenjavo, saj le ta že na splošno velja za manj 
priljubljeno; tudi okusi zelenjave so zelo specifični, zato je potrebno, da se jih posameznik 
preko večkratnega okušanja privadi.  

Cilji diplomskega dela so bili raziskati, kako pogosto otroci uživajo zelenjavo, katero vrsto 
zelenjave radi uživajo in katere ne marajo, ugotoviti ali izvedena oblika ter metoda dela pri 
poučevanju pozitivno vpliva na znanje otrok o pomenu uživanja zelenjave, oblikovati in 
uporabiti pravilen način promocije uživanja zelenjave, s katerim bi spodbudili otroke k 
večjemu uživanju raznovrstne zelenjave. Učence smo vključili v ustvarjalno praktični del 
učne ure in pri tem ugotavljali, ali jim je to pomagalo spremeniti odnos do uživanja zelenjave. 
Ugotavljali smo, ali s praktično predstavitvijo različnih vrst zelenjave spodbudimo otroke k 
uživanju manj poznanih vrst zelenjave. 
 
V empirični del raziskave smo vključili 229 učencev četrtih razredov iz različnih osnovnih šol 
ljubljanske regije. V devetih četrtih razredih osnovne šole smo izvedli učno uro, ki je bila 
sestavljena iz teoretičnega dela in praktičnih delavnic. V teoretičnem delu smo učencem 
predstavili pomen uživanja zelenjave, na delavnicah pa so učenci spoznavali različne vrste 
zelenjave, iz katere so oblikovali različne oblike. Uspešnost našega dela smo merili z dvema 
vprašalnikoma, ki so jih učenci izpolnjevali na začetku in na koncu ure. Ugotavljamo, da 
polovica otrok vključenih v raziskavo uživa zelenjavo večkrat na dan ali enkrat na dan. 
Zelenjava, ki jo otroci najbolj poznajo je solata, korenje, paradižnik, zelje ter krompir, ostale 
vrste zelenjave so jim manj poznane. O pomenu uživanja zelenjave večina otrok navaja, da 
zelenjavo uživamo zato, ker je zdrava in vsebuje vitamine. Na podlagi rezultatov smo 
zaključili, da je naša učna oblika in metoda dela ugodno vplivala na motivacijo učencev, ki so 
pri učni uri radi sodelovali, na delavnicah pa so uspešno izražali svojo ustvarjalnost preko 
izdelovanja izdelkov iz zelenjave, ki so jih z veseljem zaužili. Zaradi pozitivne motivacije, ki 
smo jo dosegli z zanimivo učno uro je 70,7 % otrok navedlo namero, da bodo v prihodnje 
uživali zelenjavo bolj pogosto.  
 
 
 
Ključne besede: prehranske vsebine, otroci, prehrana, zelenjava, poučevanje.   
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Abstract 
 
It is important for children to maintain a healthy and balanced diet throughout their childhood 
and youth. Children tend to skip vegetables in their meals as they are not much liked; the 
tastes of vegetables are also highly specific and each individual has to get used to them by 
repeated tasting. 
 
The aim of this undergraduate thesis was to analyse how often children eat vegetables, which 
types of vegetables they like and which they do not, to determine if the executed method of 
pedagogical work positively influences their knowledge about the importance of consuming 
vegetables, to model and apply a right approach to promoting eating vegetables which would 
encourage children to eat more vegetables of different types. Pupils took part in a creative 
practical activity during a lesson and analysed if this helped change their attitude towards 
eating vegetables. One of our questions was whether practical presentation of different types 
of vegetables encouraged children to eat less-known types of vegetables. 
 
229 fourth graders from various elementary schools in Ljubljana region were included in the 
empirical part of research. Nine fourth grade classes in elementary school had a lecture which 
consisted of theoretical part and practical workshops. Pupils were presented with the 
importance of eating vegetables in the theoretical part introduced to different types of 
vegetables from which they made various forms in the workshops. Successfulness of our 
work was measured by two questionnaires which were filled in by pupils at the beginning and 
the end of the lecture. We found that half of children included in research eat vegetables 
multiple times or once a day. Vegetables most known to children are salad, carrot, tomato, 
cabbage and potato, while other types are less-known, Most children reported that it is 
important to eat vegetables because they are healthy and have many vitamins. Based on these 
results we concluded that our teaching form and method was successful in motivating children 
as they willingly took an active part in the lecture and successfully expressed their creativity 
in the workshops where they constructed items from vegetables and ate them with pleasure. 
Because of positive motivation caused by an interesting lecture, 70,7% children stated that 
they will eat vegetables more often in future. 
 
Key words: food-related contents, children, food, vegetables, pedagogy 
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1 Uvod 

 
Otroci in mladostniki se ne prehranjujejo zdravo. Izbirajo nezdrava živila, uživajo premalo 
zelenjave ter rib in prepogosto posegajo po živilih iz skupine energijsko gostih in hranilno 
revnih živil ter pijejo premalo vode. Raziskava iz leta 2010 (HBSC) je pokazala, da sadje in 
zelenjavo vsak dan v skladu s priporočili uživa manj kot petina mladostnikov, nikoli pa 5 % 
mladostnikov (Gabrijelčič Blenkuš, 2013). Z namenom, da bi otroke in mladostnike 
spodbudili k večjemu uživanju zelenjave, se je na pobudo programa Evropske unije v 
Sloveniji oblikoval projekt Sveže in naravno v okviru Gospodarsko interesnega združenja 
slovenska zelenjava. V raziskovalni del diplomske naloge smo vključili učence 4. razredov 
osnovnih šol. Od prvega do četrtega razreda so se že srečali z različnimi prehranskimi 
vsebinami: zdrav način prehranjevanja, prehranska piramida, uživanje sadja in zelenjave, 
pomen raznovrstne prehrane ter razložili, kaj se dogaja s hrano v človeškem telesu. Vsem 
naštetim operativnim učnim ciljem smo želeli dodati še naš prispevek k znanju o zdravi 
prehrani.  
 
Praktične izkušnje otrok, ki jih pridobijo pri pouku, jih lahko spodbujajo k oblikovanju 
zdravih prehranjevalnih navad in pogostejšemu uživanju zelenjave. V okviru projekta smo v 
devetih osnovnih šolah izvedli učno uro in praktično delavnico na učno temo zelenjava. V 
diplomskem delu so predstavljene oblike ter metode dela, s katerimi smo učence motivirali, 
da je lahko uživanje zelenjave zelo zabavno in zdravo hkrati. Učenci so se s pomočjo nazorne 
predstavitve s slikami ter praktičnim prikazom različnih vrst zelenjave naučili o pomenu 
uživanja zelenjave in o različnih vrstah zelenjave. Z učenci smo se pogovorili tudi o tem, na 
kakšne načine toplotne obdelave lahko pripravimo zelenjavo, da ohrani dober okus in barvo. 
Za izvajanje delavnic smo pripravili svežo zelenjavo, narezano na različne oblike. Zelenjava 
je bila različnih barv: od rdeče, zelene, oranžne do rumene in bele. 
Ustvarjalnost se lahko izraža skozi vsakega človeka. Otrokom je treba zagotavljati dobre, 
spodbudne pogoje za njihov čim boljši, zdrav, celovit človeški razvoj in zorenje (Pečjak, 
Štrukelj, 2013). Z delavnico smo učencem omogočili, da so ustvarjali in s tem tudi spoznavali 
in okušali različne vrste zelenjave in jim ponudili ideje, kako lahko zelenjavo vključujejo v 
svojo prehrano.  
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2 Teoretični del 
 

2.1 Otrokov razvoj in učenje 

 

2.1.1 Razvoj osebnosti 
 
V vsakdanjem življenju hitro sklepamo, kakšni ljudje so nam blizu. Ljudi presojamo na 
podlagi prvega vtisa. Velikokrat pa se zgodi, da se samoumevne resnice izkažejo za zmotne. 
Da bi v človeku prepoznali, kakšna osebnost v resnici je, je prvi korak pri tem spoznavanju 
osebnosti pravzaprav njena opredelitev.   
 
Teorij osebnost je več, prav tako za njimi stojijo zagovorniki različnih psiholoških smeri. V 
Sloveniji je najbolj uveljavljena opredelitev slovenskega psihologa Janeka Muska. »Osebnost 
je razmeroma trajna in edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti, po 
katerih se posameznik razlikuje od drugih ljudi.« (Kompare idr., 2011). Ljudje smo si med 
sabo zelo različni. V vsakem izmed nas se povezujejo osebnostne značilnosti, ki sestavljajo 
celoto značilnosti. Ta celota značilnosti je neponovljiva in enkratna. Prav po njej se namreč 
ljudje med sabo razlikujemo. Osebnost predstavlja nekakšno celoto značilnosti posameznika, 
je trajna in dosledna. Sebe doživljamo kot eno in isto osebnost, ne glede na čas in razmere. 
Prav tako doživljamo druge v različnih okoliščinah. Osebnost daje vsakemu posamezniku 
istovetnost oziroma osebnostno identiteto, po kateri ga prepoznamo in po kateri se razlikuje 
od drugih. Osebnost zajema različne ravni posameznika: zunanja (obnašanje), telesna 
(značilnosti bioloških procesov, telesne konstrukcije), notranja (značilnosti duševnih 
procesov, osebnostne lastnosti). Prav zaradi navedenih ravni je osebnost psihofizična celota. 
Posameznik je znotraj sebe razčlenjen sistem njegovih značilnosti, navzven pa deluje kot 
celota (Kompare idr., 2011).  
 
Razvoj osebnosti 
 
Ljudje smo bitja, ki se skozi čas nenehno spreminjamo in se razvijamo. Razvojni psihologi 
navajajo več točk človekovega psihičnega razvoja: kognitivni ali spoznavni razvoj 
(spremembe v procesih mišljenja, spomina in razvoj govora), čustveni in socialni razvoj 
(spremembe v spolni identiteti, samopodobi in medosebnih odnosih), telesni razvoj (razvoj 
mišičja, okostja, sprememba telesne teže ter višine), motorični razvoj oziroma razvoj 
gibalnih sposobnosti (koordinacija in ravnotežje), senzorni razvoj oziroma razvoj 
občutenja in zaznavanja (razvoj sluha, vida , tipa) (Kompare idr., 2011).   
 
Psihologi navajajo dve različni poti razvoja osebnosti: kontinuiran ali nepretrgan proces 
razvoja, na drugi strani pa prekinjen ali stopenjski razvoj. Stopenski razvoj zagovarjajo npr. J. 
Piaget, L. Kohlberg, S. Freud in E. H. Erikson v smislu, da se v posameznih fazah od otroštva 
do odraslosti močno osebnostno razlikujemo. Stopenjski razvoj je razvoj v fazah, ki se med 
seboj razlikujejo v kakovosti ter v vsebini. Za vsako fazo je značilno neko prevladujoče 
specifično vedenje. 
 

a) Vedenje je na več področjih v vsaki fazi drugačno od vedenja, ki je bilo značilno za 
nižjo ali za višjo fazo. 

b) Vsi ljudje gredo skozi iste faze v istem vrstnem redu.  
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Razvoj osebnosti lahko razdelimo na osnovna obdobja: predrojstveno ali prenatalno, 
otroštvo, mladostništvo ali adolescenca ter odraslost. Vsak posameznik se v navedenih 
obdobjih razvija na telesnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem področju (Kompare idr., 
2011).  
 
Predrojstveno obdobje 
Že ob spočetju začne okolje, ki je v tem primeru placenta znotraj materinega trebuha, delovati 
in vplivati na zarodek. Otrok se odziva na materino čustveno stanje, na hrano in pijačo, ki jo 
uživa, ter na materino splošno zdravstveno stanje. Čustveni pretresi med nosečnostjo 
povzročajo v telesu hormonske spremembe. Hormoni, hranila se transportirajo v krvi preko 
placente do zarodka. Stres matere torej vpliva na otroka tako, da so še nerojeni otroci 
nemirnejši, kasneje imajo otroci težave s spanjem ter imajo težave z prehranjevanjem. Tudi 
droge, alkohol in nikotin lahko slabo vplivajo na otroka, zato je pomembno, kakšen 
življenjski slog ima nosečnica (Kompare idr., 2011) 
 
Obdobje otroštva 
Obdobje otroštva razvojni psihologi delijo na zgodnje otroštvo (0-2 leti), srednje otroštvo 
(2-6 let), pozno otroštvo (6-12 let). Vsa tri navedena obdobja se med sabo razlikujejo glede 
na različna področja otrokovega razvoja 
 
Preglednica 1: Osnovne značilnosti področij otrokovega razvoja. 
 
 RAZVOJNA OBDOBJA 

Področje 
otrokovega 

razvoja 

Zgodnje otroštvo 
(0-2 leti) 

Srednje otroštvo 
(2-6 let) 

Pozno otroštvo 
(6-12 let) 

Telesno Hitro naraščanje teže in 
višine. 

Velikost možganov 
narašča; otrok še vedno 
raste, vendar ne več tako 
hitro. 

Telesna rast je še počasnejša; 
narašča telesna moč; možgani 
se še vedno razvijajo. 

Zaznavno in motorično Prijemanje in premikanje; 
otrok zaznava globino in 
obraze. 

Groba motorika se razvije 
pred drobno motoriko; 
razvije se stranskost 
(levoročnost in 
desnoročnost).  

Drobna in groba motorična 
koordinacija se z izkušnjami 
izboljšata. 

Socialno in čustveno Vzpostavi se čustvena 
vez med otrokom in 
tistim, ki zanj skrbi; 
posnemanje drugih; strah 
pred tujci. 

Spolne vloge; pojavljati 
se začne altruistično 
vedenje. 

Razvijajo se odnosi med 
vrstniki, prijateljstva postanejo 
zelo pomembna; strahovi 
postajajo bolj realistični. 

Kognitivno Pojavi se senzorno 
motorično razumevanje; 
razvija se spomin. 

Predoperativno mišljenje; 
uporaba simbolov. 

Konkretne operacije; poveča se 
obseg in trajanje pozornosti; 
izboljša se spomin (z uporabo 
različnih strategij); pojav 
spoznavnih stilov. 

Govorno Stavki z eno ali dvema 
besedama; širjenje 
besednjaka. 

Razumevanje slovničnih 
pravil in velik napredek v 
širini besednjaka. 

Sestavljanje zahtevnejših 
stavkov; širjenje besednjaka; 
zmožnost besednih iger. 

Samozavedanje, 
samopodoba 

Začne se samozavedanje; 
otrok vidi sebe ločeno od 
drugih ljudi; oralna in 
analna faza; razvije se 
zaupanje v ljudi. 

Spolna identiteta; začetki 
samopodobe; 
identifikacija z drugimi. 

Oblikuje se podoba o sebi in 
samospoštovanje; povečana 
stopnja introspekcije; konflikt 
med delavnostjo in 
manjvrednostjo je razrešen.  

Vir: (Kompare idr., 2011) 
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2.1.2 Psihosocialni razvoj 
 
Poleg razvoja osebnosti je ključen tudi psihosocialni razvoj posameznika. Teorijo 
psihosocialnega razvoja je leta 1963 razvil Erik Erikson. Poudarjal je razvoj jaza, razvoj 
identitete. V svoji teoriji je upošteval antropološke podatke, biografije, intervjuje in osebne 
izkušnje. Njegova teorija je vključevala osem stopenj psihosocialnega razvoja, ki zajema 
spremembe v razumevanju drugih in odnosih z njimi ter v povezovanju in razumevanju sebe 
kot člana družbe. Prehod čez vsako stopnjo zahteva rešitev konflikta ali krize (Kompare idr., 
2011). 
 
Vsak človek gre skozi vseh osem stopenj psihosocialnega razvoja, če le dovolj dolgo živi. 
Razvoj se nikakor ne more ustaviti. Naprej ga poganja biološko dozorevanje ter zahteve 
okolja, ki se z odraščanjem posameznika spreminjajo. Vsaka stopnja razvoja je namreč 
predstavljena kot nasprotje najbolj pozitivnega in najbolj negativnega vidika krize v 
določenem časovnem obdobju. Skozi stopnje se izoblikujejo različne identitete, vse pa je 
odvisno od reševanja kriz na posamezni stopnji psihosocialnega razvoja (Kompare idr., 2011). 
 
Preglednica 2: Psihosocialni razvoj osebnosti po Eriku Eriksonu. 
 

Starostno obdobje Psihosocialna kriza Uspešna razrešitev Neuspešna razrešitev 
Prvo leto Zaupanje / nezaupanje Temeljni občutek 

varnosti, zaupanje. 
Tesnobnost, nezaupljivost 
do drugih, pomanjkanje 
samozaupanja. 

Drugo leto Samostojnost / dvom 
vase in sram 

Zaupanje v svojo 
zmožnost nadzora 
lastnega telesa in 
obvladovanja pravil. 

Občutek nezmožnosti 
nadzora nad dogajanjem. 

Tretje do peto leto Pobuda / občutek 
krivde 

Zaupanje vase kot 
pobudnika in 
ustvarjalca. 

Občutki krivde; 
pomanjkanje želje po 
uveljavljanju lastnih 
zamisli. 

Šesto leto do adolescence 
(6-12 leta) 

Podjetnost / 
manjvrednost 

Občutek obvladovanja 
temeljnih 
intelektualnih, telesnih 
in socialnih veščin. 

Pomanjkanje samozaupanja, 
občutki neuspeha. 

Mladostništvo (12-20 leta) Jasna identiteta / 
zmedena identiteta 

Jasna podoba sebe kot 
enkratne osebnosti. 

Nejasno in spreminjajoče se 
doživljanje sebe; občutek, 
da deli jaza niso povezani. 

Zgodnja odraslost (20-30 
leta) 

Intimnost / izolacija Zmožnost zbližanja in 
zaupanja drugim. 

Občutja osamljenosti; 
zanikanje potrebe po bližini. 

Zrela odraslost (30-40 
leta) 

Ustvarjalnost / 
stagnacija 

Osredotočenost na 
družino, družbo, 
bodoče generacije, 
onstran sebe. 

Razvajanje samega sebe, 
pomanjkanje usmerjenosti v 
prihodnost. 

Starost (po 65 letu) Integriteta ega / obup Temeljno zadovoljstvo 
z življenjem, občutek 
izpolnjenosti. 

Razočaranje, občutek 
ničevosti življenja. 

Vir: (Kompare idr., 2011) 
 
 
V diplomskem delu so me zanimali predvsem otroci starosti 9-10 let, ki sem jih vključila v 
empirični del. Izmed naštetih psihosocialnih obdobij bi torej izpostavila obdobje: podjetnost 
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(marljivost) – manjvrednost. Ta stopnja je značilna za otroke med šestim in dvanajstim letom 
starosti. Takrat postane igra premalo, da bi lahko zadovoljili svoje potrebe. Iščejo občutke, da 
so sposobni opravljati dela, ki jih izvršujejo odrasli. Pri otrocih se pojavi trud in vztrajnost, 
razvija se občutek za delitev dela, za sodelovanje z drugimi in obvladovanje šolskih 
spretnosti. Seveda pa v tem obdobju ne sme primanjkovati spodbude in konstruktivno vodstvo 
odraslih, da se otroci lahko naučijo tistega, česar se sami ne bi domislili, tistega, kar je realno, 
kar daje občutek sodelovanja v svetu odraslih. 
 
 

2.1.3 Razvoj mišljenja 
 
V najširšem pomenu mišljenje vključuje spoznavne procese, na primer odločanje, 
načrtovanje, ocenjevanje in drugo. »Mišljenje je v ožjem pomenu odkrivanje novih odnosov 
med informacijami, ki jih posredujejo zaznave, predstave ali pojmi« (Kompare idr., 2011). V 
nadaljevanju je omenjeno nekaj vrst mišljenja. Če celoto razstavimo na manjše, enostavnejše 
dele, pravimo, da je mišljenje analitično, v primeru, da združimo dva ali več pojmov ali 
procesov v celoto, pa govorimo o sintetičnem mišljenju. Mišljenje je lahko divergentno 
(oblikovanje več rešitev za dani problem, uporabimo znano na nove načine) in konvergentno 
(pri tem se osredotočimo na eno zamisel, pomembno je usmeritev na samo eno pravilno 
rešitev problema). Poleg divergentnega in konvergentnega mišljenja je še konkretno mišljenje 
ter abstraktno mišljenje. Konkretno mišljenje je mišljenje, ki se v razvoju najprej pojavi, v 
celotnem procesu mišljenja prevladuje uporaba zaznav in konkretnih pojmov. Abstraktno 
mišljenje pa v svojem procesu uporablja abstraktne pojme. Psihologi mišljenje delijo še na 
domišljijsko in realistično mišljenje. Tu gre za razlike v odnosu do stvarnosti. Pri prvem gre 
za kombiniranje dejstev pod vplivom subjektivnih dejavnikov, kot so čustva in želje. 
Domišljijsko mišljenje privede do tvorbe novih kombinacij iz izkušenj in je povezan z 
realističnim mišljenjem, pri katerem se kombinirajo stvarna dejstva (Kompare idr., 2011). 
 
V psihologiji so izpostavljena štiri glavna področja mišljenja: 
 

� sklepanje: do novih spoznanj pridemo na osnovi dejstev. 
� reševanje problemov: pri reševanju problemov se pomikamo od začetnega stanja h 

končnemu, vmes pa premagujemo različne ovire. 
� odločanje: izbira in vrednotenje posameznih rešitev. 
� ustvarjalnost: proces, pri katerem se spomnimo nečesa originalnega ter uporabnega. 

 
 
Sestavine mišljenja 
 
Psihologi domnevajo, da so osnovne sestavine mišljenja predstave in pojmi. Če pomislimo na 
svoje starše, bi verjetno videli njihov obraz. Če pomislimo na osnovno šolo, ki smo jo 
obiskovali, se po vsej verjetnosti spomnimo, kakšna je videti od zunaj, mogoče bi videli celo 
učilnico, kjer smo preživeli največ časa in nam je bila všeč. Kaj so predstave? »Predstave so 
notranje reprezentacije (zastopniki) stvari in pojavov, ki ohranjajo podobnost med njimi«. 
Ljudje si ustvarimo vidno predstavo, vendar v povezavi z dejansko sliko ni popolna. 
Predstava vsebuje torej svoje vedenje o svetu in so pomembna sestavina mišljenja. Uporabne 
so predvsem pri reševanju problemov in odgovarjanju na vprašanja o objektih (primer: ali je 
svetlejša rumena limona ali grenivka?). Predstave pripomorejo k izboljšanju spretnosti 
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(primer: smučarji uporabljajo predstave pri treningih po ogledu proge, na kateri je kasneje 
tekma) (Kompare idr., 2011). 
 
Kot druga pomembna sestavina mišljenja so pojmi. Pojmi so sredstvo mišljenja in proizvod 
mišljenja hkrati. Vrsta ter količina pojmov, ki jih ljudje uporabljamo, se spreminjajo. Pojmi 
označujejo skupne značilnosti predmetov in pojavov. Prav zaradi oznak nam pojmi pomagajo 
razumeti in interpretirati svet okoli sebe, tako lahko bolje ocenimo življenjske situacije in se 
lažje odločamo. Pojmi nam olajšajo novo učenje še neodkritega sveta. Teorija abstrakcije 
razlaga, kako ljudje oblikujemo pojme. Lahko jih oblikujemo z abstrakcijo ali izločanjem 
bistvenih značilnosti predmetov ali pojavov in zanemarjanjem nebistvenih značilnosti. Ko z 
abstrakcijo izločimo nepomembne značilnosti, temu sledi posploševanje ali generalizacija. Le 
ta pa omogoči povezovanje bistvenih značilnosti v celoto. V primeru, da abstrakcija pojmov 
ni mogoča, pojem določajo prototipi oziroma tipični primerki nekega pojma ter njihove 
značilnosti (primer: prototip za pojem vozilo je po vsej verjetnosti avto, najbrž ne bi izbrali 
besede samokolnica). Pojmi so lahko naravni ali umetni. Naravne pojme običajno določajo 
prototipi in niso natančno opredeljeni, umetne pojme srečamo v matematiki ter znanosti; le ti 
so natančno opredeljeni. Največ novih pojmov se naučimo v procesu izobraževanja, zato se 
osnovo pojma učimo z razlago, prototip oblikujemo skozi izkušnje (Kompare idr., 2011). 
 
Mišljenje po Piagetu 
 
Jean Piaget, švicarski psiholog, ki je s svojim vpogledom v mišljenje otrok ugotovil 
pomembna dejstva o spoznavanju otoka, navaja štiri stopnje razvoja mišljenja, ki so opisane v 
nadaljevanju.  
 
a) Zaznavnogibalna stopnja: obdobje zaznavnega vnosa in usklajevanje fizičnih 
dejavnosti (0-2 leti) 
 
V tem starostnem obdobju otrok aktivno išče spodbude, s tem pa združuje primarne reflekse s 
ponavljajočimi vzorci ravnanja. Ob rojstvu so otrokov svet dejavnosti, ki jih sam udejanja. 
Otrok nima še razvitega govora, zato je pojav inteligentnosti predbesedni. 
 
b) Predoperacionalna stopnja: obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja (2-7 let) 
 
Otrokovo mišljenje je povezano z zunanjo dejavnostjo in notranjimi predstavami, ki mu 
zagotavljajo dejavnejše orodje pri razvoju inteligentnosti. Oblike predstavljanja so 
posnemanje, domišljija, simbolna igra ter govor, ki se v tem obdobju hitro razvija. 
 
c) Stopnja korektnih operacij – obdobje konkretno-logičnega mišljenja (7-11 let) 
 
V tem obdobju je prisotno logično mišljenje v odnosu do fizičnih predmetov. Prisotna je 
zmožnost reverzibilnosti (v mislih lahko obrnejo neko dejavnost, ki so jo izvedli prej) in 
spodobnost, da lahko v zavesti zadržijo dve ali več spremenljivk hkrati Otrok je v tem 
obdobju zmožen razvrščanja nekaterih značilnosti predmetov v skupine (količina, število) in 
razvrščanja po vrstnem redu ter klasifikacije. 
 
d) Stopnja formalnih operacij: obdobje logičnega mišljenja brez omejitev (11-15 let) 
 
Formalno obdobje je obdobje mišljenja zunaj konkretne stvarnosti. V prejšnji stopnji je otrok 
razvijal svoje odnose s pomočjo pripomočkov, zdaj pa lahko razmišlja o abstraktnih stvareh, o 
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pojmih drugega reda; zmožen je upoštevati besedne izjave in propozicije. Ob zavedanju 
svojega miselnega procesa se pojavi zmožnost razmišljanja o lastnem razmišljanju. 
Mladostnik je na tej stopnji zmožen razumeti in upoštevati simbolične abstrakcije v algebri in 
uporabljati metafore v literaturi ali pa operirati z abstraktnimi pojmi.  
 
Piaget je določal stopnje glede na zanje značilne ravni mišljenja. »Stopnje niso nepovezane, 
nespremenljive in se ne pojavljajo nenadoma, temveč se v kontinuiranem razvoju prekrivajo. 
Otroci lahko prehajajo na višje stopnje tako, da hkrati odgovarjajo na načine, ki so značilni za 
več kot eno stopnjo«. 
 

2.1.4. Razvoj učenja 
 
Pogosto v javnosti slišimo rek, da se učimo celo življenje. Na tej poti se spreminjamo telesno, 
duševno, doživljamo vzpone in padce, psihične in fizične napore. Osebnost se spreminja na 
podlagi učenja. »Učenje so razmeroma trajne spremembe v dejavnosti in osebnosti, ki so 
posledica individualnih izkušenj ob interakciji med človekom in njegovim okoljem.« Teorija 
izpostavi človeka v povezavi z okoljem, v katerim deluje in si pridobiva izkušnje, iz katerih se 
nekaj nauči. Če se človekova dejavnost spremeni kratkotrajno zaradi dejavnikov kot so droge 
ali alkohol, to ne označujemo kot učenje. Učenje psihologi delijo na sestavljenost in gradivo. 
Pri sestavljenosti govorimo o enostavnem klasičnem pogojevanju, ki preide v instrumentalno 
pogojevanje in modelno učenje in se zaključi z zapletenim oziroma kompleksnim učenjem z 
razumevanjem. Na gradivo razlikujemo: senzorno ali zaznavno učenje (razlikovanje po obliki, 
barvi), psihomotorično učenje (hoja, tek, sedenje ...) ter verbalno ali besedno učenje (učenje 
preprostih besed k učenju kompleksnih besednih zvez z razumevanjem) (Kompare idr., 2011). 
  
Vid Pečjak v knjigi Učenje, spomin, mišljenje razlikuje enostavne in zapletene oblike učenja. 
Enostavno učenje deli na neasociativno in asociativno učenje. K neasociativnem učenju 
uvršča habituacijo in senzitivizacijo, k asociativnemu pa vtisnjenje, klasično pogojevanje, 
instrumentalno pogojevanje in posnemanje. Zapletena oblika učenja poteka skupaj z 
mišljenjem; na primer: posameznik je postavljen pred problem, ga reši in si zapomni pot, po 
kateri je prišel do rešitve. Ko se ponovno sreča s podobnim problemom, ga zna rešiti (Pečjak, 
2011). 
 
Klasično pogojevanje 
 
S klasičnem pogojevanjem se je ukvarjal Ivan Pavlov s pomočjo sodelavcev ter zvestega psa. 
Opazoval je obnašanje psa, njegovo slinjenje v povezavi s prav določenim zvokom. Naučil ga 
je razlikovati različne tone. Pes se je slinil le pri tistih, pri katerih je vedno dobil hrano. Čez 
nekaj časa so zvočni dražljaj zamenjali s svetlobnim, vendar ob tem ni dobil hrane; pes je 
kmalu razvil slinjenje na svetlobni signal. 
 
Psihologija navaja sledečo teorijo. »S klasičnem pogojevanjem se organizem nauči 
neobičajnih odzivov na nevtralne dražljaje, zato ker sta bila določen odziv in določen dražljaj 
večkrat povezana.« Pogojni odziv je pogojen z izkušnjo. »Brezpogojni odziv je podedovana 
(ni naučen) biološka reakcija na določen dražljaj (brezpogojni dražljaj), namenjena varovanju 
in ohranjanju organizma.« Primer brezpogojnega dražljaja je na primer dojenček, ki ima že ob 
rojstvu razvit sesalni refleks, kar dobi v usta, to tudi sesa (Kompare idr., 2011). Pogojni 
dražljaj povzroča različne reakcije (premikanje glave, oči ...). Če se pogojni dražljaj pojavi 
hkrati z brezpogojnim dražljajem izzove pogojni refleks (enak ali podoben brezpogojnemu) – 
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stimulativno pogojevanje. V primeru, da se najprej pojavi brezpogojni, nato pa čez nekaj časa 
še pogojni dražljaj, pa govorimo o odloženem pogojevanju. Pečjak navaja tudi časovno 
pogojevanje, pri katerem uporabimo pogojni dražljaj večkrat v določenem časovnem 
zaporedju, nato sledi pogojna reakcija. Predpogojevanje je oblika pogojevanja, kjer se 
uporabita dva nevtralna dražljaja večkrat in hkrati. Kasneje na enega od njiju oblikujemo 
pogojni refleks (Pečjak, 2001). Pogojni refleksi višjega reda vključujejo že vzpostavljeni 
pogojni refleks v funkciji brezpogojnega. Denimo, pes se ob zvončku začne sliniti, dodamo 
svetlobni dražljaj luči in     pes se odzove tudi na to lučko. Pogojni refleks lahko pri tem 
preide v fazo ugašanja, če ni dovolj okrepljen z brezpogojnim dražljajem. Refleks slabi, 
dokler ne ugasne in se po odmoru spet pojavi – spontano izboljšanje. Ugašanje refleksa je 
inhibicija reagiranja. Pečjak loči in navaja različne tipe inhibicij. Izpostavila bi eksternalno in 
transmarginalno inhibicijo. Ekternalno inhibicijo sproži dražljaj, ki je zunanji, močan in 
nevtralen. Če osebek reagira na vir svetlobe, med reagiranjem pa se zasliši močan pok, 
reakcija preneha. Transmarginalna inhibicija poteka tedaj, kadar so dražljaji preveč intenzivni. 
Reakcija upade. Navedena inhibicija ščiti celoten organizem pred poškodbo (Pečjak, 2001). 
 
Instrumentalno pogojevanje  
 
Instrumentalno ali operativno pogojevanje je proučeval predvsem Burrhs Skinner, ki je 
naredil »Skinnerjev zaboj« (naprava za proučevanje operativnega pogojevanja). V zaboju se 
nahaja vzvod, na katerega mora žival pritisniti, da dobi priboljšek ali hrano. Instrumentalni 
refleksi potekajo po shemi: D1, sledi R, sledi D2 (D1-prvi dražljaj, R-reakcija, D2-drugi 
dražljaj). Določen dražljaj sproži reakcijo, ki povzroči nov dražljaj ali pa spremembo v 
situaciji, ki deluje kot nagrada (hrana) ali kazen (elektrika). Izpostavila bi štiri vrste 
instrumentalnih refleksov. Prva dva sta povezana z nagrajevanjem, in sicer so to refleksi, ki 
jim sledi nagrada ali pa refleksi, ki jim sledi odvzem nagrade. Tretji in četrti instrumentalni 
refleks sta v povezavi s kaznijo, in sicer so to refleksi, ki jim sledi kazen ter refleksi, ki jim 
sledi odvzem kazni. Instrumentalni refleksi se razvijajo postopoma in gredo skozi faze 
prenehanja, spontanega izboljšanja, generalizacije in diferenciacije. Med tehnike 
instrumentalnega pogojevanja Pečjak izpostavi biološko povratno zvezo (biofeedback), ki je 
odgovorna za vegetativne reakcije, kot so bitje srca, uriniranje in druge. Zveza deluje s 
pomočjo sporočil, ki prihajajo v zunanje receptorje (vid, sluh, tip). Znanstveniki so odkrili, da 
lahko s pomočjo ustreznih aparatov in zunanjih dražljajev vplivajo na vegetativne reakcije. 
Biološka povratna zveza se uporablja za odpravljanje in relaksacijo določenih funkcionalnih 
motenj organizma (Pečjak, 2001). 
 
Preglednica 3: Klasično in instrumentalno pogojevanje. 

Vrsta pogojevanja Vrsta pogojevanega 
vedenja 

Zakaj se učenje 
pojavi? 

Učinek pogojevanja 

Klasično pogojevanje Refleksno / samodejno Večkratno sočasno 
pojavljanje nevtralnega in 
pogojnega dražljaja. 

Nov dražljaj izzove na 
enak način. 

Instrumentalno 
pogojevanje 

Voljno / naključno   

Pozitivno utrjevanje Vedenju sledijo zaželene 
posledice. 

Utrjeno vedenje. 

Negativno utrjevanje Vedenje odstrani 
nezaželene posledice. 

Utrjeno vedenje. 

Kaznovanje Vedenju sledijo 
nezaželene posledice. 

Manjša verjetnost 
vedenja. 

 Vir: (Kompare idr., 2011) 
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Učenje z opazovanjem in posnemanjem 
 
Učenju z opazovanjem in posnemanjem spada med vrste enostavnega učenja, kjer nastopata 
najmanj dve osebi: opazovalec ter model. Modeli so lahko realni, živi (starši, sošolci ...) ali 
simbolični (junaki iz filmov, iz risank, iz računalnika). Vsak model modelira vedenje, 
opazovalec ga posnema. Shema učenja: izpostavitvi sledi osvojitev, ki se zaključi z 
sprejetjem. Da se učenje lahko začne, mora biti učenec izpostavljen modelu, ki kaže določene 
modelne znake (na primer objema ljudi). Učenec mora modelne znake osvojiti. Kako dobro 
jih osvoji, je odvisno od pozornosti, spomina in sposobnosti. Pri tem mora biti tudi ustrezno 
motiviran. Šele potem lahko sledi posnemanje določenega modela. Pri učenju s posnemanjem 
prihaja do posploševanja. Učenec lahko izbira, ali bo posnemal vsa vedenja, ki jih je model 
prikazal, ali pa se jim bo izognil. Na posnemanje vplivajo različni dejavniki, kot so spol, 
starost, socialne razmere učenca in osebnostne značilnosti modela. Učenje z opazovanjem in 
posnemanjem je zelo dobrodošlo za pedagoško in klinično prakso. Otroci s posnemanjem 
razvijejo duševne motnje ali pa jih učinkovito odpravijo (Pečjak, 2001). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Alenka Buh: Spodbujanje uživanja zelenjave pri otrocih 
 

 10 

3 Ustvarjalnost 
 
Ustvarjalnost opredeljujejo avtorji na različne načine. V knjigi Ustvarjam, torej sem avtorja 
Pečjaka in Štruklja mi je najbližja sledeča teorija: »Ustvarjalnost je sposobnost, da gledaš eno 
stvar in vidiš drugo.« (Pečjak, Štrukelj, 2013). Med raziskavo, ki sem jo izvedla v 
nadaljevanju, sem prišla do ugotovitve, da so bili učenci med učno uro zelo ustvarjalni. V 
narezani zelenjavi, ki bi jo lahko enostavno pojedli v solati ali jo skuhali, so učenci »videli« 
ter izdelali različne figure. Figure so nastale s pomočjo ustvarjalnosti in so učencem 
spodbudile veselje do zelenjave, kar se je izražalo tudi v zadovoljstvu uživanja narejenih 
izdelkov. 
 
Beseda ustvarjalnost je predvsem sposobnost reševanja problemov na izviren in nov način, je 
oblikovanje nečesa novega, še nepoznanega (Pečjak, Štrukelj, 2013). 
 

3.1 Faze ustvarjalnega procesa 
 
Ustvarjalni proces poteka skozi pet različnih faz. Vsebine vseh faz se med sabo hierarhično 
povezujejo. Tudi procesi, ki si sledijo, potekajo pod pogoji predhodnega. Prva faza se imenuje 
preparacija ali priprava, ki vključuje procese zaznave, spomina in mišljenja. Posameznik v tej 
fazi pridobi različne izkušnje z okoljem s pomočjo čustev, interesa, radovednosti. Druga faza 
je inkubacija, ki vključuje procese konvergentnega mišljenja. Posameznik je v tej fazi 
podvržen obsežnemu viru informacij ter vtisov. Pojavita se občutka negotovosti ter 
očaranosti. Sledi tretja faza, faza iluminacije ali navdiha, pri kateri je prisotno divergentno 
mišljenje pod pogoji odprtosti, tolerantnosti do negotovosti ter pripravljenosti tveganja. 
Vsebina pri iluminaciji vključuje veliko in kompleksno množico kognitivnih elementov 
(pojav čustev razburjanja in presenečenja). Četrta faza se imenuje verifikacija ali preverjanje. 
Prisotni so procesi preverjanja novosti pod pogoji povezovanja področij, norm in kriterijev. V 
vsebini se pojavijo nove povezave s pomočjo čustev zadovoljstva in ponosa. Zadnja faza je 
komunikacija ali sporočanje, pri katerem posameznik poseže po procesu posredovanja 
rezultatov drugim pod pogoji sposobnosti komuniciranja ter pripravljenosti sprejema 
posmeha. Vsebina tu vključuje preverjeno novo povezavo, kot čustvo pa se tu izpostavi 
pričakovanje (Kompare idr., 2011). 
 
 

3.2 Vloga domišljije 
 
Pri ustvarjalnosti igra pomembno vlogo tudi domišljija, čeprav le kot beseda nima enotnega 
pomena. Nekateri pisci izenačujejo domišljijo z mišljenjem. McKellar govori o dveh oblikah 
mišljenja. Prva oblika je realistično mišljenje, drugo je zaprto mišljenje. Realistično mišljenje 
kombinira stvarna dejstva brez subjektivnih primesi. Zaprto mišljenje povezuje dejstva pod 
vplivom subjektivnih teženj. K prvemu mišljenju spadajo: racionalizacija in projekcija, 
fantastika in znanstvena fantastika, umetnost, otroška igra, sanje, asociacije, prividi in 
prisluhi. K drugemu mišljenju pa sodijo naloge preizkusov za merjenje inteligentnosti, 
reševanje laboratorijskih problemov, iznajdljivost. Oba mišljenja se pogosto med sabo 
povezujeta, zato ju je težko ločiti. Kadar v domišljiji povezujemo spoznanja in si zamišljamo 
nove oblike, govorimo o ustvarjalno domišljiji. Iznajdljiva domišljija v domišljiji rešuje 
stvarne tehnološke probleme, pasivna domišljija pa beži od resničnosti. Osebek s pasivno 
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domišljijo ima ideje, vendar jih praktično ne izkoristi. Domišljija je potrebna tudi za 
znanstveno delo. O tem je govoril že silovito znani Einstein (Pečjak, Štrukelj. 2013). 
   

3.3 Ustvarjalnost v šoli 
 
Ustvarjalnost se ne vključuje zgolj v znanost, umetnosti, tehnologijo, filozofijo, ekonomijo, 
politiko in še bi lahko naštevali. Ustvarjalnost se lahko izraža skozi vsakega človeka (preko 
čustev ali na različnih področjih), zdravega, polno razvitega ter zmožnega mišljenja. 
Posameznik odraste v takega človeka le s pomočjo ustreznih družbenih dejavnikov, kot so v 
veliki meri starši, vzgojitelji ter učitelji, ki opravljajo odgovorno ustvarjalno vlogo. Največjo 
pozornost je torej potrebno usmeriti na skrb za otroke. Zagotavljati jim je treba dobre, 
spodbudne razmere za njihov čim boljši, zdrav, celovit človeški razvoj in zorenje (Pečjak, 
Štrukelj, 2013).   
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4 Prehranske vsebine v kurikulu od 1. do 4. razreda osnovne šole 
 

4.1 Spoznavanje okolja 

 
Pri predmetu Spoznavanje okolja, ki je prisoten v učnem kurikulu od prvega do tretjega 
razreda devetletnih osnovnih šol, se prve prehranske vsebine obravnavajo predvsem v 
tematskem sklopu Človek, skrb za zdravje.  
 
Preglednica 4: Operativni cilji in prehranske vsebine od 1. do 3. razreda osnovne šole. 
 

Spoznavanje 
okolja 

Operativni cilji Vsebine 

1. razred Zdrav način prehranjevanja, telesne vaje, počitek 
– omogočajo rast, razvoj, pomagajo ohraniti 
zdravje.  

Pogoji za zdravo življenje in rast 
(prehrana, gibanje, počitek, higiena), 
človeško telo. 

2. razred Hrana vsebuje sestavine, potrebne za gibanje, rast 
in pravilno delovanje telesa; spoznajo pomen 
raznovrstne prehrane, razvijejo družabnost, 
povezano s prehranjevanjem. 

Redna telesna vadba, pomen 
raznovrstne prehrane, priprava 
preproste jedi ali pijače, 
prepoznavanje sadja in zelenjave, 
človeško telo.  

3. razred Razume pomen zdravja za človeka, načini 
ohranjevanja zdravja, bolezni, hrana.  

Sestavine v hrani, ki so nujno 
potrebne za rast in pravilen razvoj 
telesa; hrana se lahko pokvari. 

Vir: (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2014) 
 
V prvem razredu se z prehranskimi vsebinami srečajo v učni temi: Živimo zdravo, učna enota: 
Skrb za zdravje. Pri pouku spoznavajo, da jim uživanje raznovrstne zdrave hrane, telesne vaje 
in počitek pomagajo ohranjati zdravje. Učenci se pri pouku prvič srečajo s piramido zdrave 
prehrane. Iz nje s pomočjo sličic razberejo, katera hrana je bolj zdrava za telo in zdravje, 
katera manj. Pri tem so lahko zelo ustvarjalni in skupaj z učiteljem izdelajo skupno 
prehransko piramido tako, da iz revij izrezujejo različna živila, nato pa jih hierarhično 
prilepijo v izrezano piramido. Tako se učenci skozi kreativnost in ustvarjalnost naučijo 
razporejati živila v piramido. Učence se opozori na del piramide s sadjem ter zelenjavo. 
Uživanje sadja in zelenjave je potrebno spodbujati tudi pri šolski malici ali kosilu. Seveda pa 
je vse odvisno od učitelja, ki izvaja učno uro, kako bo otrokom, ki se prvič srečajo s 
prehransko piramido, razložil pomen raznovrstne prehrane (Hergan idr., 2008).  
 
V drugem razredu nadaljujejo temo iz prvega razreda (pomen hrane za življenje vseh živih 
bitij). V dveh tematskih sklopih Jaz in narava ter Jaz in zdravje se učenci naučijo, da vsebuje 
hrana pomembne snovi/sestavine, ki so ključnega pomena za njihov pravilen razvoj ter rast 
celotnega telesa in da so te sestavine pomembne za ohranjanje njihovega zdravja. Zdrava 
prehrana človeka je sestavljena iz raznovrstnih živil. Nekatere vrste živil je zdravo uživati 
vsak dan v večjih količinah (zelenjava, sadje, ogljikovi hidrati, beljakovine). Vlaknine, ki se 
nahajajo v zelenjavi, polnozrnatem kruhu ... izboljšajo prebavo. Učenci se naučijo, da lahko 
zelenjavo pripravimo na različne načine, ampak najboljši način je, da jo zaužijemo surovo, saj 
tako ohrani veliko vitaminov in mineralnih snovi, ki so pomembni za zdravje. Nezdrava 
prehrana lahko povzroči različne bolezni, če zaužijemo prevelike količine hrane, ki je v 
prehranski piramidi čisto v vrhu (mastne jedi, sladke pijače, preveč soli). V učbeniku je 
predstavljeno tudi slikovno, kako lahko v petih obrokih na dan vključimo različne vrste živil 
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ter kje lahko dobimo zelenjavo in sadje, meso in mlečne izdelke, kruh in izdelki iz žit (tržnica, 
kmetije, vrtovi, trgovine z živili). Cilji so tudi, da učenci znajo pripraviti preprosto jed ali 
pijačo, napisati recept, ločiti različne vrste zelenjave in sadja in znajo razložiti, kaj prikazuje 
prehranska piramida (Hergan idr., 2004).   
 
V tretjem razredu se podajo na zanimivo pot izkustva o prehranjevanju v poglavju Živimo 
zdravo. Učenci se naučijo, da za pravilen in zdrav razvoj potrebujemo predvsem veliko 
gibanja na svežem zraku, dovolj počitka, predvsem pa zdravo in uravnoteženo prehrano. 
Učitelj uporabi prehranske vsebine iz prvega in drugega razreda in jih razvije v 
kompleksnejše. V prehranski piramidi spet izpostavi kritične dele, kot so sladkarije, masti, 
olja, sladke pijače, sol – zakaj jih je potrebno uživati le v majhnih količinah, zakaj so 
beljakovine pomembne za razvoj in rast telesa, v katerih živilih se skrivajo, kje se nahajajo 
vitamini, minerali in vlaknine, na kakšne načine lahko uživamo zelenjavo in sadje. S takimi in 
podobnimi vprašanji mora učitelj soočiti učence in jim potem tudi pravilno razkriti odgovore 
nanje. Poleg prehranske piramide in sestavin, ki se skrivajo v različnih vrstah hrane se 
izpostavi še pokvarljivost hrane. Učence lahko vključimo v pouk s tem, da vsak prinese k 
pouku embalažo različnih živil, iz katere razberejo rok uporabe določenega živila, nato pa 
živilo še ustrezno uvrstijo na pravilno mesto shranjevanja (hladilnik, klet, kuhinja, omarica, 
zamrzovalnik, kozarci s kisom) (Hergan idr., 2008).   
 

4.2 Naravoslovje in tehnika 
 
Naravoslovje in tehnika je predmet 4. in 5. razreda devetletnih osnovnih šol.  
 
Preglednica 5: Operativni cilji in prehranske vsebine v 4. in 5. razredu osnovne šole. 
 

Naravoslovje 
in tehnika 

Operativni cilji Vsebine 

4. razred Opisati pomen hrane in razložiti, kaj se dogaja s 
hrano v človeškem telesu; kisik je potreben, da se v 
celicah sprošča energija, ki je shranjena v hrani. 

Osnovna zgradba in delovanje 
človeškega telesa; prebavila. 

5. razred Razložiti pomen pestre in uravnotežene prehrane za 
rast, razvoj, zdravje; predstaviti in pojasniti vzroke, 
posledice podhranjenosti/prehranjenosti; ločiti 
hrano po izvoru in načinu predelave; pripraviti 
različne vrste jedi; razložiti, zakaj se živila 
pokvarijo, trajnost živil omejena. 

Zdrava prehrana; izvor in pridelava 
hrane; odgovornost za lastno 
zdravje. 

Vir: (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2014) 
 
V četrtem razredu devetletne osnovne šole spoznajo, kako deluje človeško telo. V učbeniku 
Raziskujemo, gradimo 4 je podrobno razloženo, kako deluje človeška prebava. Učenci se 
naučijo, da z raznovrstno hrano preko dneva lahko poskrbijo za dobro prebavo, počutje ter za 
boljše zdravje. Pri raznolikosti si učenci pomagajo s prehransko piramido. Spoznajo tudi 
različne prehranjevalne navade različnih kultur ter raznoliko pripravo hrane (kuhanje, 
pečenje, cvrtje, soparjenje, praženje). V petem razredu obravnavajo pomen pestre in 
uravnotežene prehrane in si še podrobneje pogledajo pripravo določenih jedi (Skribe Dimec 
idr., 2004). 
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5 Vključevanje zelenjave v prehrano otrok 
 

5.1 Prehrana in njena zgodovina 

 
Človek je vedno potreboval hrano ter pijačo, da je lahko izvajal različne dejavnosti, pa naj si 
bodo to akcije preživetja ali pa zgolj lenarjenje. Za vsak gib, za rast, razvoj celotnega telesa, 
celotnega uma, za razvajanje, za dobro počutje, za »zdravje« potrebujemo zadostno količino 
hrane, ki naj bo uravnotežena.  
 
V 80. letih v Sloveniji in Jugoslaviji je bila odgovornost za varstvo, vzgojo in zdravje na 
ramenih predvsem družbenega okolja zaradi sprememb v načinu življenja (ženske so delale 
polni delovni čas, vključevanje predšolskih otrok in otrok v vzgojno izobraževalne ustanove). 
Leta 1980 je bila imenovana Zvezna komisija za izdelavo normativov za družbeno prehrano 
otrok in mladine. Komisija je bila ustanovljena zaradi ugotovitev zdravstvene službe, ki je 
opozarjala na spremembe prehranjevalnih navad v smislu nižanja deleža družinske prehrane, 
porasta deleža družin, ki si zaradi neznanja, ekonomskih nezmožnosti, ob oglaševanju in 
ponudbi hranilno siromašnih industrijsko visoko predelanih živil na trgu in naraščajočega 
vključevanja vseh skupin populacije v sistem družbene prehrane ne privošči kvalitetne zdrave 
hrane (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).  
 
V letu 1981, v Novem Sadu: »Pravilna prehrana – zdrav otrok«  so bili sprejeti normativi na 
podlagi priporočene vrednosti za vnos hranil zdravstvenih in drugih prehranskih 
strokovnjakov. V dnevni normativ so bili vključeni vsi obroki (1–5), ki naj bi jih posamezna 
institucija pripravljala. Predloženi normativi niso predstavljali fizioloških prehranskih potreb 
za posamezne starostne skupine, ampak predstavljajo količino posameznih hranil, ki jo je 
treba zagotoviti za kakovostno družbeno prehrano (boljše zdravje in stanje hranjenosti, s 
katero bi omogočili optimalni razvoj in rast otrok. V 70. in 80. letih je Center za napredek 
gospodinjstva pripravljal standarde in normative za vzgojno-izobraževalne ustanove. Leta 
1982 je Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo pripravil po jugoslovanskih 
standardih normative za obroke hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pripravili so se 
tipski jedilniki za vzgojno-varstvene organizacije, celodnevne osnovne šole in srednje šole. 
Skupnost otroškega varstva je normative sprejela kot obvezne, na njihovi podlagi pa je bila 
izražena tudi cena obrokov hrane. Izobraževalna skupnost je normative in jedilnike za 
celodnevne osnovne šole in srednje šole sprejela le kot priporočilo. V 80. in 90. letih je Zavod 
za zdravstvo uvedel stroge sanitarne inšpekcije, ki obiskujejo vrtce, osnovne ter srednje šole, 
preverjajo kakovost hrane, higiensko ustreznost pri pripravi hrane, mikrobiološko varnost 
hrane ter ustreznost jedilnikov glede uravnotežene prehrane. Danes pa različne študije 
navajajo predvsem debelost otrok, nezdravo prehranjevanje otrok in odraslih predvsem v 
smislu pretiranega vnosa sladkorja, masti ter soli v telo in premajhen vnos vitaminov, 
mineralov ter vlaknin, ki se skrivajo v zelenjavi (Gabrijelčič Blenkuš, 2005).  
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5.2 Zdrava in uravnotežena prehrana 

5.2.1 Uravnoteženost hranilnih snovi 

V članku Prehrana otrok in mladostnikov avtorici Pandel Mikuš in Kvas (2007) opisujeta 
vlogo zdrave in uravnotežene prehrane za otroke in mladostnike. Poudarjene so hranilne 
snovi, uživanje sadja ter zelenjave, uživanje maščob, zadostna količina dnevnih obrokov 
vključno z zajtrkom. Izpostavi se dejstvo, da je v Sloveniji veliko predebelih otrok s slabimi 
prehranskimi navadami. 

Nezdrav način prehranjevanja je resen slovenski problem. Na to kaže več raziskav o 
prehranjevanju otrok ter mladine. Vsak dan je potrebno vnesti zadostno količino uravnotežene 
prehrane z manj sladkorja in skritimi maščobami, tudi zelenjave in sadja je potrebno zaužiti v 
skladu z priporočili ter piti dovolj vode. Zmanjševanje debelosti pa je krepko povezano tudi z 
aktivno telesno dejavnostjo. Za izboljšanje prehranskih navad otrok ter mladine je potrebno 
izboljšati izobraževanje ter vzgojo za zdravo prehrano v vzgojno izobraževalnih ustanovah. 
Samo učenje zdravega prehranjevanja se začne že v družini in se nato nadaljuje v vrtcu ter 
naprej v osnovni in srednji šoli. Tudi mediji morajo svojo oglaševalsko kampanjo obrniti v 
prid zdravemu načinu prehranjevanja (Pandel Mikuž, Kvas, 2007).  

Človeško telo potrebuje hranilne snovi: beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vitamine, 
minerale ter vlaknino v pravilnem razmerju glede na starost, spol in težo. Beljakovine so 
pomembne za rast, razvoj in obnovo telesa. Referenčne vrednosti za otroke in mladostnike 
priporočajo minimalni dnevni vnos med 0,9 in 1,0 g beljakovin na kg telesne teže glede na 
starost (1–15 % dnevnega energijskega vnosa na starostno skupino). Ogljikovi hidrati so 
glavni vir energije (predstavljajo od 50–60 % celotne dnevne preskrbe z energijo), ki jo tako 
otroci kot mladostniki zelo potrebujejo za svoje aktivnosti, rast in razvoj. Maščobe v telesu 
predstavljajo zalogo in vir energije. Z maščobami pokrijemo 20–30 % energijskih potreb. 
Obrok otrok in mladostnikov bi moral biti sestavljen iz uravnotežene prehrane, ki je 
sestavljena iz zelenjave in sadja, iz kakovostnih ogljikovih hidratov (polnovredna žita), 
beljakovin (mleko in mlečni izdelki z manj maščobami, pusto meso, ribe, stročnice ter iz 
kvalitetnih maščob (rastlinska olja) (Pandel Mikuž, Kvas, 2007).  

5.2.2 Priporočeni energijski vnosi pri otrocih in mladostnikih 
Priporočene energijske vnose se porazdeli po posameznih obrokih in sicer: zajtrk: 18–22 % 
celodnevnega energijskega vnosa, dopoldanska malica: 10–15 % celodnevnega energijskega 
vnosa, kosilo: 35–40 % celodnevnega energijskega vnosa, popoldanska malica: 10–15 % 
celodnevnega energijskega vnosa, večerja: 15–20 % celodnevnega energijskega vnosa. V 
primeru, če šola ne nudi kosila, so lahko malice v srednjih šolah energijsko močnejše (20–30 
% dnevnega obroka) (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).  
 
Pri sestavi jedilnikov je treba upoštevati: 

a) pestro sestavo jedilnikov, ki naj se ne ponovijo prej kakor v treh tednih oz. 21 dneh, 
b) priporočila glede pogostnosti uživanja priporočenih živil, 
c) hranilno bogato hrano z dovolj svežega sadja in zelenjave,  
d) zadostno količino tekočin ali napitkov,  
e) priporočila glede uživanja odsvetovanih, hranilno revnih živil,  
f) kakovost ponudbe, ustrezno organizacijo prehrane z vsemi obroki glede na čas 

oziroma trajanje pouka ali varstva. 
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5.3 Spodbujanje uživanja zelenjave pri učencih 

5.3.1 Uživanje sadja in zelenjave 
 
Fajdiga Turk, (2011) v enem izmed svojih člankov poudarja, da je v obdobju odraščanja 
uravnoteženo prehranjevanje pomembno za optimalno zdravje, rast in intelektualni razvoj 
otrok in mladostnikov, preprečuje tudi zdravstvene probleme (telesna teža, nezadostna 
preskrba z esencialnimi hranilnimi snovmi). Prehrana, ki vključuje sadje in zelenjavo v 
priporočenih količinah, telesu nudi zadostno količino vitaminov, mineralov, vlaknin in 
antioksidantov. Navedene snovi pomagajo pri rasti ter razvoju, varujejo pred infekcijskimi 
obolenji in boleznimi v odrasli dobi. Sadje in zelenjava vplivata na zniževanje telesne teže 
zaradi nizke energijske gostote. Priporočena količina sadja dnevno za splošno populacijo je 
najmanj 150 g, zelenjave pa 250 g, pri čemer je tu krompir izključen. Sezonsko sadje in 
zelenjava iz lokalnega okolja imajo visoko biološko vrednost, zato strokovnjaki priporočajo 
uživanje slovenske zelenjave.  

Sadje in zelenjava imata biološko zelo visoko vrednost. Vsebujeta vlaknine, vitamine, 
minerale, antioksidante. V obdobju otroštva in mladostništva organizem hitro raste in se 
razvija, zato so potrebe po vitaminih in mineralih v tem obdobju še večje kot pri odraslih. Z 
raziskavami so ugotovili, da s starostjo pri mladih uživanje zelenjave upada, dekleta je uživajo 
več kot fantje (Bajt, 2013). 

Otroci in mladostniki se raje odločajo za nezdravo hrano. Vzrokov za tako obnašanje je več. 
Mladostniki v raziskavah navajajo, da so nezdrave jedi hitro dostopne, ne vzamejo veliko časa 
bodisi za pripravo ali pa za uživanje teh jedi v restavracijah s hitro hrano ter splošna 
preobremenjenost s številnimi dejavnostmi. Učenci tudi navajajo, da jim starši predstavljajo 
oviro pri dostopnosti zdrave hrane (spodbujanje in nagrajevanje s sladkarijami). Starši so 
pogosto slab prehranjevalni zgled otrokom in pogosto zagovarjajo koristnost zdrave prehrane, 
otroke celo spodbujajo k uživanju zdrave prehrane, sami pa se priporočil ne držijo. Ko otrok 
vstopi v šolo, pa postane tudi ta lahko zaviralni dejavnik. Če se v šolski kuhinji ne trudijo za 
pestro, zdravo in uravnoteženo prehrano učencev in upoštevajo le njihove želje, kaj bi jedli, 
potem ne zagotavljajo ustreznih pogojev prehranjevanja (Gregorič, 2010).   

Zelenjava je manj priljubljena med mladostniki zaradi manj prijetnega, nepoznanega okusa in 
videza, na drugi strani je lahko vzrok skrit v nerazpoložljivosti zelenjave doma v družini, 
nepoznavanje določenih jedi z zelenjavo; danes je prisotna velika spodbuda uživanja hitre 
hrane (drugih skupin živil) ter manj spodbude za uživanje alternativ. Učenci v raziskavi 
navajajo, da bi spremenili svoje prehranske navade, če bi bile zdrave jedi bolj dostopne in bolj 
privlačne, cenejše od nezdravih jedi ali če bi se srečevali s težavami z zdravem (prekomerna 
telesna teža, druge bolezni).Velikokrat se srečujemo s trditvami učencev, kot so na primer: Ne 
bom jedel zelenjave ali pa Fuj, zelenjave ne bom niti poskusil. Učencem je potrebno 
zelenjavo približati tako, da jim omogočimo okolje, ki bo omogočalo spremembe v mišljenju 
učencev do okusa zelenjave, kar pomeni, da je potrebno povečati razpoložljivost zelenjave v 
okoljih kot so šola in njihov dom. Velika spodbuda k temu so lahko razne delavnice, ki 
potekajo med poukom. Na okenskih policah si lahko v lončke posadijo različno zelenjavo, na 
naravoslovnih dnevih se lahko da poudarek na zelenjavnih jedeh, učence se lahko vključi v 
pripravo zelenjavnih jedi. S tem učenci spoznavajo nove okuse in oblike uživanja raznobarvne 

zelenjave (zelenjavna nabodala). Veliko odgovornost za zdrav način prehranjevanja ima 
seveda šola, ki sestavlja šolski jedilnik. Že v prejšnjem poglavju smo si pogledali, kaj je 
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potrebno upoštevat pri sestavljanju jedilnikov. Na jedilniku sta lahko dve možnosti izbire 
določene zelenjave (poveča verjetnost uživanja vsaj ene). Videz in okus zelenjave mora biti 
privlačen, ne razkuhan. Ko učencem razlagamo o pomembnosti uživanja zelenjave, se 
moramo izogniti dolgovezenju in se raje posvetiti navajanjem primerov v povezavi s 
praktičnim delom (Bajt, 2013). Učenci naj spoznavajo značilnosti posamezne vrste zelenjave 
(izvor, sezona rasti, možnost uporabe, korist uporabe). Najboljši način spoznavanja je 
predvsem preko slik ali s konkretnim srečanjem s posamezno zelenjavo. Na drugi strani je 
potrebno opozoriti na nezdravo prehrano, kaj to je nezdrava hrana in kako bi jo lahko 
dopolnili ali nadomestili z zdravo hrano. V šolski kuhinji je vedno lahko prisotna sveže 
narezana zelenjave (solatni bar). Učenci opazujejo učitelje/vzgojitelje, sovrstnike, starše, ki so 
jim velik zgled za uživanje zelenjave. V prvi vrsti bi izpostavila domače okolje, kjer je naloga 
staršev, da s svojim zgledom in dejavnostjo spodbujajo otroke k uživanju zelenjave, zato je 
potrebno starše ozaveščati o pomenu uživanja zdrave, raznolike, mešane prehrane, ki 
vključuje veliko sadja in zelenjave. Doma in v šoli je že dovolj, če imajo otroci na razpolago 
svežo sezonsko, lokalno pridelano zelenjavo, ki je praviloma cenejša, bolj dostopna in vsebuje 
manj škropiv, saj ne prepotuje velike razdalje do nas. Staršem je potrebno predstaviti koncept, 
da se vzgoja za zdravo prehrano prične v domači kuhinji. Nevsiljiv način spodbude uživanja 
zelenjave bo opogumil marsikaterega učenca, da bo določeno zelenjavo vsak malo poskusil. 
Otrokov okus se namreč razvija postopoma in to je potrebno tudi upoštevati. Najbolje je, če so 
otroci tako doma kot ob posebnih dneh v šoli vključeni v proces priprave hrane, vzdušje pa 
mora biti prijetno (Bajt, 2013).  

5.3.2 Otroci in mladostniki pojedo premalo zelenjave 

 
V raziskavi HBSC 2006, ki so jo izvedli med mladostniki, so dobili rezultate, ki so 
predstavljeni v nadaljevanju. Zelenjave nikoli ne uživa ali jo uživa manj kot enkrat tedensko 
12,6 % anketiranih otrok in mladostnikov. Vsak dan uživa zelenjavo enkrat ali več krat 20,7 
% fantov in 26,6 % deklet, pet do šestkrat tedensko pa še 16,3 % fantov in 20,5 % deklet. 
Enkrat ali večkrat na dan zaužije zelenjavo največ enajstletnikov (27,7 %), sledijo 
trinajstletniki (22,2 %), petnajstletniki (21 %). Zelenjave nikoli ne uživa ali jo uživa manj kot 
enkrat tedensko 12,7 % enajstletnikov, petnajstletniki 13,2 % ter trinajstletniki 11,9 %. Največ 
enajstletnikov (34,0 %), trinajstletnikov (33,1 %) in petnajstletnikov (27,7 %) uživa zelenjavo 
dva do štirikrat tedensko (Jeriček idr., 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Graf 1: Pogostost uživanja zelenjave v letu 2006 v primerjavi z letom 2002. Vir: (Jeriček idr., 2007) 
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Tudi podatki iz raziskave, ki jo je izvedel HBSC leta 2010, ne kažejo spodbudnih smernic k 
zdravemu prehranjevanju otrok ter mladine. V raziskavi je sodelovalo 5416 mladostnikov, 
fantov in deklet. V raziskavi so ugotavljali, ali mladostniki še vedno ne uživajo sadja in 
zelenjave redno vsak dan. Ugotovitve so bile zaskrbljujoče, namreč, kar manj kot petina jih 
dosega priporočila glede uživanja sadja in zelenjave, kar pomeni, da ju uživa vsaj enkrat 
dnevno, medtem ko ju nikoli ne uživa 5,3 % mladostnikov. Če na tehtnico postavimo sadje in 
zelenjavo, se otroci raje odločijo za sadje. Sledeči procenti raziskave nam povedo, da otroci in 
mladi uživajo premalo zelenjave. Četrtina mladostnikov (25 %) uživa zelenjavo vsaj enkrat na 
dan, medtem ko je nikoli ne uživa 4,4 % mladostnikov. Manj kot enkrat na teden jo uživa 6,9 
% mladostnikov, enkrat na teden 12,5 %, 2–4 dni na teden 32 % ter 5–6 dni na teden 19,1% 
(Jeriček idr., 2010). 
 

5.3.3 Vpliv družine na prehranjevanje otrok 

 
Otroci se z različno hrano srečajo znotraj družine. Tekom razvoja opazujejo starše, kaj jedo 
oni, kakšno hrano pridelujejo ali kupujejo, kako hrano pripravijo. Otrok tedaj izoblikuje 
določene vzorce, ki jih prenese naprej v vrtec in v šolo. Starši imajo torej veliko odgovornost 
pri vzgoji otrok tudi glede učenja pravilnih prehranjevalnih navad. 
 
V članku avtorice Meaghan S. Christian (2012) in drugi zasledila zanimivo študijo o tem, 
kako družina vpliva na prehranjevanje otrok. Namen študije, ki so jo izvedli v osnovni šoli v 
Londonu, je bil raziskati, kako domače okolje in vrednote staršev vplivajo na količino 
zaužitega sadja ter zelenjave. Vzorec je bil sestavljen iz 2.383 otrok (iz 52 različnih osnovnih 
šol Londonu) s povprečno starostjo 8,3 leta. Rezultati raziskave so pokazali, da otroci 
zaužijejo povprečno 293 g sadja in zelenjave na dan. Otroci, ki v družini jedo družinski obrok 
skupaj za mizo, so povprečno zaužili 125 g več sadja in zelenjave kot otroci iz družin, ki 
nikoli ne jedo skupaj. S pomočjo raziskave so tudi ugotovili, da se otroci zgledujejo po 
starših; v družinah, kjer starši dnevno uživajo sadje in zelenjavo je raziskava pokazala, da 
njihovi otroci pojedo 88 g sadja in zelenjave več kot pa otroci iz družin, kjer starša ne uživata 
zelenjave ali sadja. Zanimivo, tudi različna priprava zelenjave in sadja vpliva na zaužito 
količino. V družinah, kjer sadje in zelenjavo režejo skupaj z otroci, je rezultat raziskave 
pokazal 44 g več zaužite zelenjave ter sadja kot pa v družinah, ki le tega ne režejo/pripravljajo 
skupaj. Med glavne sklepe te študije navajajo, da na priporočen vnos sadja ter zelenjave pri 
otrocih vpliva količina družinske porabe sadja in zelenjave, njun način priprave ter skupinsko 
družinsko obedovanje, vsaj za kosilo (Christian idr., 2012). 
 
Juul (2012) v svojem delu izpostavi družino kot odgovorno okolje pri vzgoji otrok tudi glede 
prehranjevanja. Starši skrbijo za lastno prehrano in prehrano otrok, zato odločajo, kaj bodo 
kupili, kako dostopna bo hrana otrokom. V družini morajo vzdrževati ton, razpoloženje in 
ozračje, ki je prisotno med odraslimi in prav tako med odraslimi in otroci. Dobro je, če otroke 
starši čim prej vzamejo s sabo v kuhinjo, kjer mu postavijo primerno mizo, na kateri lahko 
ustvarja. Kasneje, ko že malo zraste (od tretjega leta naprej), morajo starši redno omogočati 
kuharske dneve svojim otrokom. Redni kuharski dnevi lahko prerastejo v tradicijo, ki traja, 
dokler se otroci ne odselijo od doma. Skupno delo z odraslimi je vzgojni proces. Starši z 
lahkoto prepoznajo, kdaj ima otrok dovolj motoričnih sposobnosti za določeno pomoč v 
kuhinji. Otroci se tako naučijo kuharskih veščin na zabaven način, spoznajo različne vrste 
hrane in vrste priprav.  
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Starši se predvsem soočajo s problemi uživanja zelenjave pri otrocih. Razlogi za to so 
različni. Otrokom ni všeč okus zelenjave; nekateri starši preveč vsiljivo propagirajo smisel 
uživanja zelenjave in s tem je otrokom še manj prijetno sedeti za mizo; spet drugi starši 
postanejo zelo zaskrbljeni takoj, ko njihov otrok prvič odkloni zelenjavo; nekateri starši si 
tako zelo prizadevajo, da bi otroci jedli zdravo hrano, da se njihova prizadevanja sprevržejo v 
egocentrizem (le v zdravem otroku vidijo dokaz, da so dobri starši). Zelenjavo je mogoče 
pripraviti na več načinov, v nekaterih družinah jo preveč skuhajo, zelenjava postane brez 
barve in okusa in zato za otroke neprivlačna; lahko pa je problem v tem, da otrok z 
zavračanjem hrane izkazuje konflikt z mamo in očetom. Zelenjava je pomemben sestavni del 
prehrane – to je dejstvo. Da bi jo otroci uživali z užitkom, je potrebno, da se starši ne 
vznemirjajo, potrebno je, da sprejmejo, da njihov otrok zelenjave ne bo jedel nekaj časa in da 
otrokom povedo svoje stališče na prijazen razumljiv način (primer: Želel bi, da bi ti bilo vsaj 
nekaj vrst zelenjave všeč) (Juul, 2012). Zelenjava je lahko zelo zabavna, če starši skupaj z 
otroki pripravljajo svežo, raznobarvno zelenjavo različnih oblik, tako lahko tudi potem 
pričakujemo, da jo bodo na koncu tudi pojedli.  
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6 Gospodarsko interesno združenje: Slovenska zelenjava 

 

6.1 Predstavitev programa 
 

6.1.1 Osnovne informacije                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Prepoznavni znak GIZ-a. 

Vir: (GIZ, 2013)  
 
Program vključuje informiranje in promocijo sveže zelenjave s ciljem povečanja porabe 
zelenjave. Naziv je Slovenska zelenjava, gospodarsko interesno združenje ali krajše, GIZ 
Slovenska zelenjava. Predsednik gospodarsko interesnega združenja je g. Ivan Bučar s 
sedežem na Plemljevi ulici 2, Šentvid. V GIZ Slovenska zelenjava, (ustanovljen 16. 11. 
2011), je vključenih 8 družbenikov, od tega 7 zadrug, ki tržijo svežo zelenjavo in eno podjetje 
(Kmetija.si), ki nudi podporo pri marketinškem komuniciranju. Kmetija.si ima poslanstvo 
povezovanja med člani zadrug z GIZ Slovenska zelenjava, povečuje prodajo zadrug na način 
oglaševanja njihovih članov. Člani zadrug so kmetje s pridelavo in trženjem sveže zelenjave. 
Glavni razlog za izvajanje programa je nizka potrošnja zelenjave v Sloveniji v letu 2010 in 
2011 glede na pretekla leta, prav tako je poraba zelenjave v Sloveniji nižja od povprečja 
Evropske unije. HBSC 2010 poroča o tem, da je poraba zelenjave med otroki in mladostniki 
tudi upadla (Jeriček idr., 2010).  
 

6.1.2. Strategije programa in cilji 
 
Strategija programa temelji na promociji sveže zelenjave in informiranju ciljnih skupin o 
lastnostih sveže zelenjave in spodbujanju porabe sveže zelenjave. Na ta način se bo doseglo 
povečanje porabe sveže zelenjave. 
 
Gospodinjstvom (potrošniki med 25–65 letom starosti) je potrebno posredovati sporočila o 
lastnosti sveže zelenjave, pridelane v EU, kar se bo doseglo z intenzivno promocijo in 
informiranjem s spletom akcij, ki bodo vključevale različne medije, da bi se doseglo čim višji 
priklic ciljne skupine. Z akcijami informiranja bodo ciljne skupine spodbujene k razmišljanju 
o sveži zelenjavi, z akcijami promocije različnih medijev se bo vplivalo na odločitev za nakup 
sveže zelenjave. Poseben poudarek bo namenjen pospeševanju prodaje na prodajnih mestih, 
vključena je tudi embalaža kot nosilka promocijskih sporočil. S tem bo potrošnik neposredno 
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na prodajnem mestu opozorjen na nakup sveže zelenjave, ki je prek prepoznanih sporočil bila 
predhodno promovirana z akcijami oglaševanja in informiranja (Bučar idr., 2013). 
Izvedba strategije temelji na zavedanju, da je potrebno za dosego cilja povečanja porabe 
spodbuditi porabo sveže zelenjave že pri najmlajših, to je pri otrocih v vrtcih in osnovnih 
šolah, jim predstaviti načine priprave sveže zelenjave, poučiti o lastnostih sveže zelenjave in 
jih motivirati za njeno redno uživanje. Za informiranje in promocijo otrok in mladostnikov se 
bo uporabilo sporočilo »5 na dan«. V akcije informiranja bodo vključeni tudi vzgojitelji in 
učitelji. Informiranje bo prek spletne strani namenjeno tudi šolskim kuhinjam (Bučar idr., 
2013).  
 
Splet akcij zajema tiste ciljne skupine, ki bodo vplivale na povečano uporabo sveže zelenjave 
v državi. Mediji bodo poročali o ukrepih programa z namenom vplivanja na javno mnenje. 
Definicija strategij: 

• Promocija sveže zelenjave za povečanje uživanja zelenjave. 
• Informiranje o lastnostih sveže zelenjave proizvedene v EU z namenom boljše 

osveščenosti in posledično povečanega uživanja zelenjave. 
• Pridobiti pozornost medijev, ki bodo poročali o ukrepih programa z namenom 

vplivanja na javno mnenje in s tem posledično na doseganje ciljev programa.  
 
Glavni cilj programa, ki vključuje vse ciljne skupine, je povečanje porabe zelenjave za 8,2 % 
glede na izhodiščno leto 2011 in s tem doseči raven porabe zelenjave iz leta 2009 oz. doseči 
porabo na prebivalca na 78,4 kg zelenjave po končanem programu. Ciljne skupine so 
gospodinjstva (potrošniki med 25–65 letom starosti), otroci v vrtcih in šolah (3–14 let), 
mladostniki (dijaki in študentje 15–25 let), obrati družbene prehrane (šolske kuhinje), učitelji 
ter vzgojitelji in novinarji (Bučar idr., 2013). 

6.2 Akcije programa 

6.2.1 Organizacija in izvedba novinarskih konferenc 

 
Ciljna skupina so novinarji. Namen akcije je predstavitev ciljev in vsebine kampanije. Na 
novinarski konferenci se predstavi stanje na trgu zelenjave v Sloveniji in EU (poraba sveže 
zelenjave, pridelava sveže zelenjave), predstavi se program promocije sveže zelenjave (cilji, 
izvedene akcije in učinki akcij), navede se lastnosti zelenjave, pridelane v EU, kakovost 
zelenjave (varnost, hranilna vrednost in okus, proizvodne metode, varstvo okolja, povezava s 
poreklom proizvoda), predstavi se še spletna stran (Bučar idr., 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 2: Sestavni elementi programa Sveže in naravno.Vir: (Buh, 2013) 
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6.2.2 Oglaševanje z jumbo plakati  
 
Ciljna skupina so gospodinjstva in mladostniki. Namen akcije je promocija sveže zelenjave z 
namenom ciljnim skupinam posredovati glavna sporočila programa in množično 
komuniciranje z namenom čim večje pokritosti ciljne skupine. Jumbo plakati bodo postavljeni 
po celotni Sloveniji na mestih, kjer je populacija najbolj skoncentrirana, kjer so tudi najbolj 
visoke dnevne delovne migracije. Jumbo plakati dajejo porabnikom sveže zelenjave jasno 
definirano sporočilo programa (Bučar idr., 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3: Oglaševalni jumbo plakat. 

Vir: (Buh, 2013) 

6.2.3 Spletna stran in Facebook kampanija 

 
Ciljna skupina so gospodinjstva, mladostniki, otroci, obrati družbene prehrane, učitelji, 
vzgojitelji. Namen akcije je informiranje o lastnostih sveže zelenjave z namenom ciljnim 
skupinam posredovati sporočila programa in pa spodbuditi razmišljanje o lastnostih sveže 
zelenjave. Glavna funkcija spletne strani je informiranje potrošnikov o lastnostih sveže 
zelenjave, informiranje učiteljev in šolskih kuhinj ter naročilo subvencionirane embalaže. 
Web naslov spletne strani je vključen v ostale promocijske akcije, saj se bo pri izvedbi ostalih 
promocijskih akcij promovirala tudi spletna stran (potrošnik lahko dobi več informacij na 
spletni strani). Na ta način se bo povečala obiskanost spletne strani (Bučar idr., 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 4: Prikaz nagradne igre na facebooku. 

Vir: (Facebook, 2013) 
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6.2.4 Promocija na prodajnih mestih in deljenje letakov v trgovskih centrih 

 
Ciljna skupina so mladostniki ter gospodinjstva. Namen te akcije je doseči prepoznavnost 
enotne embalaže za zelenjavo na prodajnih mestih, promocija in informiranje o lastnostih 
sveže zelenjave z namenom ciljnim skupinam posredovati sporočila programa, pospešiti 
nakup sveže zelenjave neposredno na prodajnem mestu v trenutku, ko se kupec odloča za 
nakup. Promocija na prodajnih mestih poteka v trgovinah na drobno in na tržnicah. Z 
deljenjem letakov v trgovskih centrih se cilja na tisti del populacije, ki večina časa preživijo 
zunaj z doma in jih je zato s tradicionalnimi mediji težko doseči (Bučar idr., 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Promocija                                                                              Slika 6: Lesena embalaža. 
 V Mercator centrih.                                                                             Vir: (Buh, 2013) 
Vir: (Buh, 2013)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 7: Stojnica iz domačih krajev, ki vsebuje leseno embalažo. 

Vir: (Buh, 2014) 
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6.2.5 Oglaševanje in informiranje v revijah 
 
Ciljna skupina so gospodinjstva, mladostniki in otroci. Namen akcije je promocija in 
informiranje o lastnostih sveže zelenjave z namenom ciljnim skupinam posredovati sporočila 
programa, spodbuditi razmišljanje o lastnostih sveže zelenjave. Oglasi v revijah ponujajo 
možnost, da dosežejo občinstvo in zadovoljujejo posebne interese s pozornim branjem. Bralci 
v različnih revijah iščejo informacije, spremljajo oglase in jih razumejo kot del publikacije. 
Glavna prednost oglasa v reviji glede na strategijo programa promocije sveže zelenjave je, da 
omogoča več informacij o sveži zelenjavi kot oglasi na televiziji, radiu, jumbo plakatih. 
Oglasi v revijah so informativne narave, ne samo promocijske (Bučar idr., 2013). 
 

6.2.6 Degustacije in informiranje v osnovnih šolah in vrtcih 
 
Ciljna skupina so otroci ter obrati družbene prehrane. Namen akcije je informiranje o 
lastnostih sveže zelenjave z namenom ciljnim skupinam posredovati sporočila programa, 
spodbuditi razmišljanje o lastnostih sveže zelenjave. Neposreden stik z otroki omogoča 
izmenjavo informacij. Akcijo informiranja in promocija z degustacijami se izvaja v stotih 
večjih vrtcih in osnovnih šolah. Na degustacijah se mlajšim otrokom (predšolski in učencem 
do 4. razreda) razdeli zloženke in letake. Zloženka bo vsebovala igre za otroke (miselne igre) 
na temo zelenjave. Vsebovala bo tudi link spletne strani. Letak otroci odnesejo domov, kjer se 
z njim lahko seznanijo tudi starši. Starejšim otrokom (5. do 9. razreda) se na degustacijah deli 
letake, ki so informativne narave v zvezi z uživanjem sveže zelenjave s temami in sporočili 
programa (Bučar idr., 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 8: Pisana zelenjava za delavnice. 

Vir: (Buh, 2014) 
 

6.2.7 Oglaševanje na TV in radiu 
 
Ciljna skupina so gospodinjstva, mladostniki in otroci. Namen akcije je ponovno promocija 
sveže zelenjave z namenom ciljnim skupinam posredovati glavna sporočila programa ter 
množično komuniciranje z namenom čim večje pokritosti ciljne skupine. Za promocijo sveže 
zelenjave se bo uporabil 7 sekundni animiran oglas. Radijski oglas dopolnjuje oglaševanje na 
televiziji, saj gre za zvočno predstavitev (Bučar idr., 2013).  
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6.3 Predvidljivi učinek programa 

 
Predvidljivi učinek programa je povečanje porabe zelenjave iz 72 kg na prebivalca (leto 2011) 
na 78,4 kg porabe zelenjave na prebivalca po končanem programu ter izboljšanje porabe 
sveže zelenjave. Rezultati o doseganju cilja povečanja sveže zelenjave se bodo izmerili ob 
koncu izvajanja programa prvega, drugega in tretjega leta in bodo razvidni iz uradnih objav 
(Statističnega urada Republike Slovenije – SURS in Kmetijski inštitut Slovenije – KIS) 
(Bučar idr., 2013). 
 

6.3.1 Akcija anketiranja učencev 
Od novembra 2013 do marca 2014 je potekala raziskava v okviru projekta Sveže in naravno 
za merjenje učinkovitosti akcij GIZ – Slovenska zelenjava. Struktura vzorca je bila N=467, 
69,8 % otrok je bilo starih med 7–9 let. Pri uživanju različnih vrst živil je 84 % učencev 
odgovorilo, da zelo radi uživajo sadje, nekoliko manj meso (66 %) in zelenjavo (60 %), 10 % 
anketiranih otrok pa ne mara zelenjave. Dobljeni podatki so zelo vzpodbudni. Zanimiv 
dobljen rezultat je tudi dejstvo, da kar 75 % anketiranih otrok meni, da bi morala biti 
zelenjava sestavni del vsakega njihovega obroka, 95 % učencev trdi, da je zelenjava bolj 
zdrava kot sladkarije in 62 % jih je navedlo, da je zelenjava bolj »kul« od sladkarij. Tu se 
torej že kaže skrb in ozaveščenost učencev, da zelenjava enostavno mora biti sestavni del 
njihovih obrokov vsakdana. Glede všečnosti delavnic, ki sem jih in jih izvajam, je 60 % otrok 
navedlo, da jim je bil najbolj všeč ustvarjalni del učne ure (sestavljanje iz zelenjave - 
Zelenjavko, obrazi, različne oblike), četrtini vprašanih (25 % otrok) je bilo najbolj všeč to, da 
so lahko jedli zelenjavo. Torej, po podatkih sodeč, je praktično delo pri pouku najbolj 
zabavno in tudi poučno za učence. Da je zelenjava »kul« zato, ker je zdrava meni kar 71 % 
otrok, 24 % otrok pa trdi, da je »kul«, ker je dobrega okusa. Tudi rezultati ključnega vprašanja 
na anketnem vprašalniku (Ali boš v prihodnje užival/a več, manj ali enako zelenjave, kot si jo 
do sedaj?) so zelo pozitivni, namreč, 49 % otrok namerava v prihodnje uživati več zelenjave, 
42 % jih bo uživalo toliko zelenjave, kot so jo do sedaj, le 7 % otrok bo v prihodnje uživalo 
manj zelenjave. Zaradi pozitivnih dobljenih rezultatov bo projekt Sveže in naravno potekal 
tudi še v prihodnjem letu (Episcenter, 2014). 
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7 Empirični del 

7.1 Opredelitev problema 

Prehranjevalne navade so bistvenega pomena za zdravo in kvalitetno življenje posameznika. 
Stil življenja se je v zadnjih desetletjih močno spremenil. Mladi zapuščajo kmetije, se selijo v 
mesta ali v obmestna območja, kar jim nudi hitrejši dostop do trgovin, storitev in delovnega 
mesta. Otroci so bolj kot ne večina časa prepuščeni sami sebi, čas si krajšajo s sedenjem pred 
računalnikom med štirimi stenami hiš ozkih ulic. Čas za prehranjevanje je relativno kratek, 
omejen na službeni ter šolski prostor. Časa primanjkuje tudi tistim, ki imajo vrtove, a zaradi 
naglice ne zmorejo posaditi domačih vrtnin in jih primerno obdelovati. Otroci nimajo več 
zgleda, kako skrbeti zase glede prehranjevalnih navad, ne zanima jih več, kako se hrana 
pravzaprav prideluje, važno je, da se vse lahko kupi v trgovinah; prav tako ne dajejo več 
pozornosti na igro zunaj na svežem zraku zaradi napredne tehnologije, s katero so 
bombardirani že od malih nog. Otrok s prekomerno telesno težo je vedno več, tudi starost 
obolelih se vsako leto bolj znižuje, kar je še posebej zaskrbljujoče. Na današnje in bodoče 
otroke lahko v prvi vrsti najbolj vplivajo starši, saj so jim prvi zgled zdravega ter 
uravnoteženega prehranjevanja ter zgled »gibanja«. Tudi vloga vzgojiteljev in 
učiteljev/učiteljic ni zanemarljiva. Pri prehranskih vsebinah od prvega do devetega razreda, 
lahko s pomočjo zabavnih, poučnih in zanimivih učnih ur učence spodbudijo k razmišljanju, 
kaj potrebuje človeško telo, da ne zboli in ima dovolj energije za življenje. 

V povezavi z akcijo evropskega projekta Sveže in naravno smo izvedli različne dejavnosti in 
uporabili različne metode za spodbujanje uživanja zelenjave, ki ima pomembno vlogo pri 
zdravem načinu prehranjevanja. Dejavnost projekta je bila povezana s kurikulom šestega 
razreda osnovne šole in je bila vsebinsko prilagojena učencem četrtega razreda, povprečne 
starosti 9 let. Učenci so z uporabo različnih metod razvijali svoje mišljenje, ustvarjalnost ter z 
razumevanjem dograjevali svoja obzorja znanj. Cilj izvedene delavnice je bil, da učenci na 
podlagi svojih izkušenj in navad oblikujejo nov pozitiven pogled ter odnos do zdravih 
prehranjevalnih navad predvsem s povečanjem uživanja vseh vrst zelenjave.   

7.2 Cilji  
 
1. Ugotoviti, katera zelenjava je med otroki bolj in katera manj priljubljena. 

 
2. Ugotoviti, ali aktivna metoda poučevanja pozitivno vpliva na znanje otrok o pomenu 
uživanja zelenjave in njihovo uživanje zelenjave. 

 
3. Oblikovati in uporabiti pravilni način promocije uživanja zelenjave, s katerim bi spodbudili 
otroke k večjemu uživanju raznovrstne zelenjave. 
 
4. Vključiti učence v ustvarjalno praktični del akcije ali učne ure, ki jim pomaga pri razvijanju 
veščin priprave hrane in jih motivira, da tudi sami vključujejo zelenjavo v jedilnik. 
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7.3 Raziskovalne hipoteze 

 
H1: Učenci ne uživajo pogosto različnih vrst zelenjave. 

 
H2: Učenci imajo slabo znanje o zelenjavi in o pomenu uživanja zelenjave za zdravje. 
 
H3: Praktično delo, pri katerem otroci spoznavajo različne vrste zelenjave in pripravljajo 
različne jedi iz zelenjave pri njih spodbuja uživanje zelenjave. 
 

7.4 Raziskovalne metode 

 
Eksperiment in metoda opazovanja 
 
V devetih razredih četrtega razreda različnih osnovnih šol iz Ljubljane smo izvedli 
izobraževanje o zelenjavi. Pripravili smo učno enoto, ki je trajala 60 minut. Število učencev, 
ki je sodelovalo v raziskavi je bilo 229.  
 
Uspešnost izvedene učne ure z degustacijo zelenjave smo merili z vprašalnikom, ki so ga 
izpolnjevali učenci pred in po izvedbi učne ure. S prvim vprašalnikom smo ugotavljali, 
kakšen odnos imajo otroci do uživanja zelenjave in kako pogosto jo uživajo. Z drugim 
vprašalnikom, ki so ga učenci izpolnjevali po izvedbi učne enote, pa smo ugotavljali 
učinkovitost izvedenega izobraževanja in spremembe odnosa otrok do uživanja zelenjave po 
izvedenem izobraževanju. 
 

7.5 Opis vzorca 

 
V raziskavo je bilo vključenih 229 učencev iz devetih različnih osnovnih šol ljubljanske 
regije. Njihova povprečna starost je bila 9 let. V raziskavi je sodelovalo 110 deklic in 119 
dečkov četrtih razredov.   
 

7.6 Opis instrumenta 

 
Učna ura je bila sestavljena iz teoretičnega dela in praktičnih delavnic ter pokušanja različnih 
vrst sveže zelenjave. Učenci so s pomočjo predstavitve, ki je vključevala veliko slikovnega 
materiala ter s pomočjo praktične predstavitve različnih vrst zelenjave usvajali in nadgrajevali 
svoje vedenje in znanje o zelenjavi.  
 
Prvi vprašalnik, ki smo ga izvedli pred začetkom šolske ure, je vseboval vprašanje zaprtega 
tipa, vprašanja odprtega tipa in vprašanje, ki je vključevalo preglednico z imeni različnih vrst 
zelenjave, v kateri je bila uporabljena Likertova lestvica (1 – zelenjave ne poznam, 2 – 
nikakor mi ni všeč, 3 – ni mi všeč, 4 – okus ni ne dober ne zanič, 5 – všeč mi je, 6 – zelo mi je 
všeč). Drugi vprašalnik, ki smo ga izvedli po zaključku akcije, je vseboval vprašanja zaprtega 
tipa, vprašanje odprtega tipa, kombinirana vprašanja ter vprašanje, ki je vključevalo 
preglednico z 10 različnimi vrstami zelenjave. Učenci so v preglednici označili, kako jim je 
bila posamezna zelenjava, ki so jo poskusili ,všeč oziroma jim je bila zanič. 
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7.7 Postopki obdelave podatkov 

 
Opravljena je bila deskriptivna statistična obdelava podatkov. Rezultati so prikazani v 
preglednicah in grafih. 
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8 Rezultati 

8.1 Opis in evalvacija izvedbe akcije 

 
Priprava na izvedbo akcije 
 
Zgodaj zjutraj smo vso zelenjavo prinesli iz hladne kleti v čiste prostore kuhinje. Ločeno smo 
čistili korenje, solato, papriko, paradižnik, bučke, kumare, čebulo, česen. Korenje in bučke 
smo olupili in narezali na kolesca. Solato, paradižnik, papriko smo narezali na koščke 
primernih velikosti. Zelje ter kisla repa sta bila že v naprej pripravljena v kisli slanici, bučke 
pa smo narezali v obliki rožic s pomočjo posebnega noža. Kumarice smo naribali na 
posebnem pripravku za ribanje tako, da smo iz kumaric dobili mrežast, čipsu podoben 
kolešček. Vso narezano zelenjavo smo zapakirali v plastične jedilne posodice s pokrovom. 
Posode smo zložili v leseno embalažo in jo pospravili v službeni avto. Poleg posod smo s 
sabo vzeli tudi košaro, polno sveže očiščene zelenjave (korenje, čebulo, česen, por, redkvica, 
solata, kumara, bučke, peteršilj, koleraba, rdeča pesa, repa, črna in rdeča redkev), ki ni bila 
narezana, ter nekaj pripomočkov za rezanje zelenjave (plošče za rezanje zelenjave, nožki). 
Zelenjavo smo pripeljali na šolo in jo odnesli v razred. Na sprednjih dveh mizah smo postavili 
košaro z zelenjavo ter vse posode, ki smo jih že takoj na začetku odprli pred otroki, da so 
lahko zaznali svež vonj zelenjave in s tem smo vzbudili zanimanje za nadaljnjo predstavitev. 
V ozadju smo postavili še dva »pingvina« (na stojalu viseča plakata z zelenjavno vsebino). Če 
v ozadju za pingvina ni bilo prostora, potem smo ju postavili ob strani učilnice in smo tudi 
opozorili učence, kje stojita in kaj predstavljata. Na računalniku smo s pomočjo projekcije 
pripravili predstavitev z barvitimi slikami in zanimivim besedilom.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 9: Košara z zelenjavo. 

Vir: (Buh, 2014) 
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Slika 10: Zelenjava različnih oblik. 

Vir: (Buh, 2014) 

 
Slika 11: Posodice z zelenjavo. 

Vir: (Buh, 2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 12: Zelenjava v leseni embalaži. 
Vir: (Alenka Buh, 2013) 
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Uvod, kateremu je sledilo reševanje prvega vprašalnika 
 
V prvem delu akcije smo učence pozdravili in jim na kratko razložili pomen projekta Sveže in 
naravno. Predvsem smo izpostavila bistvo vsakodnevnega uživanja zelenjave in da se ravno 
za to, za povečanje uživanja zelenjave tako med otroci, med mladimi kot pri starejših trudi 
tudi zgoraj omenjeni projekt. Nato smo učence povabili k reševanju prvega vprašalnika. 
Reševanje je potekalo približno 8-10 minut. Ko so vsi končali, smo vprašalnike pospravili. 
Sledil je teoretični del učne ure. 

Slika 13: Reševanje vprašalnikov. 

Vir: (Iva Dzudović, 2014) 
 
Teoretični del: 
 

V uvodnem delu smo otroke vprašali, katero zelenjavo imajo najraje. Z dvigovanjem rok so 
izrazili, ali jim je določena vrsta zelenjave všeč ali ne. V veliki večini jim je najbolj všeč 
korenje ter solata. Pri razlagi nam je pomagal barvni lik Zelenjavka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 14: Lik Zelenjavka. 

Vir: (Ivonne Wierink, 2014) 
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Z njim smo želeli doseči še večjo zainteresiranost učencev za poslušanje. Ključno vprašanje je 
bilo: Zakaj je zelenjava zdrava in katere dobre snovi vsebuje? Na predstavitvi so bile 
predstavljene tri teme: vitamini, mineralne snovi in vlaknine. Pri vitaminih smo poudarili, da 
so vitamini zaščitne snovi, mineralne snovi pripomorejo k dobri krvi in zdravim kostem, 
vlaknine (otroci se naučijo, da s pomočjo vlaknin lahko iz svojega telesa, natančneje iz 
prebavnega trakta, odstranijo strupene snovi, ki lahko zastrupljajo telo – mi pa se pri tem 
počutimo zelo slabo). Pri vitaminih smo še posebej izpostavili tri, in to so bili A, B in C. Vse 
je bilo podprto s fotografijami in razlago.  
Navedli smo: 

• Korenje vsebuje vitamina A. Vitamin A pripomore k zdravju oči ter za zdravo kožo.  
• Paprika vsebuje vitamin C. Vitamin C povečuje telesno odpornost, sodeluje pri rasti in 

razvoju kosti ter pri hitrejšemu celjenju ran. 
• Stročnice (grah, fižol, soja, bob ...) vsebujejo vitamin B, ki sodeluje pri pravilnem 

delovanju srca ter živcev.  
 
Sledil je prikaz fotografij različne zelenjave. Učenci so z dvigom rok ugibali, katera zelenjava 
je na sliki in na kakšen način jo lahko uživamo ter kakšnega okusa je. Zelenjavo na sliki smo 
podprli še z zelenjavo iz košare, tako da so si otroci ogledali oba modela določene zelenjave. 
 
Sledil je pogovor o tem, na katere načine lahko pripravimo zelenjavo. Zelenjavo pripravimo 
na več načinov. Vendar pa, če je zelenjava kakorkoli toplotno obdelana, izgubi določeno 
vrednost vitaminov ter mineralov, zato jo je priporočljivo uživati bolj ali manj kar v surovi 
obliki. Lahko jo uživamo: 
 

�  surovo,  
�  kuhano v vodi,  
�  dušeno z dodatkom vode,  
�  praženo na olju, 
�  pečeno,  
�  kuhano v sopari,  
�  ocvrto, 
�  vloženo/konzervirano v kisu. 

 
Vse povedano je bilo podprto tudi z različnimi fotografijami, na katerih so morali otroci 
ugotoviti, katera zelenjava je na sliki in na kakšen način je ta zelenjava pripravljena. Učenci 
so se naučili, da zelenjava ni dolgočasna, saj jo lahko pripravimo na različne načine, kar pa 
seveda vključuje različne okuse zelenjave. Priložene so bile tudi slikice izdelkov iz zelenjave 
(razni obrazi, sestavljeni iz različnih vrst zelenjave).  
 
Da bi učenci razumeli, da zelenjava sodi v različne skupine, smo s pomočjo slik prikazali 
podrobnejše razvrščanje zelenjave: 
 
Ali vsa zelenjava sodi v isti koš? 
 

• solatnice in špinače: solate, špinača, 
• kapusnice: belo, rdeče zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, koleraba, 
• korenovke: korenje, peteršilj, zelena, rdeča pesa, repa, 
• gomoljnice: krompir, 
• čebulnice: čebula, česen, 
• stročnice: fižol, grah, soja, bob, 
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• trajnice: rabarbara, artičoka, hren, beluši, 
• plodovke: paradižnik, buče, paprika, kumare. 

 
S to razporeditvijo zelenjave so se učenci naučili, da ni vsa zelenjava, ki jo poznajo solata ali 
pa buča, da obstajajo skupine in znotraj njih posamezne vrste zelenjave. 

 
 
 

 
Slika 16: Sodelovanje učencev. 

Vir: (Buh, 2014) 
 

Slika 15: Prikaz teoretičnega dela. 

Vir: (Buh, 2014) 
 
 
Praktični del učne ure: delavnice 
 
Po teoretičnem delu so sledile delavnice izdelovanja Zelenjavka. Zelenjavko je lik, ki so ga 
izdelali iz različnih vrst zelenjave. Na začetku so učenci dobili sledeče navodilo: 
 

1. Umij si roke. Zamisli si iz katere zelenjave boš izdelal Zelenjavka. 
2. Izberi si koščke narezane zelenjave in si jo naloži na krožnik. 
3. Vzemi vsaj 4 zobotrebce, s katerimi boš lahko pritrdil želene dele na Zelenjavka. 
4. Pojdi na svoje mesto in poskusi izdelati svojega Zelenjavka, ki ima lahko oči, roke, 

noge, lahko ima krila, lase, nos, hlače, klobuk … kar želiš in kakor si ga predstavljaš 
ti. 

5. Če ti zmanjka zelenjave ali zobotrebcev pojdi do mize, kjer se nahaja material ter si 
naberi vse potrebno na krožniček. 

6. Vso zelenjavo, ki jo ne boš porabil odnesi na skupno zbirališče “odpadkov”. 
 
 
Učencem smo razdelili kartonske jedilne krožnike, ki smo jih imela s seboj. Na krožnik so si 
učenci naložili različne vrste narezane zelenjave, ki je bila v plastičnih posodah. Kislo zelje in 
kislo repo so si na krožnik nalagali s pomočjo dveh vilic – pogosto so pri tem potrebovali 
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našo pomoč. Nato so na svojem mestu izdelovali Zelenjavka, ki so ga kasneje tudi pojedli. 
Otrokom je bila delavnica vidno zelo všeč, ker so bili sami aktivni ter ustvarjalni, ob tem pa 
so lahko pokušali različne vrste zelenjave na zabaven način. Učenci so bili radi ustvarjalni, pri 
vsem tem se je prebudila tudi njihova radovednost in so poskusili zelenjavo, ki je prej niso 
marali ali pa poznali. Sošolec je spodbudil sošolca, sošolka sošolko. Tako se je sklenila 
simpatična veriga pokuševalcev zelenjave. Zelenjavko je moral biti čim bolj barvit – to je bil 
tudi del naših navodil pri izdelavi izdelkov iz zelenjave. Učence smo opozorili, da različne 
vrste ter barve zelenjave vsebuje različne vitamine in minerale, zato je potrebno uživati 
raznobarvno zelenjavo. Seveda pa ne smemo tu pozabiti, da bolj kot je Zelenjavko pisan, bolj 
je privlačen tudi za naše oči. Presenetljivo je bilo, da so določeni učenci izdelali kar dva ali 
več Zelenjavkov in nastale izdelke so z užitkom pojedli. Čutiti je bilo tekmovalnost, kdo bo 
izdelal lepši izdelek. Obrazi so bili nasmejani. Pri različnih skupinah učencev se je le redko 
zgodilo, da kak učenec resnično sploh ni pokusil nobene zelenjave. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 17: Razdeljevanje kislega zelja.                                                  Slika 18: Sestavljanje zelenjavnega lika. 
Vir: (Buh, 2014)                                                                                   Vir: (Buh, 2014) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Slika 19: Nabiranje zelenjave iz posodic. Vir: (Buh, 2014) 
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     Slika 20: Zelenjavni mož.                                                                Slika 21: Zelenjavni avto. 
     Vir: (Buh, 2014)                                                                                    Vir: (Buh, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Slika 22: Zelenjavni deček.                                                              Slika 23: Zelenjavko. 
          Vir: (Buh, 2014)                                                                             Vir: (Buh, 2014)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Slika 24: Zelenjavko.                                                          Slika 25: Zelenjavni obraz. 

    Vir: (Buh, 2014)                                                                       Vir: (Buh, 2014) 
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             Slika 26: Zelenjavni obraz.                                                                     Slika 27: Zelenjavko. 
                 Vir: (Buh, 2014)                                                                                     Vir: (Buh, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Slika 28: Mačka iz zelenjave. 

Vir: (Buh, 2014) 
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Slika 29: Zelenjavko iz paradižnikov.                                   Slika 30: Stoječa figura iz zelenjave. 
        Vir: (Buh, 2014)                                                                           Vir: (Buh, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Slika 31: Nasmejana figurica.                                                                    Slika 32: Zelenjavko. 
                      Vir: (Buh, 2014)                                                                                     Vir: (Buh, 2014) 
 
 
        
 
 
        
 
 
  
  
 
 
 
 

   Slika 33:Stoječa figurica.                                                              Slika 34:Stoječi Zelenjavko. 
                    Vir: (Buh, 2014)                                                                               Vir: (Buh, 2013) 
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Zaključek 
 
V zaključku sem učence spodbudila k ponovitvi glavnih točk učne ure. Z dvigovanjem rok so 
učenci navajali, katere dobre snovi vsebuje zelenjava, torej vitamine, minerale in vlaknine. 
Nato smo jim razdelili drugi vprašalnik, ki je vseboval vprašanja o tem, katero zelenjavo so 
med učno uro na novo spoznali, katero zelenjavo so prvič poskusili, kako jim je bila všeč, kaj 
so se naučili o zelenjavi, kakšna se jim je zdela učna ura skupaj z delavnicami vred. 
Vprašalnik so reševali približno 10–12 minut. Ko so z vprašalniki zaključili, je sledilo 
zaključno podeljevanje promocijskega materiala.   
 
Informiranje in razdeljevanje letakov 
 
Letake in zloženke smo razdelili vsem učencem. Na letakih so navedeni glavni vzroki, zakaj 
je zdravo uživati zelenjavo ter še dva preprosta recepta, zloženke pa vsebujejo tudi zelenjavni 
labirint in pobarvanko. Na letakih in zloženkah je navedena spletna stran, katero lahko učenci 
po pouku ali pri pouku obiščejo, si ogledajo izdelke iz zelenjave, ki so jih izdelali učenci 
različnih osnovnih šol in otroci iz različnih vrtcev ter lahko sodelujejo v številnih nagradnih 
zelenjavnih igrah.  
 
Izdelki učencev so bili zelo izvirni, barviti ter narejeni s pozitivnim odnosom do zelenjave. 
Opazili smo, da so se med delavnico učenci zelo zabavali. Čutiti je bilo neizmerno 
tekmovalnost, kdo bo vzel in pojedel več zelenjave, kateri Zelenjavko bo lepši od drugega in 
ravno to je učence motiviralo, da je lahko zelenjava res zabavna ter okusna. Zelenjavo so 
največkrat jedli zato, ker jih za to navduši pogumni sošolec. Srečanje z novimi okusi in 
drugačno obliko priprave sveže zelenjave je bistvenega pomena za izgradnjo učenčevega 
odnosa do zelenjave. Potrebno je, da učenci razumejo, zakaj je poleg sladkarij, ki jih 
obožujejo, izjemno pomembno jesti svežo in kuhano zelenjavo. Z delavnico smo bili zelo 
zadovoljni, prav tako je bilo z izvedbo akcije zadovoljno tudi vodstvo projekta Sveže in 
naravno, ki poteka v okviru Evropske unije.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Slika 35:Promocijski letak. 
Vir: (Buh, 2013) 
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 Slika 36:Promocijska zloženka.  

Vir: (Buh, 2013) 
 

 

8.2 Rezultati in evalvacija prvega anketnega vprašalnika 

 
S prvim vprašalnikom smo ugotavljali splošne podatke o učencih (spol, starost), kakšen odnos 
imajo otroci do uživanja zelenjave in kako pogosto jo uživajo. 
 
 
Preglednica 6: Struktura sodelujočih v raziskavi po spolu. 
 
 
 
 
 
 
 
V raziskavo je bilo vključenih 229 učencev iz desetih različnih mestnih, slovenskih osnovnih 
šol, vse iz ljubljanske regije. Šole, ki se nahajajo na obrobju mest ter šole na podeželju smo 
izključili, ker smo pričakovali, da pogosteje prihajajo v stik z gojenjem zelenjave v domačem 
okolju. V mestnem okolju smo z izvedbo učne ure ter delavnice želeli otroke spodbuditi k 
razmišljanju, da je zelenjava pomemben obrok vsakdanjika. V anketi je sodelovalo 110 deklic 
in 119 dečkov starosti 9 let. Manj kot en odstotek je bilo učencev starih 10 let in prav tako 
manj kot odstotek starih 8 let.  
 
 
 
 
 
 

 N f (%) 
deklice 110 48,0 
dečki 119 52,0 

skupaj 229 100,0 
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Graf 2: Delež učencev glede na pogostost uživanja zelenjave (N=229). 

 
Prva hipoteza, ki smo si jo postavili na začetku raziskave je bila: Učenci ne uživajo pogosto 
zelenjave. Domnevali smo, da večina anketiranih uživa zelenjavo enkrat na teden ali pa 
nikoli. Na vprašanje, kako pogosto uživaš zelenjavo, je odgovorilo 226 anketiranih od tega jih 
je 33,6 % odgovorilo, da zelenjavo uživa več krat na dan. Enkrat na dan zelenjavo uživa 18,3 
% vprašanih, 2–3 krat na teden 15,7 % vprašanih, 4–6 krat na teden pa 14,8 % anketiranih. 
Seštevek učencev, ki redno uživajo zelenjavo je 189, kar je več kot polovica vprašanih. Zaradi 
dobljenih rezultatov prvega vprašanja lahko svojo hipotezo ovržem. Delež učencev, ki 
zelenjavo uživa enkrat na teden je 12,2 % od vseh vprašanih, procent učencev, ki zelenjave 
nikoli ne uživajo pa je zanemarljiv. Na podlagi dobljenih podatkov lahko sklepamo, da tako 
starši in tudi šola spodbujajo učence k zdravem načinu prehranjevanja, ki vključuje zadostno 
mero vnosa zelenjave na dan, kljub temu, da živijo v mestnem okolju in ne na kmetijah. Starši 
poskrbijo za kakovostna kosila, šola pa za malice in kosila z dodatki zelenjave, tako sveže kot 
toplotno obdelane. 
 
 
Preglednica 7: Pogostost omembe posameznih vrst zelenjave med učenci. 
 
 

 Število 
omemb 

f (%)  Število 
omemb 

f 
(%) 

 Število 
omemb 

f (%) 

solata 181 79,04 špinača 37 16,1 radič 8 3,5 
korenje 180 78,6 fižol 36 15,7 jajčevec 7 3,0 
paradižnik 145 63,3 koruza 33 14,4 por 6 2,6 
zelje 87 37,9 buče 31 13,5 feferoni 6 2,6 
krompir 73 31,8 česen 29 12,7 hren 5 2,2 
paprika 58 25,2 ohrovt 25 10,9 beluši 3 1,3 
kumara 57 24,9 grah 24 10,5 motovilec 3 1,3 
brokoli 57 24,9 koleraba 23 10,0 drobnjak 2 0,9 
rdeča pesa 41 17,9 redkev 22 9,6 čemaž 2 0,9 
čebula 41 17,9 peteršilj 20 8,7 zelena 1 0,4 
cvetača 39 17,0 repa 17 7,4 koromač 1 0,4 
olive 1 0,4 rukola 1 0,4    

 
Drugo vprašanje prvega vprašalnika je bilo zastavljeno v obliki »nevihte možgan«. Učenci so 
imeli na razpolago veliko prostora, kamor so zapisali eno ali več vrst zelenjave, na katere so 
tisti hip pomislili (Preglednica 7). Nekateri so jih napisali več, spet drugi manj. Merila sem 
pogostost pojavljanja posameznih izrazov, v tem primeru vrste zelenjave. Najpogostejša vrsta 

Delež 
učencev
. 
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zelenjave, ki se je pojavila v odgovorih je bila solata (181-krat), sledi ji korenje (180-krat), 
paradižnik (145-krat), zelje (87-krat), krompir (73-krat), paprika (58-krat), kumara (57-krat) 
in brokoli (57-krat). Med manj pogosto pojavljanje v odgovorih sodijo rdeča pesa, čebula, 
cvetača, špinača, fižol, koruza, buče, česen, ohrovt, grah, koleraba, redkev, peteršilj in repa.  
Zelenjava, ki je bila med odgovori najmanjkrat napisana, pa je radič, jajčevec, por, feferoni, 
hren, beluši, motovilec, drobnjak, čemaž, zelena, koromač, olive in rukola. Učenci so 
najpogosteje navajali zelenjavo, ki jo dobijo ob vsakodnevnem kosilu v obliki solate, torej to 
je zelena solata, paradižnik, paprika, kumara in rdeča pesa. Zelje, krompir, korenje, brokoli, 
cvetača, špinača, česen, čebula, ohrovt, grah in fižol so verjetno pogosto na šolskem in 
domačem jedilniku, zato te vrste zelenjave otroci poznajo in so jo tudi v večji meri navajali. 
Redkeje so se v odgovorih pojavi koleraba, redkev, peteršilj, repa, jajčevec, por, hren, beluši, 
zelena, rukola, feferoni in olive, tako lahko sklepam, da učenci naštete vrste zelenjave ne 
uživajo vsakodnevno – morda enkrat mesečno. Prevladuje torej zelenjava, ki jo lahko 
uživamo svežo in surovo v solati. 
 
Preglednica 8: Delež učencev glede na oceno okusa posamezne vrste zelenjave. 

 

 Ni 
Odgovora 
 

Zelenjave 
 ne 
poznam 

Nikakor 
mi 
ni všeč 

Ni mi  
všeč 

Okus ni 
ne 
dober 
ne zanič 

Okus mi 
je všeč 

Zelo mi 
je všeč 

N f (%) N f (%) N f 
(%) 

N f 
(%) 

N f 
(%) 

N f 
(%) 

N f 
(%) 

solata 1 0,4 1 0,4 13 5,7 18 7,9 24 10,5 55 24,0 177 51,1 
špinača 1 0,4 0 0 14 6,1 15 6,6 21 9,2 64 27,9 144 49,8 
zelje 3 1,3 2 0,9 26 11,4 40 17,5 21 9,2 44 19,2 93 40,6 
ohrovt 4 1,7 31 13,5 56 24,5 54 23,6 32 14,0 31 13,5 21 9,2 
cvetača 2 0,9 5 2,2 34 14,9 58 25,4 33 14,5 36 15,8 60 26,3 
brokoli 5 2,2 5 2,2 38 16,7 43 18,9 28 12,3 38 16,7 71 31,1 
koleraba 8 3,5 29 12,7 51 22,3 49 21,4 29 12,7 31 13,5 32 14,0 
korenje 5 2,2 0 0 4 1,7 7 3,1 11 4,8 43 18,8 159 69,4 
peteršilj 9 3,9 1 0,4 25 11,0 14 6,1 39 17,1 62 27,2 78 34,2 
rdeča pesa 2 0,9 3 1,3 22 9,6 26 11,4 21 9,2 43 18,8 112 48,9 
repa 8 3,5 8 3,5 41 17,9 51 22,3 30 13,1 29 12,7 62 27,1 
krompir 2 0,9 0 0 3 1,3 3 1,3 7 3,1 21 9,2 193 84,3 
čebula 6 2,6 2 0,9 40 17,6 42 18,5 33 14,5 40 17,6 64 28,2 
česen 6 2,6 5 2,2 51 22,3 51 22,3 29 12,7 37 16,2 50 21,8 
fižol 8 3,5 3 1,3 31 13,5 34 14,8 19 8,3 49 21,4 85 37,1 
grah 3 1,3 3 1,3 25 10,9 31 13,5 25 10,9 38 16,6 104 45,4 
hren 4 1,7 30 13,1 67 29,3 58 25,3 24 10,5 21 9,2 25 10,9 
paradižnik 9 3,9 2 0,9 35 15,3 25 10,9 20 8,7 16 7,0 122 53,3 
buča 8 3,5 7 3,1 45 19,7 43 18,8 30 13,1 34 14,8 62 27,1 
paprika 7 3,1 1 0,4 27 11,8 35 15,3 17 7,4 30 13,1 112 48,9 
kumara 6 2,6 3 1,3 30 13,1 26 11,4 19 8,3 25 10,9 120 52,4 
koromač 9 3,9 138 60,3 19 8,3 18 7,9 19 8,3 7 3,1 19 8,3 
beluši 6 2,6 131 57,2 23 10,0 24 10,5 15 6,6 8 3,5 22 9,6 
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Pri tretjem vprašanju prvega vprašalnika so imeli učenci v tabeli navedenih 23 najbolj 
pogostih vrst zelenjave. Za vsako vrsto zelenjave so morali izbrati oznako, ki je najbolje 
opisala njihov odnos do okusa posamezne zelenjave. Možnosti, med katerimi so izbirali, so 
bile: zelenjave ne poznam, nikakor mi ni všeč, ni mi všeč, okus ni ne dober ne zanič, všeč mi 
je in zelo mi je vešč. Če učenec ni označil nobenega izmed stolpcev, se je odgovor štel pod 
rubriko odgovora ni bilo. Med zelenjavo, ki jo učenci ne poznajo, sodijo koromač (60,3 % 
anketiranih), beluši (57,2 % anketiranih), ohrovt (13,5 % anketiranih), hren (13,1 % 
anketiranih), koleraba (12,7 % anketiranih). Zanemarljiv procent anketiranih je navedlo, da ne 
poznajo še kumar, paprike, bučk, paradižnika, graha, fižola, česna, čebule, repe, rdeče pese, 
peteršilja, brokolija, cvetače, zelja in solate. Velik procent anketiranih ne pozna koromača in 
belušev. Obe vrsti zelenjave nista pogosto v uporabi v vsakodnevnem jedilniku, ker pa učenci 
prihajajo iz mestnega okolja, v katerem imajo na razpolago velike trgovske centre, ki jim 
ponujajo najrazličnejše vrste zelenjave, smo sklepali, da bodo vsaj beluše z lahkoto prepoznali 
in ocenili njihov okus. Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo zavračamo in potrjujemo 
sklep, da učenci ne poznajo koromača, belušev, v manjši meri pa določen procent vprašanih 
ne pozna tudi ohrovta, kolerabe in hrena. 
Pod rubriko nikakor mi ni všeč so učenci svoje odgovore dokaj enakomerno porazdelili med 
navedeno zelenjavo. Izpostavila bom štiri prevladujoče na najvišjih mestih, to so: hren z 29,3 
%, ohrovt z 24,5 %, koleraba z 22,3 % ter česen s prav tako 22,3 %. Učencem pri hrenu 
verjetno ni všeč pekoč okus, ki ga še niso povsem vajeni, prav tako se hrenu pridružuje česen 
– če je skrit v omaki, ga otroci mogoče nevede pojedo, surov v solati, pa je preveč pekočega 
okusa. Ohrovt in koleraba se pogosto rada razkuhata v enolončnici. Glede na rezultate ankete 
sklepamo, da učencem okus ohrovta in kolerabe ni nikakor všeč prav zaradi napačnega načina 
toplotne obdelave, pri čemer ohrovt ter koleraba zgubita svojo čvrstost, okus in barvo.  
Pri izbiri ni mi všeč izpostavljamo 6 vrst zelenjave, ki po deležu odgovorov nekoliko 
prevladujejo nad ostalimi. To so: cvetača z 25,4 %, hren z 25,3 %, ohrovt z 23,6 %, česen z 
22,3 %, repa z 22,3 % ter koleraba z 21,4 % vprašanih. Kot je razvidno iz rezultatov 
anketirani učenci ne marajo cvetače, hrena, ohrovta, česna, repe in kolerabe. Navedena in tudi 
ostala zelenjava, ki je učenci ne marajo oziroma jim nikakor ni všeč, je vsakodnevne narave, 
zato so ti podatki še bolj zaskrbljujoči. Starši in šolske kuhinje bi se morali posluževati 
različnih načinov priprave zgoraj navedene zelenjave, morda bi bila to rešitev, da bi otroci z 
užitkom uživali tudi cvetačo, ohrovt, kolerabo ter druge. 
Pri izbiri okus ni ne dober ne zanič, so bili procenti anketiranih dokaj enakomerno 
razporejeni. Na prvem mestu je peteršilj, sledijo mu še cvetača, ohrovt, repa in druge. 
Natančnejša razporeditev je navedena v preglednici 8.  
Pri odgovoru okus mi je všeč, prevladuje špinača z 27,9 %. Učenci jo verjetno pogosto 
uživajo doma in v šoli kot prilogo k pire krompirju. V špinačno omako je največkrat 
vključena tudi kisla smetana, zato je še toliko bolj okusna. Špinači tesno sledi peteršilj z 27,2 
%. Učenci so med učno uro poudarili, da imajo radi okus peteršilja v juhi, zelo všeč jim je 
tudi v raznih domačih namazih, zato je temu primeren tudi rezultat ankete. Najvišji odstotki 
pri izbiri zelo mi je všeč, so se porazdelili med krompirjem, ki je prevladujoč z 84,4 %, 
korenjem z 69,4 %, solato z 51,1 %, kumaro z 52,4 %, paradižnikom z 53,3 %, špinačo z 49,8 
%, rdečo peso z 48,9 % in papriko z 48,9 % in med druge. Več kot polovica anketiranih meni, 
da imajo najraje krompir. Krompir je zelenjava, ki se jo uporablja vsakodnevno v različnih 
oblikah priprave. Otrokom je okus verjetno všeč ravno zato, ker ima krompir v vsaki obliki 
drug okus. Korenje tudi ne zaostaja prav veliko za krompirjem in je temu tako verjetno zaradi 
stare modrosti: jej korenje in boš bolje videl. Zelenjava, ki nas je v tem primeru prijetno 
presenetila, je vsekakor zelje. Kar 40,6 % vprašanih trdi, da jim je njegov okus zelo všeč. 
Zelje je lahko kislo v surovi obliki, kuhano ali pečeno. Verjetno so otroci imeli v mislih kislo 
zelje, ki ga jedo pri kosilu v kuhani obliki zmešanega s krompirjem. Ta procent anketiranih 
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tudi nakazuje, da se pomen uživanja kislega zelja vse bolj poudarja in prihaja nazaj v 
trendovske prehranjevalne smernice, čeprav je zelje s krompirjem stara kmečka jed. 
 
Preglednica 9: Pogostost omembe pomenov uživanja zelenjave. 

 

  
Število navedb 

vpliv na zdravje 209 
hranilne snovi (sestavine) 5 

drugo 16 
 
Pri četrtem vprašanju prvega vprašalnika zakaj je potrebno uživat zelenjavo, so učenci lahko 
zapisali različne odgovore. Možnih odgovorov je bilo več, prav tako so lahko polje za zapis 
odgovora učenci pustili prazno. Odgovore smo sistematizirali v tri večje skupine: vpliv na 
zdravje, hranilne snovi (sestavine) in kategorija drugo.  
 
Vpliv na zdravje 
Odgovori, ki omenjajo vpliv na zdravje, se v zapisih pojavijo 209-krat. Ti odgovori so bili:  
 

• »Ker je zdrava.« 

• »Da nismo bolni.« 

• »Da dobimo energijo.« 

• »Da dobimo moč.« 

• »Da smo bolj gibljivi.« 

• »Da smo bolj odporni.« 

• »Da smo aktivni.« 

• »Da uživamo.« 

• »Ker ima zelenjava vse potrebno za telo.« 

• »Za srce.« 

• »Za dobro kri.« 

• »Za boljši vid« 

• »Da dobimo vlago.« 

• »Ker rataš suh.« 

• »Da imamo dobro prebavo.« 

• »Da imamo dober spomin.« 

• »Da se dobro počutimo.« 

 
 
Večina anketiranih otrok zelenjavo povezuje z zdravjem. Navajajo, da z uživanjem zelenjave 
pripomoremo k boljšemu počutju z več energije, smo bolj odporni, torej ne zbolimo, imamo 
boljši vid, kri in srce, boljši spomin in postanemo bolj suhi. Torej, učenci se zavedajo pomena 
uživanja zelenjave ali pa vendarle navajajo zgolj tisto, kar slišijo od učiteljev ter vzgojiteljev 
in staršev – da je uživati zelenjavo zdravo. Dejstvo je, da je že to napredek, da učenec ob 
vprašanju, zakaj je potrebno jesti zelenjavo, pomisli na svoje zdravje in na svoje telo – da 
uživati zelenjavo ni brez pomena. Poleg poudarkov, da je zelenjava zdrava, bi bilo potrebno 
pri učnih urah še omenjati, da lahko zelenjavo pripravimo na več načinov (pečenje, kuhanje, 
praženje, cvrtje, dušenje) in s tem ustvarjamo zanimive kulinarične jedi. Pomembno je, da bi 
otroci sprejeli okus zelenjave. Učence je potrebno vzpodbuditi, da si doma s pomočjo staršev 
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ali pa pri pouku gospodinjstva sami pripravijo zelenjavo na tak način, da bodo v njenem 
okusu uživali, poleg tega pa bodo poskrbeli za svoje zdravje. 
 
 
Poleg omembe zelenjave in zdravja pa so anketirani učenci navajali še druge razloge za 
uživanje. Pogostost pojavljanja takih odgovorov je 16-krat. Ti odgovori so bili: 
 

• »Ker je dobra.« 

• »Ker je slastna.« 

• »Ker je okusna.« 

• »Ker mi je zelo všeč.« 

• »Ker je zelo pomembna v življenju.« 

• »Ker je potrebna za življenje.« 

• »Po mojem mnenju mislim, da je ni potrebno uživat.« 

• »Za nič.« 

• »Ne jem zelenjave.« 

• »Ne vem.« 

 
Navedeni odgovori predvsem opisujejo osebno počutje anketiranih učencev, ki se sproži ob 
uživanju zelenjave (okus je dober, slasten, okusen). Nekateri pa so navedli, da zelenjave ne 
potrebujemo in je ni potrebno uživat ali pa celo ne vedo, zakaj je zelenjava pomemben del 
našega krožnika. Pogostost pojavljanja takih odgovorov je zelo majhna, zato odgovori niso 
skrb vzbujajoči. V prihodnje je potrebno upoštevati tudi take učence, ki kažejo očitne znake 
odpora proti zelenjavi. Z njimi se je potrebno še dodatno pogovoriti in jim ponuditi možnost, 
da sami izberejo vrsto zelenjave in način, kako jo bodo pripravili za zaužitje. Ustvarjalnost 
učence spodbuja, da svoj izdelek poskusijo kljub morebitnim predsodkom.  
 
Hranilne snovi 
Nekateri učenci so navajali hranilne snovi oziroma sestavine, ki jih po njihovem mnenju 
vsebuje zelenjava. Če uživamo zelenjavo vsak dan, pridobimo tudi hranilne snovi v telo. 
Hranilne snovi se v odgovorih anketirancev pojavijo 5-krat. Ti odgovori so: 
 

• »Da dobimo vitamine.« 

• »Ker ima zelenjava vitamin C.« 

• »Ker je bogat vir prehranskih vlaknin.« 

• »Ker ima dobre snovi za človeka.« 

• »Da dobimo beljakovine za dan, ki je pred nami.« 
 

 
Odgovori se prav specifično nanašajo na drugo vprašanje – Katere dobre snovi za naše telo 
vsebuje zelenjava, vsekakor pa je zanimiva ugotovitev, da anketiranci pri 9 letih poznajo 
pojme vitamin, prehranske vlaknine in beljakovine. Kljub majhni pogostosti pojavljanja 
naštetih pojmov lahko sklepam, da 2 % vprašanih ve, katere dobre snovi so v zelenjavi in so 
pomembne za zdravje, ni pa tudi verjetno, da celovito razumejo njihov pomen. 
 
 
 
 



Alenka Buh: Spodbujanje uživanja zelenjave pri otrocih 
 

 45 

Preglednica 10: Pogostost omembe posameznih izrazov v povezavi s hranilnimi snovmi, ki jih vsebuje 
zelenjava. 

 
 Pogostost omembe 

hranilne snovi (sestavine) 178-krat 
vpliv na zdravje 20-krat 

zelenjava 18-krat 
 
Peto vprašanje prvega vprašalnika vključuje domišljijo anketirancev. Zanimalo nas je, ali so 
že osvojili pojme, kot so vitamini, mineralne snovi ter vlaknine. Učenci so lahko napisali, kar 
jim je tisti trenutek prišlo na misel. Odgovore smo razporedili v štiri skupine: hranilne snovi 
(sestavine), vpliv na zdravje in zelenjava. Ugotovili smo, da so učenci zapisovali podobne 
odgovore na vprašanje, katere dobre snovi vsebuje zelenjava in na vprašanje, zakaj je 
potrebno uživat zelenjavo.  
 
 
 
Hranilne snovi (sestavine) 
V odgovorih anketirancev se 178-krat pojavijo hranilne snovi oziroma sestavine zelenjave. 
Pogostost je zelo visoka v primerjavi z ostalimi tremi skupinami. Ti odgovori so: 
 

• vitamini, 

• vitamin C, 

• minerali, 

• vitamin D, 

• maščobe, 

• prehranske vlaknine (vlaknine), 

• vitamin B, 

• vitamin K, 

• vitamin A, 

• hranilne snovi, 

• vlago, 

• vodo, 

• železo, 

• kalcij. 
 

Učenci so najpogosteje navajali pojme: vitamini, vitamin C ter minerali. Učenci železo in 
kalcij še ne povezujejo z mineralnimi snovmi, saj so ju navajali posamezno. Velik poudarek 
odgovorov je temeljil predvsem na vitaminih, čeprav domnevam, da posamezne vitamine 
učenci še ne povezujejo z delovanjem v našem telesu, jih pa vsekakor povezujejo z zelenjavo. 
Iz odgovorov je razvidno, da učenci nimajo tako slabe predstave o tem, katere dobre snovi 
vsebuje zelenjava, zato smo ovrgli hipotezo o slabem poznavanju pomena uživanja zelenjave 
za naše zdravje. Bistveno je, da si navedene pojme učenci zapomnijo in jih potem skozi leta 
šolanja dograjujejo z razumevanjem. Tako se bo njihovo znanje še poglabljalo in uporabilo v 
praksi.  
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Vpliv na zdravje in telo 
Odgovori anketirancev v povezavi z vplivom na zdravje in telo so se pojavili 20-krat. Majhna 
pogostost odgovorov kaže na to, da so nekateri učenci vprašanje razumeli, ampak niso znali 
našteti nobene od dobrih snovi v zelenjavi, zato so navajali »mesta« na katera učinkujejo. Ti 
odgovori so: 
 

• kri, 

• želodec, 

• za rast, 

• vsebuje snovi da dobro vidimo, 

• za roke in noge, 

• korenje je dobro za oči, 

• za mišice, 

• za srce in telo, 

• da dobro mislimo, 

• moč, 

• zdravje, 

• za oči, kožo in lase, 

• za kri je rdeča pesa. 

 
Iz odgovorov je razvidno, da učenci razmišljajo v pravo smer – dobre snovi v zelenjavi 
pomagajo našemu telesu, da je zdravo, katere snovi so to, pa ne vedo, zato jih tudi niso 
zapisali. Najboljši odgovor bi bila omemba snovi v povezavi z vplivi na zdravje in telo, to pa 
zahteva višji nivo razumevanja. Učencem je zato še toliko bolj potrebno vse pojme, npr. 
vitamini, minerali, vlaknine, podrobno predstaviti. Tako bodo tudi učenci lahko širili obzorje 
svojega znanja.  
 
Zelenjava 
Majhen delež učencev je vprašanje povsem narobe razumelo. V svojih odgovorih so naštevali 
vrste zelenjave. Glede na spodnje odgovore sklepamo, da so anketiranci vprašanje razumeli v 
smislu, naštej vrste zelenjave, ki vsebujejo dobre snovi, ali pa so pisali vrste zelenjave zgolj 
zato, da so odgovorili na vprašanje. Pogostost pojavljanja takšnih odgovorov je 18-krat. Ti 
odgovori so: 
 

• korenje, 

• solata, 

• paradižnik, 

• paprika, 

• kumara, 

• solata, 

• brokoli, 

• cvetača, 

• zelenjava, 

• zelje, 

• čebula, 

• špinača, 

• rdeča pesa. 
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Kljub temu da je bila pogostost pojavljanja napačnih odgovorov majhna, se je potrebno 
zavedati, da določeni učenci ne povezujejo vrsto zelenjave z vsebnostjo dobrih snovi, ki 
pozitivno vplivajo na zdravje in telo, če seveda to vrsto zelenjave zaužijemo. Vsa ta 
povezovanja različnih nivojev znanja se mora osvojiti postopoma – učencem se najprej 
predstavi, katere vrste zelenjave poznamo, na kakšne načine jo lahko pripravimo, katere dobre 
snovi zaužijemo z njo in kakšen je vpliv uživanja zelenjave na zdravje ljudi.  
 

8.3 Rezultati in evalvacija drugega anketnega vprašalnika  

 
Z drugim vprašalnikom, ki so ga učenci izpolnjevali po izvedbi učne enote, smo ugotavljali 
učinkovitost izvedenega izobraževanja in spremembe odnosa otrok do uživanja zelenjave po 
izvedenem izobraževanju. 
 
 
 
Preglednica 11: Pogostost omembe posamezne vrste zelenjave, ki so jo učenci med učno uro na novo 
spoznali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri prvem vprašanju drugega vprašalnika so imeli anketirani učenci na razpolago napisanih 27 
vrst različne zelenjave. Njihova naloga je bila, da pomislijo, katero zelenjavo so prvič na novo 
spoznali na učni uri (jo videli na predstavitvi, jo spoznali v živo ali pa jo poskusili). 
Anketiranci so torej lahko obkrožili več vrst zelenjave. Najmanj poznana živila, ki jih je 
obkrožilo več kot polovica anketiranih učencev so: beluši, bob, rabarbara, soja in artičoke. 

 Pogostost omembe 
beluši 128-krat 
bob 127-krat 

rabarbara 102-krat 
soja 92-krat 

artičoka 80-krat 
ohrovt 33-krat 

koleraba 30-krat 
zelena 30-krat 
hren 24-krat 

cvetača 8-krat 
solata 3-krat 

brokoli 3-krat 
korenje 3-krat 
kumara 2-krat 
špinača 1-krat 

rdeča pesa 1-krat 
krompir 1-krat 

fižol 1-krat 
grah 1-krat 

paradižnik 1-krat 
buče 1-krat 

paprika 1-krat 
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Bolj pogoste vrste zelenjave kot so na primer paprika, kumara, koleraba, korenje učenci niso 
spoznali na novo med učno uro. Zaradi dobljenih rezultatov bi bilo smiselno, če bi med 
poučevanjem učencev o zelenjavi dali več poudarka manj znanim vrstam zelenjave. S tem bi 
jim omogočili še večjo izbiro pri uživanju zelenjave in s tem tudi spoznavanje novih okusov 
zelenjave.  
 
 
Preglednica 12: Delež učencev glede na vrsto zelenjave, ki so jo anketiranci poskusili prvič. 
 

 N f (%) 
solata 11 4,8 

paradižnik 11 4,8 
paprika 11 4,8 
korenje 10 4,4 
bučke 6 2,6 

kumarica 6 2,6 
čebula 5 2,2 
česen 4 1,7 

kisla repa 3 1,3 
kislo zelje 2 0,9 

 
Učencem smo za delavnico pripravili solato, paradižnik, papriko, korenje, bučke, kumarice, 
čebulo, česen, kislo repo in kislo zelje. Anketiranci so se med našteto zelenjavo odločali, 
katero zelenjavo so med učno uro poskusili prvič. Takih učencev, ki so katero izmed 
pripravljene zelenjave poskusili prvič, je bilo največ 5 %. Prvo mesto si delijo solata, 
paradižnik in paprika, sledijo jim korenje, bučke, kumarice, čebula, česen ter nazadnje kisla 
repa in kislo zelje. Učenci so lahko poskusili dobro znano zelenjavo, ki se jo lahko uživa 
surovo. S tem so se otroci tudi naučili, da surova zelenjava ohranja največ dobrih snovi in je 
lahko zelo barvita, ker ni prekuhana ali spečena, pa četudi jo niso poskusili prvič.  
 
 
Preglednica 13: Delež učencev glede na oceno okusa zelenjave, ki so jo zaužili. 
 

 Ni bilo 
odgovora 

Zelenjave 
nisem 

poskusil 

Nikakor 
mi ni 
všeč 

Ni mi 
všeč 

Okus ni 
ne 

dober 
ne zanič 

Všeč mi 
je 

Zelo mi 
je všeč 

N f 
(%) 

N f 
(%) 

N f 
(%) 

N f 
(%) 

N f 
(%) 

N  f 
(%) 

N f 
(%) 

solata 0 0,0 8 3,5 21 9,2 14 6,1 33 14,4 33 14,4 120 52,4 
kisla repa 0 0,0 30 13,1 49 21,4 32 14,0 44 19,2 37 16,2 37 16,2 
kislo zelje 0 0,0 36 15,7 34 14,8 27 11,8 38 16,6 30 13,1 64 27,9 
korenje 0 0,0 10 4,4 7 3,1 2 0,9 12 5,2 36 15,7 162 70,7 
čebula 0 0,0 31 13,5 42 18,3 41 17,9 26 11,4 31 13,5 58 25,3 
česen 0 0,0 33 14,4 45 19,7 35 15,3 42 18,3 26 11,4 48 21,0 

paradižnik 0 0,0 17 7,4 23 10,0 22 9,6 16 7,0 23 10,0 128 55,9 
buča 0 0,0 30 13,1 45 19,7 31 13,5 38 16,6 28 12,2 57 24,9 

paprika 0 0,0 18 7,9 24 10,5 22 9,6 17 7,4 31 13,5 117 51,1 
kumara 0 0,0 14 7,0 33 14,4 21 9,2 20 8,7 26 11,4 113 49,3 
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Tretje vprašanje na drugem vprašalniku je vsebovalo preglednico, v kateri so učenci lahko 
označili za posamezno vrsto zelenjave. Če učenec zelenjave ni poskusil, je to označil. V 
posodah smo na različne načine narezali in pripravili kumare, paprike, bučke, paradižnik ter 
korenje. Solato smo zgolj malce razdrobili na manjše kose, česen in čebulo pa smo sesekljali. 
Kislo zelje in kisla repa sta bila že pripravljena v posodicah. Učenci so lahko okušali vseh 10 
vrst pripravljene zelenjave. Solata je bila zelo všeč 52,4 % učencem, kljub temu, da ni bila nič 
začinjena. Kisla repa 21,4 % učencem ni bila nikakor všeč. Med učno uro so učenci povedali, 
da jo raje uživajo kuhano s krompirjem, kar je tudi bolj v »navadi«, kot pa da bi jo uživali 
surovo. Kislo zelje je 27,9 % učencev ocenilo, da jim je zelo všeč. V vseh skupinah, v katerih 
smo izvajali raziskavo, so pojedli vse zelje, ki smo ga prinesli s sabo. Mnogi učenci so med 
delavnicami poudarjali, da kislo zelje jedo najraje namesto solate, zelo radi imajo tudi 
kuhanega v kombinaciji s krompirjem. Kislo zelje z veliko vsebnostjo vitamina C resnično 
pripomore k boljši odpornosti v zimskem času. Anketirani učenci imajo najraje korenje, kar 
70,7 % vprašanih trdi, da jim je njegov okus zelo všeč, kar je precej razumljivo – korenje je 
sladko in dobrega okusa. Presenetljiv rezultat je viden pri čebuli in česnu, namreč pri obeh je 
kar okoli 20 % vprašanih označilo, da sta zelo dobrega okusa, čeprav sta zelo pekoča. 
Paradižnik je bil zelo všeč 55,9 % učencem, bučke 24,9 % učencem, paprika 51,1 % učencem 
in na zadnje kumarice 49,3 % učencem. V veliki večini so učenci vso zelenjavo poskusili. 
Največ anketiranih ni poskusilo kislega zelja, teh je bilo 15,7 % učencev. Iz rezultatov 
(preglednica 13) je razvidno, da so otroci poskusili veliko vrst zelenjave, kar je posledica 
uspešno izvedene učne ure, ki je vključevala praktično delo in se je zaključila z izdelovanjem 
izdelkov iz zelenjave. Učenci so uporabili zelenjavo različnih oblik. Tako so poskusili tudi 
zelenjavo, ki je sicer ne bi jedli.  
 
Preglednica 14: Pogostost navajanja posameznih izrazov v povezavi z priporočilom o uživanju 
zelenjave. 
  

 Število omemb 
hranilne snovi (sestavine) 476 

zelenjava 101 
vpliv na telo in zdravje 18 

 
Med učno uro smo posebej poudarili izraze: vitamini, mineralne snovi in vlaknine, ki so 
prisotni v različnih vrstah zelenjave. Otrokom smo želeli vse tri sestavine kar najbolj 
preprosto razložiti. Za vsako od sestavin smo jim nazorno na podlagi fotografij pokazali, k 
čemu pripomorejo – kaj naredijo dobrega v telesu. Predvsem smo si skozi celotno izvedbo 
učne ure navezovali na preproste sestavine telesa – kot so kosti, srce, kri – učenci pri tej 
starosti že razumejo, da potrebujejo hrano, da lahko rastejo in odrastejo. Pojasnil smo jim, da 
vse tri ključne sestavine v zelenjavi na to zelo blagodejno vplivajo in so za določene razvojne 
stopnje tudi ključnega pomena. Z drugim vprašalnikom smo želeli ugotoviti, kako dobro smo 
jim snov razložili in koliko so si med predavanjem zapomnili. Vsak od učencev je na vsako 
od treh črtic lahko zapisal eno besedo. Odgovore smo grupirali v tri skupine: hranilne snovi 
(sestavine), zelenjava in odgovori, ki so vključevali vpliv na telo in zdravje. Rezultat, da se 
kar 476 krat med odgovori pojavijo določene hranilne snovi, ki so v zelenjavi, je zelo 
prepričljiv in pozitiven. Od tega se kar 147-krat v odgovorih pojavi izraz vitamini, 127-krat 
vlaknine, 95-krat mineralne snovi. Anketirani učenci so si  zapomnili vse tri izraze. Nekateri 
učenci se izrazov niso spomnili, zato so zapisali, kako so ti izrazi povezani z našim zdravjem. 
Taki odgovori so se pojavili 18-krat. Odgovori so bili: zdravje, kondicija, brez bolezni, za 
kosti je zdravo in za kri, okus, vid, odpornost, kosti, hitra rast, oči, kosti, koža, rast. 
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Anketirani otroci so vedeli, na kaj vplivajo vitamini, minerali in vlaknine v našem telesu, niso 
pa se spomnili izrazov. 
 
Preglednica 15: Delež učencev glede na poznavanje vloge vlaknin, ki jih vsebuje zelenjava. 

 
 N f (%) 

Spodbujajo delovanje prebavil in vežejo strupene snovi, ki nastanejo pri 
prebavi. 

143 69,4 

So zaščitne snovi, zato imajo zaščitno vlogo. 70 30,6 
Ni bilo odgovora 11 4,8 

Nimajo nobene vloge v našem telesu. 5 2,2 
Skupaj 229 100,0 

 
S posebnim ponovitvenim petim vprašanjem v drugem vprašalniku smo posebej izpostavili 
vlaknine in pri učencih iskali znanje o tem, če so si zapomnili njihov pomen na zdravje v 
telesu. Na voljo so imeli 3 možne odgovore, določeno število anketiranih je vprašanje tudi 
izpustilo. Pravilna rešitev, ki jih je obkrožilo več kot polovica učencev (69, 4 %), je bila, da 
vlaknine spodbujajo delovanje prebavil in vežejo strupene snovi, ki nastanejo pri prebavi. 
Ključno je, da s pomočjo zelenjave lahko izločamo iz telesa snovi, ki zastrupljajo telo. Učenci 
so med učno uro s sodelovanjem poudarili, da so torej vlaknine pomembnejše od vitaminov in 
mineralov, ker odstranjujejo strupene snovi iz telesa. Na ta način smo tudi dosegli, da je kar 
143 učencev pravilno odgovorilo na vprašanje o vlakninah. 30, 6 % vprašanih je napačno 
trdilo, da so vlaknine zaščitne snovi – ocenjujem, da so zamenjali pomen vitaminov z 
vlakninami.  

 
Pri šestem vprašanju drugega vprašalnika smo preverjali, kako dobro so učenci s pomočjo 
fotografij in dejanskih primerov posamezne vrste zelenjave razumeli, kje se nahajajo določeni 
vitamini. Med učno uro smo izpostavili tri vitamine: vitamin A, vitamin B in vitamin C. 
Navedene vitamine smo izbrali namenoma zato, da bi si jih učenci lažje zapomnili in jih 
povezali z ustrezno zelenjavo ter učinkom, ki ga imajo določeni vitamini na naš organizem. 
Vitamin A se nahaja v korenju in pripomore k zdravemu vidu ter koži. Vitamin B se nahaja v 
stročnicah (grahu ...) in poskrbi za zdravo srce ter živce. Vitamin C je v večji meri v 
raznobarvni papriki, največ ga je v rdeči, in pomaga pri rasti kosti in celjenju ran. S pomočjo 
ustreznih slik smo učence naučili o pomembnosti vseh treh vitaminov v zelenjavi. Omenili 
smo, da je vitaminov dejansko več vrst, ampak da je trenutno pomembno, da si zapomnijo 
vsaj te tri. Anketno vprašanje je bilo zastavljeno tako, da so anketiranci morali zapisati v 
kateri zelenjavi se nahaja posamezni vitamin.  
 
Preglednica 16: Pogostost omenjanja posamezne vrste zelenjave glede na vsebnost vitamina A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N f (%) 
korenje 200 87,3 
paprika 9 3,9 

paradižnik 1 0,4 
ni bilo odgovora  19 8,3 

skupaj 229 100,0 
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Pri vitaminu A je kar 87,3 % vprašanih odgovorilo, da se nahaja v korenju. Glede na rezultat 
sklepamo, da se učencem že zelo zgodaj začne omenjati korenje kot pomemben vir vitamina 
A, ki je pomemben za vid. 8,3 % anketiranih je mesto za odgovor pustilo prazno, 3,9 % pa jih 
trdi, da se vitamin A prisoten v papriki. 
 
 
Preglednica 17: Pogostost omenjanja posamezne vrste zelenjave glede na vsebnost vitamina B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med razlago, katera vrsta zelenjave vsebuje največ vitamina B, smo učencem poudarili, da so 
to na prvem mestu stročnice. Na sliki smo imeli kot prikaz eno izmed stročnic – grah. 
Rezultati anket so pokazali, da je 40,2 % anketiranih odgovorilo, da se vitamin B nahaja v 
grahu, kar je manj kot polovica. 30,6 % učencev je namreč trdilo, da vitamin B v večji meri 
vsebuje paprika. Iz dobljenih rezultatov, prikazanih v preglednici 17 sklepamo, da bi bilo 
potrebno učencem bolje razložiti pomen vitamina B in drugih manj poznanih vitaminov. 
Stročnice so tudi bogat vir beljakovin, zato je pomembno poudarjati njihov pomen za 
prehrano otrok in odraslih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N f (%) 
grah 92 40,2 

paprika 70 30,6 
ni bilo odgovora 24 10,5 

fižol 17 7,4 
korenje 7 3,1 

stročnice 6 2,6 
solata 2 0,9 

peteršilj 2 0,9 
krompir 2 0,9 
ohrovt 1 0,4 
brokoli 1 0,4 

kumarice 1 0,4 
zelje 1 0,4 

paradižnik 1 0,4 
beluši 1 0,4 

cvetača 1 0,4 
skupaj 229 100,0 
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Preglednica 18: Pogostost omenjanja posamezne vrste zelenjave glede na vsebnost vitamina C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri vitaminu C smo predvsem izpostavili, da pripomore k boljšemu zdravju, celjenju ran in 
rasti kosti. Vrsta zelenjave, ki vsebuje veliko količino vitamina C, če jo zaužijemo surovo je 
vsekakor paprika. Iz rezultatov ankete je razvidno, da se kar 51,5 % vprašanjih strinja z 
odgovorom, da je paprika pomemben vir vitamina C. Da je vitamin C v večji meri prisoten v 
grahu, trdi 30,1 % vprašanih. Na predstavitvi so bili vsi trije vitamini A, B in C na isti 
projekciji. Morda je zato prišlo do nezaželenih zamenjav in tako slabših rezultatov. 
 
Preglednica 19: Delež učencev glede na namero, da bodo v prihodnje uživali zelenjavo. 
 

 
 N f (%) 

Da. Potrudil se bom, saj je zelenjava pomembna za moje zdravje. 162 70,7 
Mogoče. Če bo na krožniku zelenjava, ki jo imam rad. 51 22,3 

Ni odgovora 12 5,2 
Ne. Zelenjave ne maram in je ne bom nikoli jedel. 4 1,7 

skupaj 229 100,0 
 
 
Da bi se lahko prepričali, da smo z učno uro in delavnico spodbudili učence k pogostejšemu 
uživanju zelenjave, potrjujejo rezultati navedeni v preglednici 19. Kar 70,7 % vprašanih se 
namerava v prihodnje bolj potruditi glede uživanja zelenjave, saj je pomembna za zdravje. 
22,3 % jih trdi, da bodo zelenjavo uživali le, če bo na krožniku tista, ki jim bo dobrega okusa. 
5,2 % vprašanih na vprašanje ni odgovorilo, 1,7 % anketiranih pa trdi, da zelenjave ne mara in 
jo ne bodo nikoli jedli.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 N f (%) 
paprika 118 51,5 

grah 69 30,1 
ni bilo odgovora 20 8,7 

limona 7 3,1 
stročnice 4 1,7 

fižol 3 1,3 
korenje 3 1,3 
solata 1 0,4 
ohrovt 1 0,4 

kumarice 1 0,4 
zelenjava 1 0,4 
špinača 1 0,4 
skupaj 229 100,0 
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67,70%

23,60%

5,20% 1,70% 0,90% 0,90%

zelo mi je bila
všeč

bila mi je všeč nekaj
srednjega

nikakor mi ni
niba všeč

ni mi bila všeč ni bilo
odgovora

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3: Delež učencev glede na zadovoljstvo z izvedeno šolsko uro (N=229). 
 
 
67,7 % vprašanih učencev je trdilo, da jim je bila ura zelo všeč in 23,6 %, da jim je bila všeč, 
skupaj torej kar 91,3 % anketiranih trdi, da jim je bila ura všeč. Na podlagi rezultatov lahko 
sklepam, da so učne ure, ki vključujejo veliko slik ob frontalni razlagi, veliko vključevanja 
učencev v pogovor in k sooblikovanju zamisli, uporaba materiala, iz katerega se učenci še 
dodatno urijo v prepoznavanju vrst zelenjave, ki vključujejo delavnice, na katerih se otroci 
zabavajo, hkrati pa krepijo svojo ustvarjalnost v povezavo z zdravim načinom prehranjevanja, 
so izjemnega pomena za učence in za grajenje njihove osebnosti. 
 
Analiza je pokazala, da si 69,9 % vprašanih želi, da bi učne ure še kdaj vključevale praktično 
delo/delavnice, 26,2 % jih trdi, da jim je vseeno, 3,1 % vprašanih pa si delavnic v prihodnje 
ne želi več (Preglednica 20). Tudi iz teh rezultatov lahko sklepamo in potrjujemo, da je bila 
predstavitev zelenjave uspešno izvedena in je padla na plodna tla. 
 
 
Preglednica 20: Delež učencev glede na željo po ponovni izvedbi delavnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj je bilo učencem najbolj všeč, smo preverili pri zadnjem vprašanju na drugem vprašalniku. 
Odgovore smo sistematizirali v 3 večje skupine: delavnice, zelenjava in okušanje zelenjave, 
teoretični del učne ure.  

 N f (%) 
da 160 69,9 

mi je vseeno 60 26,2 
ne 7 3,1 

ni bilo odgovora 2 0,9 
skupaj 229 100,0 

Delež 
učencev
. 
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Preglednica 21: Delež učencev glede na to, kaj jim je bilo najbolj všeč pri učni uri.  
 

 N f (%) 
izdelovanje izdelkov iz zelenjave (delavnica) 150 65,5  

zelenjava in okušanje zelenjave 57 24,9 
teoretični del učne ure 22 9,6 

 
 
Delavnice 
Učencem je bila najbolj všeč delavnica (65,5 %). Svojo odločitev so opisali z navedenimi 
stavki: 
 

• »Všeč mi je bilo izdelovati zelenjavnega prijatelja.« 
• »Ko smo izdelovali izdelke iz zelenjave.« 
• »Izdelovanje živali iz zelenjave.« 
• »Izdelovanje bi mi bilo všeč, če mi tistega potem ne bi bilo potrebno pojesti.« 
• »Izdelovanje človečkov.« 
• »Ker smo imeli zelenjavo za grajenje.« 

 
Velika večina otrok izpostavi praktično delo, pri katerem so lahko ustvarjalni, se s tem učijo 
in gradijo na razumevanju prej teoretično predelane snovi. Šolska ura se iz monotone in puste 
spremeni v uro pri kateri učenci aktivno sodelujejo. In to je cilj, s katerim lahko otrokom 
približamo tudi manj priljubljene teme.  
 
Zelenjava in okušanje zelenjave 
V zapisih odgovorov se 58-krat pojavijo različne vrste zelenjave, katera je bila učencem 
očitno všeč. Ti odgovori so bili: 
 

• »Všeč mi je bilo, ko sem pojedel Zelenjavka.« 
• »Ko smo poskušali različno zelenjavo.« 
• »Paradižnik, paprika, kumara, korenje, solata.« 
• »Všeč mi je bilo, ker smo pojedli vso pripravljeno zelenjavo.« 
• »Pojedel sem preveč zelenjave, zato mi je bilo slabo.« 
• »Poskusila sem več zelenjave, ki je še nisem poznala.« 

 
 
Anketiranim učencem je bilo všeč tudi to, da so lahko, vsaj nekateri, prvič poskusili določeno 
zelenjavo. Iz rezultatov lahko sklepamo, da bi bilo v prihodnje potrebno pripraviti še več vrst 
zelenjave, morda tudi tiste učencem manj znane. S tem bi še povečali zanimanje učencev za 
uživanje različne vrste zelenjave. 
 
 
 
Teoretični del ure 
Nekaj odgovorov se je nanašalo na teoretični del ure, 22-krat se v odgovorih pojavijo pohvale 
ter kritike na frontalni del pouka. Primeri: 
 

• »Všeč so mi bile slike na predstavitvi.« 
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• »Všeč mi je bilo, da sem se naučila veliko novega o zelenjavi.« 
• »Ko smo gledali različne Zelenjavke iz različnih vrst zelenjave.« 
• »Ko nam je gospa razlagala o vitaminih.« 
• »Ko smo se pogovarjali o zelenjavi.« 
• »Všeč mi je bilo obkroževanje na anketi.« 

 
Iz rezultatov je razvidno, da tudi teoretični del ni bil dolgočasen. Nekaterim učencem je bil 
celo bolj všeč, kot pa same delavnice na koncu. Iz rezultatov lahko torej sklepamo, da se 
otroci radi učijo ob slikah, da si s pomočjo slikovnega materiala lahko lažje predstavljajo tudi 
manj poznane vrste zelenjave. Ob koncu ure smo izvedli kratko ponovitev vsega povedanega. 
Večina otrok nas je uspešno dopolnjevalo in odgovarjalo na zastavljena ponovitvena 
vprašanja.  
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9 Razprava 
 
Med učenci je prisotno dobro poznavanje nasvetov, priporočil in koristi o uživanju zelenjave 
in zdravi prehrani nasploh, vendar relativno slabo upoštevajo nasvete in priporočila (Gregorič, 
2010). S pomočjo analize dveh vprašalnikov smo preverili predznanje učencev. Pred izvedbo 
učne ure so učenci v veliki večini navajali, da je zelenjava zdrava, ker vsebuje vitamine in jo 
je potrebno zato tudi vsak dan uživati. Z rezultati v diplomskem delu smo potrdili hipotezo, da 
imajo učenci slabo znanje o zelenjavi in o pomenu uživanja zelenjave za zdravje. Njihovo 
znanje je bilo omejeno le na poznavanje vitaminov, ki so v zelenjavi, na vprašanje, zakaj je 
zelenjava dobra za zdravje, pa so večina odgovorili, zato, ker je zdrava (preglednica 9 in 10). 
Jull (2012) izpostavlja tri pomembne segmente, ki pripomorejo k povečanju uživanja 
zelenjave pri otrocih: otrokom naj zelenjava postane priljubljena; potrebno je spremeniti 
odnos do zelenjave: povečati poznavanje zelenjave in znanje o koristi zelenjave, spremeniti 
stališče do zelenjave, povečati uživanje zelenjave; povečati razpoložljivost zelenjave v okolju 
(doma, šola). Učencem smo ponudili na razpolago veliko vrst različne zelenjave. Rezultati, ki 
smo jih dobili s pomočjo vprašalnika, so dokazali, da so si učenci dobro zapomnili 
najpomembnejše informacije o zelenjavi (Preglednica 14, 15, 16, 17 in 18). Pri teoretičnem 
delu smo si pomagali s fotografijami in praktičnim prikazom različnih vrst zelenjave. Učenci 
so si s pomočjo slik zapomnili, katere vitamine in minerale vsebuje zelenjava in da so v njej 
prisotne vlaknine. Konkretne primere različnih vrst zelenjave so učenci lahko senzorično in s 
pomočjo tipa ter voha podrobneje spoznali, kar je še pripomoglo k širjenju njihovega 
poznavanja zelenjave (Preglednica 11). Učenci so imeli na razpolago najmanj 10 vrst 
zelenjave za pokušino, torej smo jim omogočili razpoložljivost pripravljene zelenjave pri 
pouku. Z rezultati vprašalnika smo dokazali, da so učenci pokusili veliko vrst zelenjave, 
najbolj jim je bilo všeč korenje, paradižnik in solata, najmanj pa kisla repa ter česen 
(Preglednica 13). Izvedene dejavnosti so pozitivno vplivale na učence in na njihovo 
sodelovanje pri učni uri.  
 
V diplomskem delu smo skušali učence z ustvarjalno praktično metodo dela spodbuditi k 
uživanju zelenjave in jih naučiti, kakšen pomen ima zelenjava za naše zdravje. Izbrali smo 
učence 4. razreda osnovne šole, katerih povprečna starost je bila 9 let. V tem obdobju poznega 
otroštva se otroški možgani zelo hitro razvijajo in razvijajo tudi drobno ter motorično 
koordinacijo. Z vidika psihosocialnega razvoja devetletni otroci vztrajno iščejo občutke, da so 
sposobni opravljati dela, ki jih izvršujejo odrasli. Pri tem si pomagajo s trudom in 
vztrajnostjo, z občutkom za delitev dela in s sposobnostjo obvladanja spretnosti (Kompare 
idr., 2011). Na podlagi razvojne teorije, ki izpostavlja obvladovanje spetosti in razvijanje 
ustvarjalnosti, smo v učno uro poleg teoretičnega dela vključili delavnice. Učenci so morali iz 
narezanih kosov zelenjave sestaviti čim bolj barvito ter izvirno figurico iz zelenjave. Pomagali 
so si lahko tudi z zobotrebci. Delavnica je učence tako zelo motivirala, da so nekateri izdelali 
po dve figuri iz zelenjave, spet drugi so med seboj tekmovali, kdo bo pojedel več zelenjave in 
kdo bo izdelal lepši izdelek iz zelenjave. Iz rezultatov vprašalnika in fotografij nastalih 
izdelkov iz zelenjave lahko potrdimo, da je bila naša delavnica uspešna in je pripomogla k 
motivaciji, mišljenju in pozornosti učencev (Preglednica 20 in 21). Preko izdelkov so razvijali 
svojo ustvarjalnost in se s tem naučili pripraviti zelenjavo tako, da jim je postavitev na 
krožniku všeč. Prehranjevanje je najprej emocionalno in šele nato racionalno vedenje, hrana 
pa ima veliko nebioloških funkcij, npr. funkcija tolažbe (Gregorič, 2010). Pozornost učencev 
smo pritegnili z različnimi oblikami narezanih zelenjavnih kosov (oblike rož, vrvic, kvadratov 
...) in jih s tem spodbudili k zaužitju zelenjave (Slika 8).  
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S pregledom literature smo ugotovili, da praktično delo, pri katerem otroci spoznavajo 
različne vrste zelenjave in pripravljajo različne jedi iz zelenjave, pri otrocih spodbuja 
zanimanje za uživanje zelenjave. Nekateri učenci so določeno vrsto zelenjave zaradi 
motivacije poskusili celo prvič (Preglednica 12). Ustvarjalnost je sposobnost reševanja 
problemov na izviren in nov način, je oblikovanje nečesa novega, še nepoznanega (Pečjak, 
Štrukelj, 2013). Učenci so se s pomočjo naših delavnic prvič srečali z zelenjavo na nekoliko 
drugačen način. Izdelke, ki so jih izdelali sami, so jih motivirali, da so zelenjavo na krožniku 
tudi pojedli, čeprav morda na začetku učne ure učenci niso bili pretirano navdušeni. Učenci so 
bili vključeni v ustvarjalno praktični del učne ure, kar jim je pomagalo pri razvijanju veščin 
priprave hrane in jih je motiviralo, da bodo tudi sami vključili zelenjavo v jedilnik 
(Preglednica 19).  
 
Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da je bila izvedba učne ure z delavnico zelo uspešna 
(Preglednica 20). Učenci so med učno uro sodelovali in tako sooblikovali teoretični del učne 
ure, na delavnicah pa so s pomočjo ustvarjalnosti in motivacije izdelovali svoje zelenjavne 
figure. Vsekakor bi bilo priporočljivo pri obravnavi prehranskih vsebin upoštevati opisane 
izkušnje. 
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10 Zaključek 

 
Zelenjava je manj priljubljena med mladostniki zaradi manj prijetnega, nepoznanega okusa, 
na drugi strani je lahko vzrok skrit v nerazpoložljivosti zelenjave doma v družini, 
nepoznavanje določenih jedi z zelenjavo; danes je prisotna velika spodbuda uživanja hitre 
hrane (drugih skupin živil) ter manj spodbude za uživanje alternativ (Bajt, 2013). Namen 
diplomskega dela je bil predvsem spodbuditi otroke k večjemu uživanju zelenjave, razširiti 
njihovo poznavanje zelenjavnih vrst in spoznati različne tehnike toplotne obdelave, s katerimi 
lahko zelenjavni okus še popestrimo ter otrokom predstaviti smisel uživanja zelenjave. 
Uporabili smo različne metode – od slikovnega gradiva do praktičnega prikaza različnih vrst 
zelenjave in delavnic. Otrokom smo omogočili pokušino različnih vrst sveže zelenjave 
narezane na različne oblike in z rezultati vprašalnika smo dokazali, da s pomočjo praktičnega 
dela lahko spreminjamo odnos otrok do uživanja sveže zelenjave (Preglednica 13). S 
praktično predstavitvijo različnih vrst zelenjave smo spodbudili učence k uživanju manj 
poznanih vrst zelenjave (Preglednica 11). 

 
Ker so bili med učno uro z vsemi sredstvi dovolj motivirani, so pokazali veliko zanimanje pri 
izdelovanju izdelkov iz zelenjave. Nekateri otroci so se z določeno vrsto zelenjave srečali 
prvič (Preglednica 12), prav zato so se ob začetku delavnic raje držali nekoliko v ozadju. 
Zaradi navdušenosti ostalih sošolcev in sošolk pa so se postopoma vsi opogumili in poskusili 
vsaj malo zelenjave. Rezultati ankete, ki smo jo poleg vprašalnikov izvajali, so pokazali, da je 
60 % otrok (N=467) navedlo, da jim je bil najbolj všeč ustvarjalni del učne ure (sestavljanje iz 
zelenjave – Zelenjavko, obrazi, različne oblike) in 25 % vprašanih otrok je trdilo, da jim je 
bilo najbolj všeč okušanje zelenjave (Bučar, Episcenter, 2014). Z dobljenimi rezultati smo 
dokazali, da smo učence na pravilen način motivirali in spodbudili k uživanju zelenjave.  
 
Naša raziskava v diplomskem delu je s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov jasno pokazala, 
da s pomočjo različnih oblik in metode dela pri poučevanju, pozitivno vplivamo na znanje 
otrok o pomenu uživanja zelenjave (Preglednica 14 in 15). Otrokom smo s pomočjo 
fotografij, na katerih so bili različni izdelki iz zelenjave, pokazali, na kakšne načine si lahko 
zelenjavo pripravijo doma v družini. Učence smo vključili v ustvarjalno praktični del učne 
ure, ki jim je pomagala pri razvijanju veščin priprave hrane in jih motiviralo, da si bodo tudi 
doma pripravili zdrav obrok. Z rezultati smo pokazali, da otroci po izvedenih aktivnostih 
izražajo namero, da v prihodnje tako doma kot v šoli pojedo več zelenjave (Preglednica 19), 
saj jim je bila naša učna ura z delavnico zelo všeč (Graf 3). S tem je bil tudi dosežen eden 
izmed glavnih ciljev izvedene učne ure, da spodbudimo otroke k uživanju zelenjave. 
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11 PRIPRAVA NA ŠOLSKO URO 

11.1 Predlog učne ure pri izbirnem predmetu Gospodinjstvo 
 
Pripravili smo predlog učne enote o zdravemu načinu prehranjevanja, ki bi jo izvedli v 6. 
razredu osnovne šole. 
 
UČITELJEVA PRIPRAVA, 2 učni uri 
 
UČNA TEMA: Hrana in prehrana                                                             RAZRED: 
UČNA ENOTA: Zelenjava                                                                          DATUM: 
 
 
Operativni učni cilji: 
Učenci razumejo pomen zdrave prehrane. 
Učenci naštejejo hranilne snovi v zelenjavi. 
Učenci analizirajo pomen posameznih hranilnih snovi za njihovo zdravje. 
Učenci poznajo različne vrste zelenjave. 
Učenci poznajo osnovne kuharske postopke za pripravo zelenjave. 
Učenci usvajajo spretnosti pripravo hrane. 
 
Didaktične oblike: 
Frontalna, skupinska, individualna. 
 
Didaktične metode: 
Metoda razlage in razgovora, metoda prikazovanja ter metoda praktičnega dela. 
 
Učila in učni pripomočki: 
Računalniški projektor, računalnik, PP predstavitev, zvezek, tabla, kreda, učbenik, zvezek, 
delovni zvezek. 
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IZVEDBENI NAČRT 
 
Faze 
 

                     Učna strategija  

Učitelj Učenec Metode/ 
oblike dela 

Čas Učila in učni 
pripomočki 

Uvajanje 

(pripravljanje) 
 
 
 

Na tablo napiše 
naslov teme, 

učence spodbudi k 
ponovitvi pojma 
zdrava prehrana. 

Prisluhnejo navodilom, 
sodelujejo v pogovoru s 

svojimi idejami. 

Frontalna 
razlaga, 

razgovor. 

10 min. Kreda, tabla. 

Novo znanje 

(obravnava nove 
snovi) 

Razlaga ob 
predstavitvi, 

učencem postavlja 
motivacijska 

vprašanja, vodi 
razgovor. 

Sprašujejo, če jim kaj ni 
jasno na predstavitvi, 
hkrati sodelujejo in 

odgovarjajo na učiteljeva 
vprašanja. 

Frontalna, 
skupinska 
razlaga, 

razgovor. 

20 min. PowerPoint 
predstavitev. 

Urjenje/vadenje 

 

Učencem razloži 
navodila za izvedbo 

delavnic, vodi 
učence in jim 

pomaga pri izdelavi 
izdelkov iz 
zelenjave. 

Učenci poslušajo 
navodila, na krožnike 
vzamejo zelenjavne 
koščke in izdelajo 

izdelek iz zelenjave. 
Izdelek tudi pojedo. 

Individualno 
delo, 

praktično 
delo. 

35 min. Zelenjavni 
koščki, 
krožnik, 

zobotrebci. 

Preverjanje 
(sklepno) 

S pomočjo slik na 
PowerPoint 

predstavitvi z 
učenci skupaj ustno 
ponovijo vso novo 

snov. 

Sodelujejo pri pogovoru. 
V zvezek si zapišejo 

hranilne snovi in njihov 
pomen za zdravje, načini 

toplotne obdelave 
zelenjave, 10 različnih 

vrst zelenjave. 

Individualno 
delo, 

razgovor. 

15 min. PowerPoint 
predstavitev. 

 
Zaključek 

Pohvali učence ali 
pa pove svojo 

kritiko. 

Povedo svoje občutke, ali 
so zadovoljni z načinom 

dela. 

Razgovor, 
skupinska 

razlaga 

10 min. / 
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13 Priloge 
 
VPRAŠALNIK 1 
 
Starost: 
Spol: 
 
 
1. Kako pogosto uživaš zelenjavo? (Pomisli katere jedi uživaš doma in katere v šoli.) 
 

a) nikoli 
b) 1 krat na teden 
c) 2-3 krat na teden 
d) 4-6 krat na teden 
e) enkrat na dan 
f) večkrat na dan 

 
2. Naštej eno ali več vrst zelenjave! 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

3. Označi z »X«, kako ti je všeč določena vrsta zelenjave v tabeli! 
 

 
 

Zelo mi je 
všeč 

Všeč mi je Okus ni ne 
dober ne 

zanič 

Ni mi všeč  Nikakor 
mi ni všeč 

Zelenjave 
ne poznam 

solata       

špinača       

zelje       

ohrovt       

cvetača       

brokoli       

koleraba       

korenje       

peteršilj       
rdeča pesa       

repa       

krompir       

čebula       

česen       

fižol       
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grah       

hren       

paradižnik       

buča       

paprika       

kumara       

koromač       

beluši       

 
 
 
4. Na spodnjo črto na kratko napiši, zakaj je po tvojem mnenju potrebno vsak dan 
uživati zelenjavo? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Katere dobre snovi za naše telo vsebuje zelenjava?  
 
___________________________________________________________________________ 
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VPRAŠALNIK 2 
 
 
 
 
1. Obkroži eno ali več vrst zelenjave, ki si jih med učno uro na NOVO spoznal! 
 
solata     špinača     zelje     ohrovt     cvetača     brokoli     koleraba     korenje     peteršilj      
 
zelena     rdeča pesa     repa     krompir     čebula     česen     fižol     grah     soja     bob 
 
rabarbara     beluši     artičoke     hren     paradižnik     buče     paprika     kumara 
 
 
2. Katero vrsto zelenjave si danes PRVIČ poskusil? Obkroži! 
 
solata      zelje       korenje    repa    čebula     česen     paradižnik     buče     paprika     kumara 
 
 
3. Označi z »X«, kako ti je bil všeč OKUS zelenjave, ki si jo danes jedel! 
 
 
  

 

  

 

 Zelenjave 
nisem 

poskusil 

solata       

kisla repa       

kislo zelje       

korenje       

čebula       

česen       

paradižnik       

buča       

paprika       

kumara       

 
 
 
 
 
 



Alenka Buh: Spodbujanje uživanja zelenjave pri otrocih 
 

 67 

 
 
4. Naštej tri »dobre« snovi, ki jih vsebuje zelenjava in so pomembne za zdravje? 
 
_________________________, ________________________, ________________________ 
 
 
 
5. Kakšno vlogo imajo VLAKNINE v našem telesu? Obkroži črko pred pravilnim 
odgovorom! 
 

a) Nimajo nobene vloge v našem telesu. 
b) Spodbujajo delovanje prebavil in vežejo strupene snovi, ki nastanejo pri prebavi. 
c) Vlaknine so zaščitne snovi, zato imajo zaščitno vlogo. 

 
 
6. Na črto napiši vrsto zelenjave, ki vsebuje določen vitamin! 
 
Vitamin A       ______________________________ 
 
Vitamin B       ______________________________ 
 
Vitamin C       ______________________________ 
 
 
7. Ali imaš namen uživati VEČ zelenjave in zakaj? 
 

a) Da. Potrudil se bom, saj je zelenjava pomembna za moje zdravje. 
b) Mogoče. Če bo na krožniku zelenjava, ki jo imam rad. 
c) Ne. Zelenjave ne maram in je ne bom nikoli jedel. 

 
 
8. Obkroži, kako ti je bila današnja ura všeč! 
 

 
 

 
 

 
 
9. Si v prihodnje želiš še več takih učnih ur, ki bi vključevale delavnice? 
 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Mi je vseeno. 

 
 
10. Napiši, kaj ti je bilo pri današnji uri najbolj všeč? 
 
___________________________________________________________________________ 


