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POVZETEK 

Otrok potrebuje za zdrav razvoj uravnoteženo prehrano, pri kateri velik in pomemben 

delež predstavljajo ogljikovi hidrati. Za otroke je pomembno, da poznajo in uživajo 

raznoliko prehrano, v katero so vključena tudi raznovrstna živila z več ogljikovimi 

hidrati. Pira je med otroki manj poznano žito, zato je pomembno, da jo otroci spoznajo 

in uvrstijo v svojo prehrano. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, koliko učenci 

vedo o zdravem načinu prehranjevanja, kako dobro poznajo vlogo ogljikovih hidratov 

v prehrani in kakšno je njihovo poznavanje živil, ki vsebujejo več ogljikovih hidratov, 

zlasti pire. Za potrebe raziskave je bilo oblikovano in izvedeno tematsko prehransko 

izobraževanje, v katerega je bilo vključenih 110 učencev, starih 12 in 13 let. Pred in 

po izvedenem izobraževanju so učenci izpolnjevali anketni vprašalnik, s katerim se je 

ugotavljalo njihovo poznavanje obravnavanih vsebin. Rezultati raziskave so pokazali, 

da večina učencev meni, da dovolj vedo o zdravi prehrani, niso pa prepričani, ali se 

zdravo prehranjujejo. Največ informacij  o zdravi prehrani dobijo v šoli in doma pri 

starših. Anketiranci so ocenili, da je sadje, zelenjavo in žita priporočljivo pogosto 

uživati. S pojmom ogljikovi hidrati učenci največkrat povezujejo pojme; energija, 

škrob, sladkor in žita. Ugotovili smo, da se je z izobraževanjem poznavanje živil z več 

ogljikovimi hidrati izboljšalo, učenci pa so pri praktičnem delu spoznali tudi piro in 

jedi iz pire, ki so jih dobro sprejeli. Izvajanje prehranskega izobraževanja, ki je 

namenjeno spoznavanju novih jedi in okusov ter vključuje praktično pripravo jedi, 

pripomore k temu, da so otroci v svojo prehrano pripravljeni vključiti več raznovrstnih 

živil in jedi, kar lahko vpliva tudi na bolj zdrav način prehranjevanja. 

 

KLJUČNE BESEDE: ogljikovi hidrati, hranilne snovi, zdrava prehrana, osnovnošolci, 

prehransko znanje, ogljikohidratna živila, pira. 
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ABSTRACT 

A child needs a balanced diet for a healthy development in which carbohydrates have 

a large and important role. For children it is important to know and consume a varied 

diet which includes diverse foods with more carbohydrates. Spelt, is a less known grain 

among children, so it is important that children learn about it and include it in their 

diet. The purpose of the thesis was to determine how much do children know about 

healthy eating, how well do they know the role of carbohydrates in the diet and what 

is their knowledge of foods that contain more carbohydrates, particularly spelt. For the 

purposes of the research a thematic nutritional education was designed and carried out. 

It included 110 pupils aged 12 in 13 years. Before and after the education pupils filled 

out a questionnaire. Its purpose was to find out what knowledge do they have about 

the discussed contents. The results showed that the majority of pupils think that they 

know enough about a healthy diet, but they are not sure whether they eat healthy. They 

get most information about a healthy diet in school and at home from their parents. 

Interviewees estimated that fruit, vegetables and grain should be consumed often. With 

the term carbohydrates students often connect energy, starch, sugar and grain. We 

found out that the knowledge of foods with more carbohydrates improved through 

education. In practical work pupils have learned the grain spelt and dishes made from 

it, which they liked. The aim of nutrition education is getting to know new dishes and 

tastes and it includes practical preparation, too.  The children are willing to include 

more diverse foods and dishes. This also affects on a healthier way of eating. 

 

KEY WORDS: carbohydrates, nutrients, healthy food, primary school students, 

nutritional knowledge, carbohydrate foods, Spelt 
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1 UVOD 

Osnovnošolsko obdobje v starosti 12 in 13 let je obdobje hitrega razvoja, velikih 

fizičnih in psihičnih obremenitev, zato je še toliko bolj pomembno, kaj otrok ali 

mladostnik tekom dneva zaužije. Pogosto se dogaja, da se premalo časa in pozornosti 

nameni pravilni izbiri jedi in s tem posledično pravilnemu razmerju hranilnih snovi. Iz 

rezultatov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, želim ugotoviti, kakšen je odnos 

učencev do zdrave prehrane,  kako dobro učenci poznajo ogljikove hidrate in njihove 

lastnosti, ali poznajo živila z več ogljikovimi hidrati, kako znajo izbirati zdrava živila 

in primerne jedi, ki ne škodujejo njihovemu razvoju in zdravju. 

 

Prehranjevalne navade pri Slovencih se poslabšujejo, kažejo izsledki Inštituta za 

varovanje zdravja (IVZ). Posledici sta čezmerna prehranjenost in debelost. 

Najmanj spodbudne so ugotovitve pri spremembah prehranjevalnih navad, predvsem 

pri uživanju zelenjave in sadja, pri zajtrkovanju in pri številu dnevno zaužitih obrokov 

hrane (Slabše prehranjevalne navade Slovencev, 2013). 

 

Prehrani se namenja vedno več pozornosti in je bolj ali manj priljubljena tema med 

organizatorji šolske prehrane in zaposlenimi v šolstvu. Ugotoviti sem želela, kdo 

posreduje učencem največ informacij o zdravi prehrani. Šola in učitelji kot del 

vzgojno-izobraževalne ustanove so okolje, ki pomembno vplivajo na prehranjevalne 

navade in na zdravje otrok in mladostnikov. Kako ukrepati nam narekujejo Smernice 

zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič, Pograjc, 

Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). 

 

Za nemoteno rast in razvoj mladostnik potrebujejo uravnoteženo prehrano, ki vsebuje 

dovolj hranljivih snovi. Poleg beljakovin in maščob potrebuje telo tudi ogljikove 

hidrate. Količina ogljikovih hidratov v prehrani naj bi dajala več kot 55 % celotne 

potrebne dnevne energije. V piramidi zdrave prehrane, ki velja za vse starostne skupine 

prebivalstva, izdelki iz žit zasedajo največji delež (Koch, 1999). 

 

Če v dnevni obrok hrane vključimo žita in žitne izdelke, sadje in/ali zelenjavo ter 

mlečne in/ali mesne izdelke v zadostni količini, zelo malo tvegamo, da bi prišlo do 
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pomanjkanja posameznih hranil. Za dobro zdravje potrebujemo živila iz vseh skupin 

(Pokorn D. , 2003).  

 

Pira vsebuje vse življenjsko pomembne snovi v idealnem razmerju, da jih lahko telo 

dobro izkoristi. Iz pire lahko pripravimo številne jedi: glavne jedi, enolončnice, 

sladice, pekovske izdelke. Pira je pozabljeno prastaro žito, ki  se zaradi svoje bogate 

hranilne vrednosti in dokaj nezahtevne pridelave tudi v hribovitih  predelih ponovno 

vrača kot poljščina predvsem med ekološke kmetovalce.  

V okviru izvedenega prehranskega izobraževanja otrok sem učencem  predstavila piro 

kot žito, ki je pomemben vir hranilnih snovi, od katerih prevladujejo lahko prebavljivi 

ogljikovi hidrati, rastlinske beljakovine, zelo malo maščob, vitamini, mineralne snovi  

in prehranska vlaknina.  

 

V raziskovalnem delu diplomskega dela sem z anketiranjem otrok ugotavljala, kako 

učenci sprejemajo in ocenjujejo neko novo nepoznano jed iz pirine moke in pirine kaše 

v primerjavi z že znano jedjo iz bele pšenične moke.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Ogljikovi hidrati v prehrani 

2.1.1 Zgradba in razdelitev ogljikovih hidratov 

Ogljikovi hidrati so organske molekule, sestavljene iz ogljika, vodika in kisika v 

razmerju 1:2:1. Glede na kemično zgradbo jih lahko delimo na sladkorje (npr. 

kuhinjski sladkor – saharoza, sadni sladkor – fruktoza, mlečni sladkor – laktoza) in 

sestavljene ogljikovi hidrate (škrob, vlaknina) (Maučec, Koch, Pavčič in Hrovatin, 

2005). Ogljikovi hidrati – razen vlaknine, se v telesu presnovijo v krvni sladkor – 

glukozo, ki ga telesne celice porabljajo kot osnovni vir energije. 

Glede na število enot (ena, dve ali več) ogljikove hidrate delimo na monosaharide, 

disaharide in polisaharide. 

MONOSAHARIDI 

Glukoza (krvni sladkor ali dekstroza) je zaradi optične lastnosti molekule poznana 

tudi kot grozdni sladkor, ker je bila prvotno odkrit v grozdju z molekulsko formulo 

C6H12O6. Ker v nespremenjeni obliki prehaja skozi črevesno steno v kri, je učinkovit 

vir energije.  

Fruktoza (sadni sladkor ali levuloza) je prav tako monosaharid. Je bela trdna snov in 

najbolj topna izmed sladkorjev. Je sestavina trsnega in pesnega sladkorja, najdemo jo 

v sladkih sadežih, saj je najbolj sladka med enostavnimi sladkorji. 

Galaktoza je vrsta sladkorja, ki je manj sladka kot glukoza. Ime izvira iz starogrške 

besede za mleko (galaktos). Skupaj z glukozo je sestavina disaharida laktoze 

(mlečnega sladkorja) (Hranilne snovi, b.d.).  

DISAHARIDI 

Saharoza (trsni ali pesni sladkor) je spojina fruktoze in glukoze z molekulsko formulo 

C12H22O11 in je najpomembnejši disaharid. Znana je tudi pod imenom namizni sladkor, 

beli sladkor, ki se najpogosteje uporablja v vsakodnevni prehrani. Največkrat ga 

uporabljamo v kulinariki za sladkanje. Pesni sladkor je po sladkosti takoj za fruktozo. 

Saharozo pridobivamo iz sladkorne pese in iz sladkornega trsa (Saharoza, 2016). 
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Maltoza (sladni sladkor) je sestavljena iz dveh glukoz in spada med najpomembnejše 

disaharide. Nastane z razgradnjo škroba v kalečem ječmenu, kar omogoča encim 

diastaza. Maltozo glive kvasovke vključijo v proces vrenja. 

Laktoza (mlečni sladkor) se nahaja v mleku. Sestavljena je iz glukoze in galaktoze z 

empirično formulo C12H22O11. Pridobivamo jo iz sladke sirotke. V prehrani dojenčka 

je zelo pomembna, saj je v prvih mesecih življenja zanj najpomembnejši in skoraj edini 

vir ogljikovih hidratov. Glive kvasovke laktoze ne morejo vključiti v proces vrenja 

(Hranilne snovi, b.d.). 

POLISAHARIDI 

Škrob v telesu omogoča sproščanje hormonov in pogojuje nevrološke spremembe, ki 

dalj časa zagotavljajo občutek sitosti. Prijeten okus, visoka hranilna vrednost in dobri 

občutki so razlogi zaradi katerih kruh, riž, testenine, krompir, koruzo in fižol, 

imenujemo »hrana ugodja« (McDougall in McDougall, 2014). 

Škrob (lat. amylum) je naravni polisaharid, polimer sestavljen iz povezanih glukoznih 

enot. Je oblika rezervnega ogljikovega hidrata pri rastlinah. Škrob v krompirju in 

nekaterih žitnih vrstah je sestavljen iz dveh različno zgrajenih sestavljenih sladkorjev: 

iz amiloze (nerazvejanih verig) in amilopektina (razvejanih verig) s kemijsko formulo 

(C6H10O5)n. V hladni vodi je škrob netopen, pri segrevanju na 90 °C pa iz njega nastane 

škrobni klej (Škrob, 2014). 

Amiloza sestavlja približno 20 % mase škrobnega zrna in se nahaja v njegovem 

osrednjem delu. Zgrajena je iz 1000 do 4500 molekul glukoze, ki so povezane v 

nerazvejane, spiralasto zavite verige.  

Amilopektin je glavna sestavina škrobnega zrna, saj sestavlja 80 % njegove mase. 

Tvori koncentrično naložene plasti v škrobnem zrnu. Zgrajena je iz 600 do 500.000     

molekul glukoze, ki se povezujejo v razvejane verige. Verige se naprej razvejajo na 

vsakih 25 molekul glukoze (Hranilne snovi, b.d.). 

Dekstrini so vmesni produkt pri razgrajevanju škroba. So topni v vodi in imajo 

nekoliko sladek okus. Zgrajeni so iz 10 do 30 molekul glukoze. Dekstrini nastajajo pri 

suhem segrevanju škroba. Najdemo jih v skorji kruha, prepečencu in podobno. 

Dekstrini so lažje prebavljivi kot škrob in so pomembna sestavina prehrane dojenčkov 

in bolnikov.  

Glikogen je analog škroba, zato se pogosto imenuje tudi živalski škrob. Nastaja 

predvsem v jetrih iz molekul glukoze in se v jetrih tudi kopiči. Je vrsta živalskega 
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rezervnega ogljikovega hidrata. Nekaj glikogena je shranjenega v mišicah. Glikogen 

je polisaharidna molekula, ki nastopa kot dolgoročni vir energije v živalskih in 

človeških celicah. Ima veliko hidroksilnih skupin, zato z vodikovimi vezmi veže 

veliko vode. Sestavljen je iz nekaj 100 do 1000 molekul glukoze. (Glikogen, 2015). 

Nahaja se tudi v gobah, glivah kvasovkah in bakterijah. Ko telo potrebuje glukozo, 

npr. za vir energije, razgradi molekulo glikogena (Hranilne snovi, b.d.). 

Celuloza je ogrodna snov v celičnih stenah rastlin. Molekulo celuloze sestavlja od 

8.000 do12.000 molekul glukoze, ki se povezujejo v nitaste strukture. Celuloza ni 

topna v vodi, prebavni sokovi je ne morejo razgraditi. Čeprav je neprebavljiva, je 

pomembna kot balastna snov, ki pospešuje peristaltično gibanje črevesja. V vodi 

celuloza nabrekne. Skoraj popolnima čisto celulozo najdemo v vlaknih bombaža in 

bezgovem strženu. Les je zgrajen pretežno iz celuloze. 

Pektini niso topni v hladni vodi, vendar močno nabreknejo in tvorijo želeje, ki se lepo 

režejo. Uporabljamo jih kot sredstvo za želiranje marmelad, pri pripravi oblivov za 

slaščice in v farmaciji. Največ pektinov je v kutinah in nezrelih jabolkah. Pektini se 

nahajajo tudi v koreninah, listih in zelenih delih rastlinskih stebel.  

Hemiceluloza je še bolj razširjena kot pektini. Ni topna v vodi. Zaradi močnega 

nabrekanja v vodi je v prehrani pomembna kot balastna snov. Pektini in hemiceluloza 

se pojavljajo skupaj s celulozo. Najdemo jo v skoraj vseh rastlinskih tkivih: v steblu, 

listih, semenih, semenski lupini, žitni slami in lesu (Hranilne snovi, b.d.). 

 

2.1.2 Pomen ogljikovih hidratov za človeka in človekovo telo 

Kljub temu da imajo ogljikovi hidrati slab sloves, so vitalni za naše zdravje iz številnih 

razlogov. Dajejo energijo telesu, npr. glukoza. Polnovredna žita in dietne vlaknine 

varujejo telo pred boleznimi, ker znižujejo riziko za nastanek srčno žilnih bolezni in 

varujejo pred nastankom prekomerne teže in diabetesa tipa 2. Podatki pričajo o tem, 

da uživanje sadja, zelenjave in polnovrednih žit lahko pomaga pri nadzorovanju 

telesne teže, kar je v nasprotju z zagovorniki diet z nizko vsebnostjo ogljikovih 

hidratov (Mayo Clinik Staff, 2014). 

 

Ogljikovi hidrati in maščobe imajo pri pokrivanju potreb po energiji najpomembnejšo 

vlogo. Polnovredna, raznolika in uravnotežena prehrana naj vsebuje omejene količine 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Molekula
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
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maščob in veliko ogljikovih hidratov (nad 50 % dnevnih energijskih potreb), po 

možnosti s čim več škroba (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004).  

»Energijska gostota živil/hrane je definirana kot količina energije na 1 mililiter ali 1 

gram živila/hrane in nam pove, koliko energije ima določeno živilo ali določena vrsta 

hrane na prostorninsko enoto. Energijska gostota je lahko izražena v cal/g, kcal/g, J/g, 

kJ/g, cal/ml, kcal/ml, J/ml, ali kJ/ml« (Hlastan, 2009, str. 4). 

 

Med prebavo se ogljikovi hidrati razgradijo do monosaharida – glukoze, ki prehaja v 

kri in zvišuje raven glukoze v krvi in tako telesne celice oskrbuje z energijo. Telo 

manjše količine odvečne glukoze shranjuje kot rezervo v obliki glikogena v mišicah 

in jetrih, kar služi za vzdrževanje ravni glukoze v krvi med obroki in kot dodatno 

gorivo za mišice (Costain, 2004). 

 

Ogljikovi hidrati služijo tudi kot oporne snovi v telesu, so potrebni pri izgrajevanju 

nekaterih telesnih sestavin, npr. hrustančevine, kostnine, izločkov sluznic in žlez. 

(Hranilne snovi, b.d.). 

 

Pomembno vlogo v telesu predstavlja prehranska vlaknina, ki je telesu lastni encimi 

želodčno-črevesnega trakta ne razgradijo in ima zaradi svoje sestave dober učinek na 

prebavo ter je neprebavljiva (celuloza, hemiceluloza, pektin …). Prehransko vlaknino 

v črevesu deloma razgradijo bakterije v maščobne kisline s kratkimi verigami, ki 

znižujejo pH-vrednost črevesne vsebine in služijo kot hranilne snovi črevesni sluznici 

(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004).  

 

Vlaknina se razlikuje po vsebnosti sladkorja in škroba ter varuje prebavne encime. 

Nekatera vlaknina pomaga pri obnavljanju črevesne flore, ki je poškodovana zaradi 

zdravil, bolezni, stresa. Vlaknino delimo na netopno in topno v vodi, zato morajo biti 

vir prehranske vlaknine tako polnovredna žita (večino netopni, bakterijsko 

nerazgradljivi polisaharidi) kot tudi sadje krompir in zelenjava (topni, bakterijsko 

razgradljivi polisaharidi) (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004).  

Iz vlaknine, topne v vodi, skupaj z vodo v prebavilih nastaja lepljiva snov, ki upočasni 

prebavo in absorpcijo hrane, kar nam posledično daje dalj časa občutek sitosti. Tako 

se uravnava tudi raven glukoze in holesterola v krvi. Netopna vlaknina vsrka in 
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zadržuje vodo v črevesju, kar vpliva na dobro strukturo in lažje izločanje blata. 

Pomanjkanje netopne vlaknine lahko privede do zaprtosti (Costain, 2004).  

 

Celuloza, hemiceluloza in lignin kot netopni balast povečajo volumen blata in mu 

skrajšajo pot skozi debelo črevo. Nasprotno pa topni balast (pektin) podaljša čas 

prehoda blata skozi črevo, ker upočasni praznjenje želodca, zavira absorpcijo 

vitaminov in mineralov, veže vodo, zdravila in žolčne soli. Razen redkih izjem, balast 

v prehrani ni škodljiv (Pokorn D. , 2001). 

 

 »Ogljikovi hidrati so poleg maščob glavno energijsko hranilo in naj bi priskrbeli 

večino zaužite energije. Delež nad 50 % celodnevnih energijskih potreb je utemeljen 

z epidemiološkimi ugotovitvami, po katerih je v nasprotnem primeru povečano 

uživanje (nasičenih) maščob v neposredni zvezi s povečanim tveganjem za bolezni 

srca in žilja ter še za druga obolenja.« (Koch in Kostanjevec, 2009, str. 89).  

S pestrim vnosom ogljikohidratnih živil v vsakodnevno prehrano je zagotovljen vnos 

esencialnih in drugih zaščitnih rastlinskih snovi. Obilno uživanje ogljikovih hidratov 

se priporoča, če so to osnovna živila, ki vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate in 

prehransko vlaknino. Uživanje enostavnih sladkorjev, ki ne vsebujejo esencialnih 

hranil, je omejeno na 10 % dnevnega energijskega vnosa (WHO, 2003).  

 

Za ohranitev organizma v normalnih fizioloških pogojih je pomemben kronični vnos 

ogljikovih hidratov. Kronično povečan vnos ogljikovih hidratov pa vodi v energijsko 

neravnovesje organizma (Koren, 1993). 

 

2.1.3 Živila z več ogljikovih hidratov 

Živila, ki vsebujejo ogljikove hidrate lahko delimo na dve skupini: energijsko bogata 

živila in energijsko revna živila bogata z vlaknino.  

Med energijsko bogata živila spadajo npr. sladkorji in živila, ki vsebujejo škrob, ter 

izdelki iz bele pšenične moke. Ker so lahko prebavljiva, so živila iz te skupine tudi 

manj nasitna in zato jih običajno lahko pojemo več. Zaužijemo jih več, kot bi bilo v 

resnici potrebno, posledice pa se velikokrat odražajo v povečanju ITM (indeksa telesne 

mase). Rastline skladiščijo škrob predvsem v svojih podzemnih delih, v semenih in 
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plodovih. Kruh, testenine, krompir, kosmiči, riž in zrna žit so vir škroba (Costain, 

2004). 

Na Zvezi potrošnikov Slovenije poudarjajo in opozarjajo, da toast ni kruh in da je med 

njima kar nekaj razlik. Predvsem zaradi večje vsebnosti maščobe in sladkorja ima toast 

večjo energijsko vrednost kot kruh. Beli toast v povprečju vsebuje skoraj 3 grame 

maščobe v 100 gramih izdelka, toast iz polnozrnate moke pa 5 gramov. Beli kruh 

vsebuje okoli 2 grama maščob v 100 gramih izdelka, temnejši in polnozrnati kruh pa 

še kakšen gram več. Z dodanimi semeni je vsebnost maščobe še nekoliko povečana. 

Toastu je dodan tudi sladkor. (Med toastom in kruhom so razlike, 2016). 

 

Monosaharidi in disaharidi se največkrat nahajajo v različnih vrstah sadja ali zelenjave, 

v medu, mleku, mlečnih proizvodih, bonbonih, sladicah, sirupih in osvežilnih pijačah. 

Telesu predstavljajo vir energije, ki ga telo lahko zelo hitro uporabi. Sladkor se skriva 

vsepovsod, tudi tam, kjer ga ne bi pričakovali, saj se nahaja v različnih oblikah. V 

prevelikih količinah je sladkor pogosto razlog za hiperaktivnost otrok in slabo prebavo 

(Monosaharidi, b.d.). 

 

Sladkor se ne nahaja le v jedeh sladkega okusa. Vsebujejo ga pripravljene juhe, 

krompirjev čips, razne omake, majoneza in sadni sokovi. Jedem ga dodajajo za 

izboljšanje okusa in kot konzervans. Sladkorje vsebujejo tudi žitarice (kosmiči), 

pekovski izdelki, sadni jogurti, razne energijske ploščice, konzervirano sadje in 

zelenjava, namazi, instant čaji in kava. Veliko ga je v gaziranih sokovih, sirupih in 

energijskih napitkih (Đokić, 2012). 

 

V drugi skupini so energijsko revna živila bogata z vlaknino. To so izdelki iz 

polnozrnate moke, sadje in zelenjava (vrtnine). Sadje in vrtnine uživajmo po možnosti 

presne, nepredelane, ker se v taki obliki ohranja veliko vitaminov in mineralnih snovi. 

Zaradi vlaknine so ta živila bolj nasitna. Hranilne snovi se iz teh živil resorbirajo 

počasi in enakomerno, s tem pa omogočajo bolj enakomerno in podaljšano 

presnavljanje. Vlaknina topna v vodi se nahaja v stročnicah, ovsu, ječmenu, rži in v 

večini sadja. Skupaj z vodo v prebavilih nastaja lepljiva snov, ki upočasni prebavo in 

absorpcijo hrane, kar nam posledično daje dalj časa občutek sitosti. Tako se uravnava 

tudi raven glukoze in holesterola v krvi (Costain, 2004). 
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Netopna vlaknina  v kosmičih z otrobi, v polnovredni moki, kruhu, testeninah in v 

večini zelenjave deluje kot goba, spužva. Vsrka in zadržuje vodo v črevesju kar vpliva 

na dobro strukturo in lažje izločanje blata. Pomanjkanje netopne vlaknine lahko 

privede do zaprtosti (Costain, 2004). 

 

2.1.4 Vključevanje ogljikovih hidratov v prehrano 

Zajtrk je zelo pomemben obrok, saj lahko pri učencih pomembno izboljša kognitivne 

funkcije pri prvih urah pouka. Pri učencih, ki ne zajtrkujejo, se lahko delovna 

storilnost, telesne in duševne zmožnosti zmanjšajo tudi do 20 % . 

V slovenskem kulturnem prostoru predstavlja kosilo osrednji dnevni obrok, zato mora 

biti sestavljen pestro in iz vseh skupin živil. Tako so obvezni sestavni del kosila tudi 

živila iz skupine sadje in zelenjava (Gabrijelčič idr, 2005).  

 

Za zajtrk so najprimernejša ogljikohidratna živila, ki enakomerno dvigujejo nivo 

glukoze v krvi. Glavni sestavini zajtrka sta povečini kruh ali kak drugi žitni izdelek z 

mlekom. Pestrost obrokov je pomembna, hrana ne sme biti enolična. Malica naj 

vključuje mleko, mlečne izdelke, oreščke, predvsem pa je pomembna prisotnost sadja. 

Pri kosilu naj bodo zastopana živila iz vseh skupin. Pri toplem obroku naj bo priloga 

iz krompirja, temnega riža ali polnozrnatih testenin z dodano zelenjavo ali solato. Kot 

vir beljakovin, vitamina D in mineralov dodamo še kos mesa ali ribo (Pucelj, 2015). 

 

Učence lahko k zdravemu načinu prehranjevanja spodbujamo tudi z zagotavljanjem 

ustreznega okolja. Tako lahko učitelji v procesu obravnavanja prehranskih vsebin z 

lastnim vzgledom in pozitivnimi pogledi na zdrav način prehranjevanja prispevajo k 

uresničevanju zastavljenih ciljev v prehranskem izobraževanju (Kostanjevec, Jerman 

in Koch, 2012). 

 

Odrasli lahko s svojim zgledom in pozitivnim odnosom do prehranjevanja otroke zelo 

uspešno spodbujamo k pridobivanju zdravih prehranskih navad. Z uvajanjem zdravih 

živil postavljamo temeljne vzorce prehranjevanja za vse življenje. Splošno gledano 

imamo Slovenci še vedno maščobno beljakovinski tip prehrane z več kot 35 % maščob 

in 14 % beljakovin glede na energijsko vrednost povprečnega dnevnega obroka. Sadja 

in zelenjave še vedno ne uživa 45 % Slovencev, 44 % Slovencev pa še zmeraj posega 

samo po belem kruhu (Pucelj, 2015). 
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Pri razvoju otrokovega okusa in nagibanj k določeni hrani je pomembna prisotnost in 

pomoč staršev. Otroku moramo ponuditi čim več čiste, nepredelane hrane v izvorni 

obliki in čim manj hrane z nezdravimi sladkorji. Predvsem pa je pomemben dober 

vzgled staršev (Đokić, 2012). 

 

Če želijo izvajalci učno-vzgojnega procesa uspešno in učinkovito podajati znanje o 

zdravem načinu prehranjevanja in telesni aktivnosti za otroke in mladostnike s 

prekomerno telesno težo ter za njihove starše, morajo izbrati pravi pedagoški in 

andragoški pristop. Upoštevati se mora značilnosti razvoja otroka glede na starostna 

obdobja (Hoyer in Kvas, 2007) 

 

2.1.4.1 Smernice zdravega prehranjevanja 

Govorimo lahko le o splošnih smernicah zdravega prehranjevanja, pri čemer pod 

zdravo prehranjevanje pojmujemo prehranjevalne navade in izbiro hrane, ki 

dolgoročno ne bo imela škodljivih posledic za organizem. 

V Sloveniji so dvanajst splošnih smernic zdravega prehranjevanja na osnovi priporočil 

Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) pripravili v okviru programa CINDI tudi na 

Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije.  

V nadaljevanju je naštetih nekaj smernic, ki se navezujejo na zdravo prehranjevanje z 

izbiro pestre, zdrave, varne in varovalne prehrane. 

 

V jedi uživajmo in jejmo redno. 

Priporočljivo je, da otroci in mladostniki dobijo tri glavne obroke (zajtrk, kosilo, 

večerja) in dva premostitvena obroka kot dopoldanska in popoldanska malica z dve 

urnimi presledki med obroki. Priporočeni celodnevni energijski vnosi morajo biti 

primerno porazdeljeni med posameznimi obroki: 

- zajtrk 18–20 % 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 (Gabrijelčič idr., 2005). 
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Izbirajmo pestro hrano, ki naj vsebuje več živil rastlinskega kot  živalskega 

izvora. Jedi naj se ponavljajo na tri tedne ali več. Uporabljamo kombinacijo živil 

različnih barv, konzistenc in oblik in s tem naredimo hrano privlačno. 

 

Izbirajmo živila iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov. 

Izogibajmo se prečiščenemu (rafiniranemu) sladkorju, beli moki in vseh živilih 

bogatih z njo, oluščenemu rižu. Raje posegajmo po polnozrnatih testeninah in kruhu, 

nepredelanih kosmičih, rjavem rižu (Malek, b.d.).  

Ogljikovi hidrati predstavljajo 50 % dnevnega energijskega vnosa. 1g ogljikovih 

hidratov sprosti 17 kJ (4 kcal) energije. V smernicah zdravega prehranjevanja 

priporočajo živila iz skupine kompleksnih ogljikovih hidratov, ki vsebujejo več  

hranljivih snovi, so bogata s prehranskimi vlakninami in počasi dvigujejo raven 

krvnega sladkorja. Sem spadajo predvsem polnozrnati žitni izdelki (razne vrste kruha, 

kaše, kosmiči), sadje in korenasta zelenjava ter druga, v večini škrobna živila, kot so 

testenine, njoki, polnozrnati riž (Gabrijelčič idr., 2005). 

 

Večkrat dnevno jejmo raznovrstno zelenjavo in sadje, ker je lahko prebavljivo in 

ima nizko energijsko vrednost. Zmanjšuje bolezenska tveganja zaradi vsebnosti 

vitaminov, pektina, prehranske vlaknine, enostavnih sladkorjev (glukoze in fruktoze). 

Antioksidanti v sadju ščitijo celice ped delovanjem prostih radikalov. Prehranska 

vlaknina vpliva na uravnavanje telesne teže in deluje varovalno (Gabrijelčič idr., 

2005). 

 

Omejimo uživanje sladkorja in sladkih živil. 

Enostavni sladkorji lahko prispevajo največ 10 % dnevnega energijskega vnosa. Živila 

z veliko sladkorjev in jedem dodani sladkor niso vir esencialnih hranljivih snovi. 

Povečujejo energijsko gostoto hrane, zato jih je po smernicah priporočljivo uživati 

občasno in v manjših količinah (Gabrijelčič idr., 2005). 

 

Bodimo telesno dejavni.   

Znanstvena dognanja glede prehrane človeka se spreminjajo in posledično se 

spremenijo tudi prehranske smernice in načini za ponazoritev zdrave prehrane (npr. 

piramida). Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje so oblikovali novo 

prehransko piramido (Slika 1), ki vsebuje tudi vidik telesne dejavnosti za zdravje. 
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Gibanje in prehrana v ustreznem razmerju enega in drugega pomembno vpliva na 

vzdrževanje zdrave telesne mase. Takoj za gibanjem v piramidi sledi uživanje 

priporočenih količin tekočine. Skupina živil sadja in zelenjave se pomakne za eno 

stopnjo nižje od ogljikohidratnih (škrobnih) živil, saj strokovnjaki ugotavljajo, da 

predvsem zelenjave in prehranske vlaknine v Sloveniji zaužijemo premalo. Pomemben 

premik je bil narejen tudi pri uporabi kakovostnih maščob (npr. oljčnega olja) in 

maščobnih živil (semena, oreški …), ki se po novem seli iz najvišjega dela piramide 

za eno stopnjo nižje. V vrhu piramide ostajajo tako izključno živila, ki so vir dodanega 

sladkorja in umetnih dodatkov (NIJZ, b.d.). 

 

 

Slika 1: Nova prehranska piramida, najpogostejši pripomoček pri izobraževanju ljudi 

o zdravi prehrani  (NIJZ, b.d.) 

 



Makoter, D. (2016), Poznavanje živil z več ogljikovimi hidrati med osnovnošolci  (Diplomsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

13 

 

 

2.1.4.2 Glikemični indeks (GI) 

Glikemični indeks razvršča živila glede na dvig nivoja krvnega sladkorja po zaužitju 

ogljikohidratnih živil v primerjavi z glukozo ali belim kruhom. Živila razvrščamo v 

lestvico od 0 do 100. Poznamo tri skupine: živila z nizko, srednjo ali visoko vrednostjo 

glikemičnega indeksa (GI). Višji je glikemični indeks, hitreje pride do dviga 

koncentracije glukoze v krvi, posledično do hitrega dviga inzulina. Nastanejo  

negativne posledice za organizem.  Višina GI je odvisna od sestave ogljikovih 

hidratov. Pojem glikemična obremenitev pa poleg GI upošteva tudi dejansko količino 

razpoložljivih ogljikovih hidratov v živilu.  

Škrobna živila v splošnem spadajo med skupino živil z visokim glikemičnim 

indeksom, ker encimi enostavno razcepijo vezi v škrobu, sprosti se glukoza, ki se hitro 

absorbira in s tem hitro zviša nivo sladkorja v krvi. Med ta živila spadajo npr. izdelki 

iz bele moke in viri hitro dostopnega sladkorja. Na GI živila vpliva čas kuhanja, 

shranjevanje ali zrelost. Pri kuhanju škrob nabrekne in s tem postane bolj prebavljiv in 

dostopen encimom. Z različnimi deleži amilopektina ali amiloze je škrob različno hitro 

prebavljiv, zato imajo lahko različne vrste riža tudi različne vrednosti glikemičnega 

indeksa. Vrednost glikemičnega indeksa živil znižujejo rezistentni škrob, prehranska 

vlaknina, nepredelana zrna žit, s fermentacijo pridobljene organske kisline, maščobe 

ter prehranske beljakovine. Nižji glikemični indeks kot škrobna živila imajo navadno 

živila, bogata s saharozo, ker je škrob sestavljen iz molekul glukoz, medtem ko je 

saharoza sestavljena iz molekule glukoze in molekule fruktoze. Slednja pa le rahlo 

vpliva na dvig sladkorja v krvi (Dovjak, b.d.). 

2.2 Pomen prehranskega izobraževanja 

Rezultati raziskav kažejo, da so učenci z dobrim prehranskim znanjem bolj prepričani, 

da vedo dovolj o zdravi prehrani in da se tudi zdravo prehranjujejo (Kostanjevec, 

Prehransko znanje in prehranske navade otrok, 2013) 

 

Različne oblike prehranskega izobraževanja imajo lahko dolgoročni vpliv na 

prehranjevanje otrok in odraslih. Osnovni cilji izobraževanja so oblikovanje zdravih 

prehranjevalnih navad posameznika. Pomembno je vključevanje prehranskih vsebin v 

kurikulum obveznega formalnega izobraževanja, saj lahko predstavlja pomemben 

prispevek k izboljšanju prehranskega znanja otrok in mladostnikov. Učenci so v 
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procesu formalnega izobraževanja različno motivirani, kar vpliva na  uspešnost 

doseganja ciljev zadanih na podlagi učnih načrtov (Kostanjevec, Jerman in Koch, 

2012). 

 

»Analiza podatkov je pokazala, da znanje, pridobljeno v času izvajanja prehranskega 

izobraževanja, nima pomembnega vpliva na uživanje dnevnih obrokov hrane 

anketiranih otrok.« (Kostanjevec, Jerman in Koch, 2012, str. 200). 

 

Enajstletniki o prehrani razmišljajo že podobno kot odrasli. Po enajstem letu starosti 

je opazna večja razlika, ker otrok začne razmišljati o vplivih posamezne vrste hrane na 

fiziologijo človeka. Tako enajstletniki kot štirinajstletniki poznajo razliko med zdravo 

in nezdravo hrano glede na specifično sestavo hrane (vitamini, maščobe, ogljikovi 

hidrati, antioksidanti…), medtem ko odrasli poleg tega znajo še opisati, kako te 

sestavine vplivajo na telo na metabolični in biokemični ravni (Slaughter in Ting, 

2010). 

 

Prehransko izobraževanje naj bi bilo sestavljeno iz treh pomembnih komponent. Prva 

je motivacijska komponenta, saj je pomembno povečanje zavedanja in spodbujanja 

motivacije preko kognitivnih komunikacijskih strategij o prepričanjih in stališčih. 

Druga je aktivnostna komponenta, ko v ljudeh spodbudiš sposobnosti za postavljanje 

ciljev in kognitivno samokontrolo. Tretja je okoljska komponenta, ko učitelji 

prehranskega izobraževanja sodelujejo s strokovnjaki za promoviranje in podporo 

aktivnosti na področju prehranske vzgoje (Contento, 2008). 

 

Starši smo otroku lahko dober vzgled pri razvoju prehranskih navad kar pomeni, da 

izboljšamo svoje prehranjevalne navade, uživamo čim več svežega sadja, zelenjave, 

polnovrednih žit in beljakovin. Spremenimo lahko način nagrajevanja in obdarovanja 

otrok z alternativnimi zamenjavami. Namesto sladkarij ponudimo praktično nagrado, 

vožnjo s kolesom, sprehod ali knjigo (Đokić, 2012). 

 

Raziskava, kako univerzitetni študenti sprejemajo pouk gospodinjstva, je privedla do 

ugotovitev, da  gospodinjstvo in vzgoja o prehrani sodita v šolo, saj si učenci in dijaki 

pridobijo znanje o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja. Pri pouku 

gospodinjstva pridobijo izkušnje o pripravi hrane in postopkih pri pripravi ter spoznajo 
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načine pridelave hrane. Učenci pridobijo znanja za življenje, ki vključujejo znanje o 

pripravi zdrave hrane in samooskrbe (Hinds in Slater, 2014). 

 

Po navodilih Zveze potrošnikov Slovenije je za vse potrošnike, ki kljub 

preobremenjenosti in kupovanju predpakiranih živil želijo vedeti kaj jedo, označba na 

prehranskih izdelkih ključnega pomena. 

Na ZPS (Zveza potrošnikov Slovenije) svetujejo, da kadar kupujemo predpakirana 

živila, beremo označbe oziroma jih izbiramo s pomočjo »prehranskega semaforja« za 

izbiro (Slika 2), ki je objavljen na http://veskajjes.si/ (ZPS, 2013). 

 

»Trženje živil nedvomno vpliva na prehranjevalne navade, tako otrok in mladostnikov 

kot tudi odraslih, zato je toliko bolj pomembno, da znamo izbirati preudarno, da znamo 

brati in razumeti hranilne  tabele…« (Pajk Žontar, 2014). 

 

 

     
 

Slika 2: Prehranski semafor priporočenih vrednosti (Delo, 2014) 

 

 

Aplikacija na spletu in na pametnih telefonih potrošnikom ponuja možnost, da na hiter 

in na preprost način preverijo prehranski profil izbranega živila že v trgovini. Iz 

aplikacije je razvidno, ali določeno živilo vsebuje malo, srednjo ali veliko vsebnost 

maščob, nasičenih maščobnih kislin, sladkorja, soli in prehranskih vlaknin. 

 

 

 

 

 

 

 

http://veskajjes.si/


Makoter, D. (2016), Poznavanje živil z več ogljikovimi hidrati med osnovnošolci  (Diplomsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

16 

 

 

 

 

 
Slika 3: Mobilna aplikacija "Veš, kaj ješ" (ZPS, 2014) 

 

V okviru programa "Inovativne rešitve za boljše odločitve: Veš, kaj ješ in piješ!", 

sofinancirano s strani Ministrstva za zdravje RS, so na ZPS razvili mobilno aplikacijo 

"Veš kaj ješ", ki je nadaljevanje in nadgradnja spletnega mesta www.veskajjes.si 

(Slika 3). 

 

Oglaševalski kodeks posebej določa, da oglaševanje hrane in pijače,  ki je namenjeno 

otrokom: ne sme opravičevati ali spodbujati slabih prehranjevalnih  navad ali 

nezdravega življenjskega sloga; ne sme dejavno spodbujati otrok, naj jedo ali pijejo 

pred spanjem ali čez dan pogosto jedo sladkarije in prigrizke; ne sme spodbujati otrok, 

naj pojedo več kot po navadi; ne sme zavajati otrok glede morebitnih telesnih, 

socialnih ali psihičnih koristi, ki naj bi jih imeli zaradi uživanja izdelka. WHO kot 

primer dobre prakse izpostavlja ravnanje Velike Britanije, kot primer slabe prakse pa 

WHO omenja prav Slovenijo, kjer se je povečala izpostavljenost otrok oglasom 

podjetij (med leti 2005 in 2011), ki so pristopila k pobudi članic Evropske unije za 

zmanjšanje izpostavljenosti otrok izbranim izdelkom. 

Kodeks nacionalne RTV Slovenija posebej za slovenske televizijske programe določa, 

da oglasna sporočila za otroke ne smejo vsebovati ničesar, kar bi lahko ogrožalo 

njihovo zdravje, varnost in vzgojo (Bevc Bahar in Štrucl, 2016). 

 

http://www.veskajjes.si/
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Podatki zbrani v okviru WHO COSI iniciative kažejo, da so slovenski sedemletniki 

med bolj ogroženimi zaradi debelosti med EU državami. Debelost med otroki v 

Sloveniji vztrajno narašča. Raziskava, ki jo na podlagi telesnega kartona izvaja 

Fakulteta za šport Ljubljana, je po analizi podatkov pokazala prekomerno rast teže in 

povečanja deleža debelih. Najizrazitejši porast prekomerne teže je predvsem pri dečkih 

(Gabrijelčič, 2013). 

 

Dosežki otrok so statistično močno povezani z izobrazbo staršev, saj so otroci manj 

izobraženih staršev pogosteje manj dosegli v šoli kot otroci bolj izobraženih staršev. 

Glede na povezavo stopnje izobrazbe staršev s socialno ekonomskim statusom družine 

in otrokovo učno uspešnostjo je mogoče domnevati, da prihajajo učenci, ki so dosegli 

dobre rezultate na testih o prehranskem znanju, iz družin z boljšim socialno 

ekonomskim položajem, starši pa imajo višjo povprečno stopnjo izobrazbe v 

primerjavi s starši otrok s slabšim prehranskim znanjem (Kostanjevec, Jerman in 

Koch, 2013). 

 

Izsledki trendov raziskav »Z zdravjem povezan vedenjski slog« 2001 – 2004 – 2008 

kažejo, da se bolj nezdravo prehranjujejo  pripadniki čisto spodnjega in delavskega 

družbenega sloja ter nižje izobraženi (osnovnošolska in poklicna izobrazba), glede na 

spol so to moški. Največ determinant nezdravega prehranjevanja se je pokazalo v 

vzhodnem delu Slovenije (Hlastan Ribič, Jožica Maučec Zakotnik, Kranjc in Šerona, 

2012). 

 

 

 

2.3 Obravnava ogljikovih hidratov v učnih načrtih osnovnošolskih 

predmetov 

Učenci se na splošno s prehranskimi vsebinami seznanijo v času osnovnošolskega 

izobraževanja že v prvem triletju osnovne šole pri obveznem predmetu spoznavanje 

okolja. Največji poudarek na prehranskih vsebinah je pri gospodinjstvu v šestem 

razredu, kjer so prehranske vsebine in s tem ogljikovi hidrati zajete v modulu Hrana 

in prehrana. 
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Pomembno je vključevanje prehranskih vsebin v kurikulum obveznega formalnega 

izobraževanja, saj lahko predstavlja pomemben prispevek k izboljšanju prehranskega 

znanja otrok in mladostnikov. Učenci so v procesu formalnega izobraževanja različno 

motivirani, kar vpliva na  uspešnost doseganja ciljev zadanih na podlagi učnih načrtov 

(Jerman, Koch in Kostanjevec, 2012).  

Šola in učitelji kot del vzgojno-izobraževalne ustanove  so okolje, ki pomembno 

vplivajo na prehranjevalne navade in na zdravje otrok in mladostnikov. Kako ukrepati, 

nam narekujejo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah (Gabrijelčič idr., 2005). 

 

V prvem triletju osnovnošolskega izobraževanja se učenci s prehranskimi vsebinami 

srečujejo pri obveznem predmetu spoznavanje okolja. V prvem in drugem razredu 

učenci spoznavajo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek 

omogočajo rast (Pogoji za zdravo življenje in rast) in razvoj ter jim pomagajo ohranjati 

zdravje. V drugem razredu spoznajo pomen raznovrstne prehrane in razvijajo 

družabnost, povezano s prehranjevanjem. V tretjem razredu je nadgrajevanje vsebin, 

pri katerih se učenci seznanijo s preprečevanjem bolezni, pogostimi boleznimi, 

zdravljenjem, nego in okrevanjem. Vedo, da nekatere bolezni povzročajo zelo majhna 

bitja (mikrobi) in da se te lahko razširjajo na ljudi. Pri svojem telesu spoznavajo čutila, 

okus (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011). 

 

V drugem izobraževalnem obdobju se obravnava prehranske vsebine nadgrajuje pri  

obveznih predmetih naravoslovje in tehnika, naravoslovje in gospodinjstvo. V četrtem 

razredu učenci pri predmetu naravoslovje in tehnika znajo opisati pomen hrane in 

razložiti, kaj se dogaja s hrano v človeškem telesu. V petem razredu pa so obravnavane 

vsebine zdrava prehrana ter izvor in pridelava hrane. Učenci že znajo: razložiti pomen 

pestre in uravnotežene prehrane za rast, razvoj in zdravje ljudi; predstaviti in pojasniti 

vzroke in posledice podhranjenosti in prehranjenosti ljudi; ločiti hrano po izvoru in 

načinu predelave ter znajo pripraviti različne vrste jedi. Pri obravnavanih vsebinah V 

rastlinah nastaja hrana, v 5. razredu učenci znajo opisati najbolj značilne kulturne 

rastline (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec in Balon, 2011). 

 

Pri gospodinjstvu v 5. razredu prehranske vsebine še niso obsežno obravnavane. Pri 

vsebinah prehrana in zdravje učenci začnejo spoznavati in vrednoti pomen pravilne 
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prehrane ter vpliv prehranskih navad in razvad na zdravje. Hrano razumejo kot vir za 

zadovoljevanje potreb (Simčič in drugi, 2011).  

 

Pri predmetu naravoslovje v šestem razredu se ogljikovi hidrati začnejo omenjati pri 

pomenu rastlin in izdelkov iz rastlin, pomembnih za človeka kot vir hrane. Učenci 

spoznajo, da pri fotosintezi nastaja sladkor, ki ga rastline uporabljajo za izgradnjo 

lastnega telesa npr. celuloza in škrob (Skvarč in drugi, 2011).  

 

Pri predmetu gospodinjstvo v šestem razredu je vključeno največ ur prehranskega 

izobraževanja. V obsežnem modulu Hrana in prehrana učenci: spoznajo pomen 

pravilne, varne in varovalne prehrane ter vpliv prehranskih navad na zdravje; se 

navajajo na zdravo in kulturno prehranjevanje in pravilno ter gospodarno uporabo 

živil; se naučijo načrtovati dnevne obroke hrane z upoštevanjem hranilnih in 

energijskih vrednosti posameznega obroka. Učenci: obravnavajo posamezne skupine 

živil (žita in žitni izdelki);  jih razvrščajo v skupine glede na vsebnost hranljivih snovi; 

interpretirajo spremembe hranljivih snovi v času mehanske in toplotne obdelave in 

analizirajo lastnosti živil, ki jih uporabljamo pri pripravi hrane. Po predelani snovi 

modula Hrana in prehrana učenec: razume povezanost prehrane in zdravja; ve, da je 

za zdravje in dobro fizično počutje pomembna zdrava prehrana; pojasni pojma zdrava 

in uravnotežena prehrana. Učenec opiše potrebe človeka po hranilnih snoveh (našteje 

hranilne snovi) in energiji glede na telesno dejavnost, spol, starost; pozna živila na 

osnovi hranilnih snovi in jih zna razvrstiti tudi po hranljivih vrednostih; pozna živila 

na podlagi hranilnih snovi in jih zna razvrstiti na beljakovinska, ogljikohidratna in 

maščobna živila (Simčič in drugi, 2011).  

 

V tretjem izobraževalnem obdobju se s vsebinami, kjer se omenjajo ogljikovi hidrati, 

učenci seznanijo pri obveznih predmetih naravoslovje, kemija in biologija. Učencem 

pa so na izbiro tudi neobvezni enoletni izbirni predmeti sodobna priprava hrane in 

načini prehranjevanja, kjer so ogljikovi hidrati in ogljikohidratna živila obravnavani 

bolj temeljito.  

Pri naravoslovju v sedmem razredu ni vključenih prehranskih vsebin. Učenci 

spoznajo, da se človek kot vsejed prehranjuje tudi z živalmi, njihove dele  pa uporablja 

za različne izdelke (Skvarč in drugi, 2011).  
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Pri predmetu biologija v osmem razredu učenci povežejo sestavo hrane s procesi v 

prebavni cevi; razumejo procese mehanske obdelave hrane in jih povežejo s prebavo; 

razumejo, da za delovanje človeškega organizma niso dovolj samo maščobe, 

beljakovine in ogljikovi hidrati, ampak mora s hrano dobiti tudi druge snovi – 

vitamine, rudninske snovi; razumejo tudi pomen uravnotežene prehrane; spoznajo 

kompleksnost problemov, povezanih z motnjami hranjenja ter razvijajo kritičen odnos 

do meril lepote v povezavi s telesno težo in zdravjem. V devetem razredu učenci 

spoznajo, da je biologija kot znanost temelj za razvoj živilske industrije. Prebavni 

sistem pretvori nekatere velike molekule (ogljikove hidrate, maščobe, beljakovine) iz 

hrane v majhne molekule, ki jih lahko posamezne telesne celice uporabijo za 

pridobivanje energije in kot gradnike za nastanek snovi, ki jih potrebujejo, ali jih 

začasno uskladiščijo (Vilhar in drugi, 2011).  

 

Pri kemiji v osmem in devetem razredu so vsebine urejene po vsebinskih sklopih, kako 

in v kakšnem zaporedju bodo obravnavane pa se učitelj kemije samostojno odloči. 

Učenci v sklopu Kisikove družine organskih spojin na podlagi zgradbe prepoznajo 

ogljikove hidrate kot polifunkcionalne spojine in se seznanijo z njihovim pomenom za 

življenje in gospodarstvo; opredelijo polisaharide kot naravne polimere; se zavedajo 

pomena maščob in ogljikovih hidratov za uravnoteženo prehrano. Med  predlaganimi 

vsebinami so ogljikovi hidrati kot polifunkcionalne spojine in njihove lastnosti: 

monosaharidi (glukoza, fruktoza); disaharidi (saharoza); polisaharidi (škrob in 

celuloza) – naravni polimeri; lastnosti (agregatno stanje, topnost, gostota) in dokazne 

reakcije in nazadnje pomen za življenje in gospodarstvo. Učenec pozna pomen glavnih 

predstavnikov ogljikovih hidratov za življenje in gospodarstvo (Bačnik in drugi, 

2011). 

V tretjem triletju je večji poudarek na prehranskih vsebinah pri izbirnih predmetih 

sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja. 

 

Pri izbirnem predmetu sodobna priprava hrane se učenci poučujejo o prehrani z 

vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, 

varovalne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane v obsegu 35 ur za 7. in 

8. razrede in 32 ur v 9. razredu. in nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem 
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predmetu gospodinjstvo. Predlagane vsebine, ki obravnavajo ogljikove hidrate, so 

»Hranljive snovi v povezavi z zdravjem« in »Potrebe organizma po hranilnih snoveh«, 

kjer se podrobneje obravnavajo makrohranila in mikrohranila. Pri obravnavi vsebin 

Kakovost živil in jedi, učenci: utrdijo pomen varne hrane in naštejejo vzroke kvara živil 

in posledice zastrupitev s hrano; usvajajo kriterije kakovosti živil in jedi; usvajajo 

primerjalno ocenjevanje živil in jedi. Predvidena je »Priprava zdrave hrane« v obsegu 20 

ur, kjer učenci spoznavajo, kako postopki predpriprave in priprave živil povzročajo 

spremembe v hranilni vrednosti. Učenci usvajajo načine predpriprave ter priprave živil 

in jedi z vidika ohranjanja hranljivih snovi. Pri izbirnem predmetu načini 

prehranjevanja se učenci učijo o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo 

tradicionalne in drugačne načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih 

obdobjih življenja in prehrana v posebnih razmerah v obsegu  32 ur (Lap Drozg, 

Simčič, Koch, Orešič in Fijavž, 2009). 

2.4 Pira  

2.4.1 Izvor in širitev pire 

Pira je prastara zvrst pšenice, saj o njeni uporabi pričajo zapisi stari tudi devet tisoč 

let.  Čeprav s svojo bogato vsebnostjo nujno potrebnih sestavin mnogim bogati 

življenje, se pri nas o njeni uporabi ne ve veliko. Pira tako spada med prve gojene 

žitarice izpred deset tisoč let (Dermota in Žargi, 2012).  

 

Pod imenom pira se skriva več vrst navadne pšenice, ki so jih prinesli postopoma z 

Bližnjega vzhoda, kjer je domovina pire, preko Balkana (Črne gore, Bosne in Srbije) 

v Evropo.  Od enozrne, dvozrne in večzrne pire se je najbolj razširila večzrna pira, ki 

pa jo je v drugi polovici 20. stoletja izrinila navadna pšenica zaradi golega zrnja in 

večjih pridelkov. Pira pa se je ohranila predvsem v hribovitih območjih srednje 

Evrope, kjer se je prilagodila slabim rastnim in vremenskim razmeram, ki za pridelavo 

navadne pšenice niso primerne (Kocjan Ačko, 2015).  

Površine zasejane s piro so zajemale v času Valvasorja (1641–1693) 1000 ha,  na 

polovico so se zmanjšale po letu 1900, v letih pred drugo svetovno vojno pa so se 

skrčile na 200 hektarjev. Takrat so največ pire pridelovali na višje ležečih področjih 

Koroške, Goričkega, Kozjanskega, na Dolenjskem in  v Beli krajini. Zaradi uvajanja 

novih donosnejših sort pšenice in uveljavljanja intenzivnega kmetijstva po drugi 
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svetovni vojni in s tem obilnejših pridelkov se je pridelava pire začela opuščati in je v 

šestdesetih letih popolnoma upadla. Precejšnje onesnaženje okolja in živil ter drugačen 

način razmišljanja in prehranjevanja ljudi je vzrok, da se pira počasi ponovno vrača 

tudi na ravninske predele, kjer sicer uspeva navadna pšenica. Po ugotovitvah 

strokovnjakov leta 1998 se je domače seme plevnate večzrne pire porazgubilo. Torej 

avtohtona sorta ni ohranjena. Tako pri nas največ pridelujemo švicarsko sorto »Ostro« 

in še nekatere druge (Kocjan Ačko, 2015). Piro po domače imenujejo tudi pirica, 

pirjevica, sevka. Celotno znanstveno ime za vrsto pira je Triticum aestivum L. var. 

spelta, ali krajše Triticum spelta. Spada v družino trav (Poaceae). Piro zasledimo pod 

tujimi imeni npr. krupnik (hrv.), spelta (it.), Dinkel, Spelzwizen (nem.) (Kocjan Ačko, 

1999). 

2.4.2 Primerjava pire z navadno pšenico. 

Pira ima močne šopaste korenine. Votla pirina bil je močnejša, prožnejša in daljša,  

doseže 120–150 cm, tudi do 170 cm, odvisno od sorte in rastišča. Pirini listi so ožji, 

daljši in bolj gladki z več stranskimi poganjki. Zeleni pirini listi in pleve, ki obdajajo 

seme, se svetlo lesketajo. Slama je zlato rumena z odtenki rdeče. Socvetje pire je klas, 

ki je vzporeden, dolg, tanek in redek. V klasku se od 3 do 6 cvetov oplodita le dva, ki 

oblikujeta dve zrni. Pri mlačvi se klasno vreteno prelomi na posamezne klaske, zrna 

pa ostanejo plevnata. To je zaradi pomembne morfološke razlike med navadno pšenico 

in piro, pri kateri se krovna pleva in pleva prilegata k zrnu, ostane zrno plevnato – 

plevenec, pri navadni pšenici zrno zlahka pade iz plev in mu botanično rečejo golec 

(Kocjan Ačko, 1999). Glede na rastne pogoje pira lažje prenaša peščena in lažja tla, je 

odporna proti večjim količinam padavin in suši ter dobro prezimi. Da zagotovimo 

dober in enakomeren vznik pire, sejemo plevnato seme, ki je kot tako tudi zaščiteno 

pred škodljivci in povzročitelji bolezni. V nasprotju z navadno pšenico pira ne bo 

dobro uspevala na površinah pognojenih z dušikom in z ostanki pesticidov v zemlji. 

Boljše rastne razmere vplivajo na pretirano rast, poleganje, razvoj plesni in napada 

žitnega strgača (Kocjan Ačko, 2015). Pira je primerna za ekološko kmetovanje kjer 

navadna pšenica ne bi uspela. 
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2.4.3 Zakaj pridelovati piro 

Pridelek pire je manjši od navadne pšenice. Ozimne večzrne pire lahko pridelamo od 

2 do 4 tone na hektar in od 4 do 6 ton slame na hektar. Zrnje izluščeno iz plev 

predstavlja od 60 do 70 % celotne mase plevnatega pridelka. Pirina slama je zaradi 

elastičnosti in dolžine primerna za strešne kritine in izolacije hiš. Spletamo lahko 

uporabne predmete in okrasne izdelke, uporabimo jo kot dekoracijo v šopkih. Pleve so 

primerne za polnjenje vzglavnikov. Če slamo pustimo na njivi, služi kot organska snov 

za izboljšanje rodovitnosti tal. Pirina zrna imajo, glede na navadno pšenico, večjo 

hranilno gostoto. V škrobnatem meljaku pod semensko lupino ima pira v primerjavi z 

navadno pšenico: 

 več beljakovin, od 14 do 19 %; 

 kalček je za dva do trikrat bogatejši z maščobami (2–3  %); 

 več mineralov (P, Mg, Fe) in vitaminov (A, skupina B, D, E); 

 večkrat nenasičene maščobne kisline, ki varujejo srce in ožilje. 

Opatinja, zdravilka in zeliščarica Hildegarda  je v 12. stoletju pirino zrnje uporabljala 

kot dietno in zdravilno sredstvo za krepitev oslabljenega organizma, urejanje 

prebavnih težav (Kocjan Ačko, 2015).  

 

Iz starih zapiskov, ki so jih našli v Nemčiji, lahko beremo: »Pira je najboljše žito, je 

topla, mastna in močna ter blažja od drugih žit; kdor jo je, bo imel pravo meso in pravo 

kri in čutil bo veselo razpoloženje v svoji duši. Kakor koli jo človek je, ali kot kruh ali 

v drugih jedeh, vedno je dobra in blaga. In če je kdo tako bolan, da zaradi bolezni ne 

more jesti (žvečiti), vzemi cela zrna pire in jih kuhaj v vodi, dodaj maščobo in 

rumenjak, tako da se bo dalo zaradi boljšega okusa lažje jesti in daj bolniku to jed, ki 

ga bo notranje ozdravila kot dobro in zdravilno mazilo.« (Pukownik, 1998 , str. 16) 

2.4.4 Pira v prehrani 

Oluščena pira se uporablja podobno kot ostala žitna zrna: cela, obrušena v kašo, 

toplotno obdelana in stisnjena v kosmiče ali zmleta v polnovredno ali presejano belo 

moko. Priljubljeno pa je tudi zeleno pirino zrnje poznano kot pirin riž. Piro požanjejo 

tri do štiri tedne pred zrelostjo, v obdobju mlečne zrelosti. Zrna sušijo ali rahlo pražijo 

nad gorečim lesom, ta izgubijo vodo, ohranijo pa zeleno barvo in dobijo poseben okus 

zaradi dima (Kocjan Ačko, 2015). Iz mladih pirinih listov lahko iztisnemo klorofilni 
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sok, ki izboljša počutje in poveča odpornost oslabljenega organizma. S klorofilom, ki 

je zaradi svoje kemijske sestave podoben hemoglobinu, hitro povečamo količino 

kisika v telesu. Sok pomaga tudi pri presnovi ogljikovih hidratov in zmanjšuje gnitje 

beljakovin v črevesju (Kocjan Ačko, 1999). Pira je priporočljiva tudi za tiste, ki so 

alergični na gluten v pšenici. Gluten ali lepek, ki daje testu prožnost, je pri piri slabši. 

Pirini izdelki so bolj trdi in zbiti (Pira, 2012). 

 

Slika 4: Pira v stadiju mlečne zrelosti (osebni arhiv). 

 

 

Slika 5: Pira v fazi zrelosti na dan žetve (osebni arhiv). 

 

Na Sliki 4 in 5 vidimo značilno obliko pirinega klasa – socvetja, ki je vzporeden, dolg, 

tanek in redek. V klasku se od 3 do 6 cvetov oplodita le dva, ki oblikujeta dve zrni. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Predstavitev raziskovalnega problema in cilji  

Osnovnošolsko obdobje je obdobje hitrega razvoja, velikih fizičnih in psihičnih 

obremenitev, zato je še toliko bolj pomembno, kaj otrok – mladostnik tekom dneva 

zaužije. Pogosto se dogaja, da se premalo časa in pozornosti nameni pravilni izbiri jedi 

in s tem posledično pravilnemu razmerju hranilnih snovi. Namen diplomskega dela  je 

ugotoviti, kako dobro je poznavanje živil, ki vsebujejo veliko ogljikovih hidratov. S 

pomočjo ankete sem želela  ugotoviti,  kakšen odnos imajo učenci do zdrave prehrane 

in kakšno je poznavanje ogljikovih hidratov med učenci (koliko vedo o pomenu 

ogljikovih hidratov za njihov razvoj, o sestavi ogljikovih hidratov, poznavanju živil z 

večjo vsebnostjo OH). V okviru prehranskega izobraževanja sem učencem želela 

predstaviti pomen ogljikovih hidratov v prehrani in živila, v katerih je ogljikovih 

hidratov največ. Učencem sem želela predstaviti   piro kot nepogrešljiv vir koristnih 

hranilnih snovi, od katerih prevladujejo lahko prebavljivi ogljikovi hidrati, rastlinske 

beljakovine, zelo malo maščob, vitamini, mineralne snovi  in prehranske vlaknine. Piro 

so učenci spoznavali v okviru prehranskega izobraževanja, po izpolnjenem anketnem 

vprašalniku pa smo piro približali tudi pri praktičnem delu, pri pripravi in okušanju 

pirinih jedi. 

Pripravili, primerjali in ocenjevali smo jedi, pripravljene iz  bele pšenične moke in 

pirine moke ter ocenjevali že pripravljeni jedi iz pirine moke (pirina pletenica) in pirine 

kaše (pirin narastek). Aktivnosti so potekale v okviru dejavnosti pri pouku 

gospodinjstva. 

 

Raziskovalna vprašanja v diplomskem delu: 

 Koliko učenci vedo o zdravem načinu prehranjevanja in kje dobijo največ 

informacij? 

 Kaj učenci razumejo, oziroma si predstavljajo pod pojmom  ogljikovi hidrati? 

 Ali poznajo živila, ki vsebujejo več ogljikovih hidratov? 

 Ali učenci poznajo piro, kakšen je njihov odnos do jedi iz pire? 
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3.2 Metode dela 

3.2.1 Opis metode 

Metoda raziskovanja  je deskriptivna ali opisna. Za doseganje zastavljenega cilja sem 

uporabila anketno tehniko zbiranja podatkov. Anketni vprašalnik obsega enaindvajset 

vprašanj. Enajst vprašanj je zaprtega tipa, kjer učenci izbirajo med alternativami, teh 

je od 2 do 5. Eno vprašanje zajema več trditev in je prav tako zaprtega tipa. Pri desetih 

vprašanjih, kjer smo želeli pridobiti bolj podrobne informacije o znanju in mnenju 

učencev, smo zastavili vprašanja odprtega tipa. Pri dobljenih odgovorih sem 

upoštevala pogostost pojavljanja posameznih odgovorov (Priloga 1 in Priloga 2).  

3.2.2 Zasnova ankete in izvedba anketiranja 

Pri sestavljanju anketnega vprašalnika sem upoštevala cilje diplomskega dela. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov. Zanimalo me je, kakšen je odnos učencev 

do zdrave prehrane, kakšno je poznavanje ogljikovih hidratov in živil z več 

ogljikovimi hidrati pri učencih in koliko poznajo piro ter jedi iz pire. Anonimni anketni 

vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov (prvi in drugi vprašalnik). Pred začetkom 

dejavnosti so učenci odgovarjali na prvi vprašalnik, ki je vseboval enaindvajset 

vprašanj. Po končanem obravnavanju novih vsebin učnega procesa so učenci ponovno 

odgovarjali na devet vprašanj iz prvega vprašalnika (Priloga 1 in Priloga 2). 

 

Vprašalnik za ocenjevanje jedi je sledil po praktičnem delu učencev.  Učenci so po 

navodilih samostojno pripravili pirine palačinke in palačinke iz bele pšenične moke 

ter jih ocenili z mersko lestvico od 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro 

do 5 – odlično. Ocenjevali so okus, barvo in vonj ter podali splošno oceno.  Nato so 

ocenjevali še dve vnaprej pripravljeni jedi, pirin narastek in pirino pletenico. Pri 

ocenjevanju jedi so bila dodana še štiri vprašanja zaprtega tipa, ki so se navezovala na 

ocenjevano jed.  

Obravnavanje novih vsebin v učnem procesu in praktično izobraževanje pri dejavnosti 

sta izvedli učiteljici, ki poučujeta gospodinjstvo. Prav tako sta pomagali pri izvajanju 

anketiranja.  
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3.2.3 Opis vzorca 

V celotnem vzorcu anketiranih osnovnošolcev je sodelovalo 61 deklet in 49 fantov, ki 

so obiskovali pouk gospodinjstva. Starost anketiranih učencev je bila med 12 in 13 let, 

en učenec je dopolnil 14 let. Skupaj je bilo vključenih 110 učencev (Preglednica 1). 

Anketiranje učencev se je izvajalo v okviru dejavnosti pri pouku gospodinjstva.  

 

Preglednica 1: Število in delež anketiranih učencev glede na starost in spol 

Starost učencev 
Dekleta    Fantje Skupaj 

f    f %     f    f %    f f % 

12 let 43 39,1 38 34,5 81 73,6 

13 let 17 15,5 11 10 28 25,5 

14 let 1 0,9 0 0 1 0,9 

   Skupaj vsi učenci 61 55,5 49 44,5 110 100 

 

Pouk gospodinjstva je potekal v skladu z učnim načrtom, ki je predviden za predmet 

gospodinjstvo devetletne osnovne šole. Dejavnosti in posledično anketiranje je bilo 

razdeljeno na obravnavanje teoretičnih vsebin in potem je sledilo še praktično delo. 

Obravnavane vsebine pri dejavnosti in pozneje v anketnem vprašalniku so bile skupine 

živil (žita in žitni izdelki), hranilne snovi, ki jih vsebujejo, ogljikovi hidrati in njihove 

lastnosti, predstavitev pire kot vira kvalitetnih hranilnih snovi in pomen kvalitetne 

prehrane za ohranjanje in krepitev zdravja. 

 

Pri praktičnem delu in ocenjevanju jedi je zaradi organizacije dela sodelovalo 71 

učencev. Preostali učenci so sočasno izvajali druge vzporedne dejavnosti (Preglednica 

2). 

 

Preglednica 2: Število in delež učencev pri praktičnem delu glede na spol 

Spol učencev 
Ocenjevanje jedi 

f    f %     

Fantje 32 45,1 

Dekleta 39 54,9 

Skupaj 71 100 

 

 

Pri spoznavanju pire in jedi iz pire so učenci senzorično ocenjevali jed iz pire in 

podobno klasično jed (pirine palačinke, palačinke iz bele pšenične moke, pirino 

pletenico in pirin narastek). Pirino pletenico in pirin narastek smo za ocenjevanje 
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vnaprej pripravili, palačinke iz bele pšenične moke in pirine palačinke pa so učenci 

pripravili sami pri praktičnem delu in jih potem ocenili.  

Pri praktičnem delu so učenci izpolnili delovni list in ocenjevalni list za palačinke ki 

so jih sami pripravili (Priloga 3). 

Sočasno so drugi učenci okušali in ocenjevali že pripravljeni jedi, pirino pletenico in 

pirin narastek (Priloga 4). 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

Vprašanja sem analizirala po sklopih, kot smo jih zastavili učencem. V prvem sklopu 

vprašanj nas je zanimalo, kakšen je odnos učencev do zdrave prehrane. V drugem 

sklopu vprašanj smo ugotavljali, kakšno je poznavanje ogljikovih hidratov pri učencih 

pred in po izobraževanju. V tretjem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kako dobro jim 

je poznana pira in jedi iz pire.  

Anonimni anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Pred začetkom dejavnosti 

so učenci odgovarjali na prvi vprašalnik (Priloga 1), ki je vseboval enaindvajset 

vprašanj. Po končanem obravnavanju novih vsebin učnega procesa so učenci v drugem 

vprašalniku ponovno odgovorili na devet vprašanj (Priloga 2).  

4.1 Odnos učencev do zdrave prehrane – prvi sklop vprašanj  

Na začetku vprašalnika nas je zanimalo mnenje učencev ali vedo dovolj o zdravi 

prehrani. Učenci so odgovarjali dvakrat, pred in po izobraževanju. Rezultati 

odgovorov na vprašanje Ali meniš, da dovolj veš o zdravi prehrani kažejo, da je bilo 

pred izobraževanjem manj učencev prepričanih, da vedo dovolj o zdravi prehrani 

(Preglednica 3). Pri dejavnosti so učenci spoznavali priporočila zdrave prehrane, 

kakšna je uravnotežena, zdrava, varna in varovalna prehrana.  

Rezultati raziskav kažejo, da so učenci z dobrim prehranskim znanjem bolj prepričani, 

da vedo dovolj o zdravi prehrani in da se tudi bolj zdravo prehranjujejo (Kostanjevec, 

Prehransko znanje in prehranske navade otrok, 2013). 

 

Preglednica 3: Odgovori na vprašanje glede na spol in čas anketiranja: Ali veš dovolj 

o zdravi prehrani? 

 

 

Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

DA NE 
NI  

ODG. 
DA NE 

NI  
ODG. 

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

Dekleta 42 68,9 17 27,9 2 1,8 48 78,7 12 19,7 1 1,6 

Spol 29 59,2 20 40,8 / / 39 79,6 10 20,4 / / 

Skupaj 71 64,5 37 33,6 2 1,8 87 79,1 22 20 1 1,6 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je na začetku 64,5 % vseh učencev menilo, da vedo dovolj 

o zdravi prehrani. Glede na spol je delež deklet nekoliko večji od deleža fantov. 
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Rezultati drugega anketiranja kažejo, da se je delež učencev, ki so povečali svoje 

znanje, nekoliko povečal in predstavlja 79,1 % vseh učencev. Glede na spol ni večjih 

razlik. 

 

Pomembno je, da učenci dobijo čim več koristnih in pravih informacij že v otroštvu in 

v šoli. Kdo učencem posreduje največ informacij o zdravi prehrani je razvidno v 

Preglednici 4. Vidimo, da v podobnem deležu izstopata družina ter šola in strokovna 

literatura, kar sem tudi predvidevala. Prav vzgojno-izobraževalne ustanove so okolja 

kjer je možno z ustreznimi ukrepi vplivati na prehranjevalne navade in posledično na 

zdravje celotne populacije otrok in mladostnikov. V ta namen so bile leta 2005 na 

podlagi mednarodnih standardov in normativov izdelane Smernice zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Bilban, 2010). 

 

Preglednica 4: Delež posrednikov informacij o zdravi prehrani glede na spol učenca 

 
Starši in drugi 

sorodniki 
Šolski 

zdravnik 
Prijatelji, 
sošolci 

Šola, 
strokovna 
literatura 

Mediji, 
(časopis, TV, 

radio) 

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

Fantje 18 36,7 3 6,1 / / 19 38,8 5 10,2 

Dekleta 22 36,1 1 1,6 / / 22 36,1 4 6,6 

Skupaj 40 36,4 4 3,6 / / 41 37,3 9 8,2 

 

Vsi učenci ocenjujejo, da dobijo največ informacij o zdravi prehrani v šoli in iz 

strokovne literature. Na drugem mestu so v podobnem deležu informacije staršev in 

drugih sorodnikov. Mediji predstavljajo 6,6 % delež pri dekletih in 10, 2 % pri fantih. 

Šolski zdravnik predstavlja vir informacij o zdravi prehrani za samo 1,6 % deklet kar 

je precej manj kot pri fantih, kjer je delež zdravnika 6,1 %. Prijatelji in sošolci med 

sabo niso posredniki informacij o zdravi prehrani. Odgovori glede na spol so precej 

enotni z manjšimi odstopanji pri šolskem zdravniku in medijih. Nekaj učencev je 

izbralo več virov informacij hkrati, kjer pa prav tako prevladujeta  skupini z največjim 

deležem izbranih odgovorov (starši in šola).  

 

Učence smo vprašali, kdo najpogosteje odloča o tem, kaj bodo jedli. V današnjem 

času, ko je večina staršev veliko odsotnih zaradi dela, je veliko osnovnošolcev samih 

v popoldanskem času. Predvidevam, da je v veliki meri od njih samih odvisno, kaj 
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bodo jedli. Kljub zaposlenosti pa po mojem mnenju še vedno več časa z otrokom 

preživi mati.  

 

Preglednica 5: Osebe, ki najpogosteje odločajo o tem, kaj učenci jedo, in njihov delež 

glede na spol 

 Oče Mati Sam Drugi 
Oče in 
mati 

Mati in 
učenec sam 

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

Fantje 2 4,1 16 32,7 26 53,1 / / / / 3 6,1 

Dekleta 2 3,3 13 21,3 41 67,2 / / 2 4,1 3 4,9 

Skupaj 4 3,6 29 26.4 67 60,9 / / 2 1,8 6 5,5 

Rezultati kažejo, da imajo učenci sami kar velik vpliv na to, kaj bodo jedli. V 

največjem deležu učenci sami odločajo o tem. Glede na spol pa so vidna odstopanja 

Dekleta sama odločajo v 67,2 %, delež fantov pa je nekoliko nižji 53,1 %. Velika 

razlika je med vplivom matere in očeta na otrokovo prehrano. Delež matere pri vseh 

učencih je 26,4 %, delež očeta pa le 3,6 %. Glede na spol pa mati odloča pri 32,7 % 

fantov in pri le 21,3 % deklet ( Preglednica 5). 

Starši so tisti, ki otroku nudijo različne informacije o hrani in hranjenju. Kako ugotoviti 

izvor živila, kakšne so posledice uživanja neprimernih živil za organizem, živila ločijo 

na »dobra« in »slaba«. Otroku predstavijo načine priprave hrane (bolj ali manj 

primerne) in jih naučijo prvih kombinacij živil za posamezne obroke (Gregorič, 2015). 

 

V prvem sklopu vprašanj nas je zanimalo mnenje učencev, za katero obdobje 

človekovega življenja ima prehrana poseben pomen. Po mnenju 62,7 % vseh učencev 

ima v obdobju otroštva in mladosti kvalitetna prehrana največji pomen. Da je prehrana 

pomembna v vseh obdobjih  človekovega življenja, meni 35,5 % učencev (Preglednica 

6). 

Preglednica 6: Odgovori na vprašanje glede na spol: V katerem obdobju človekovega 

življenja ima prehrana poseben pomen? 

 
V vseh obdobjih 

človekovega življenja 
V otroštvu 
in mladosti 

V starosti 
Vsi 

odgovori 

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

fantje 17 34,7 32 65,3 0 0  49 100,0 

dekleta 22 36,1 37 60,7 2 3,3 61 100,0 

skupaj 39 35,5 69 62,7 2 1,8 110 100,0 
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Prav gotovo je skozi vsa obdobja človekovega življenja pomembno kako se 

prehranjuje, še posebej pa je občutljivo obdobje otroštva in mladosti, ko telo raste in 

se razvija. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ob 

zagotavljanju ustreznega psihofizičnega razvoja, zdrave prehranjevalne navade, ki jih 

učenci pridobijo v rani mladosti, pozneje vplivajo na pravilno izbiro živil in način 

prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju (Bilban, 2010). 

 

Zanimalo nas je, katera so po mnenju učencev zdrava živila, ki jih je priporočljivo 

uživati pogosteje. Učencem smo zastavili vprašanje odprtega tipa. Našteti so morali tri 

zdrava živila ali jedi, ki jih priporočeno uživati pogosteje (vsaki dan, večkrat na dan). 

Iz podatkov v Preglednici 7 je razvidno katera živila izbirajo naši učenci, ker menijo, 

da so zdrava in jih je priporočljivo uživati pogosteje.   

 

Preglednica 7: Odgovori učencev katera tri zdrava živila ali jedi je priporočljivo 

uživati pogosto (vsak dan, večkrat na dan) 

Odgovori učencev f f % 

Sadje 85 77,3 

Zelenjava, solata  85 77,3 

Ribe 35 31,8 

Meso (goveje, pusto, kuhano, jagnjetina, piščančje) 20 18,2 

Mleko, mlečni izdelki  25 22,7 

Žitarice, testenine, škrobna živila, stročnice, krompir 30 27,3 

Kruh (črni) 12 10,9 

Juha 5 4,5 

Jajca 1 0,9 

Voda 6 5,5 

Ne vem 11 10 

 

Učenci so lahko našteli tri različna živila ali jedi. Največji delež učencev je naštelo 

sadje in zelenjavo kot zdravo in priporočljivo živilo, kar predstavlja v obeh primerih 

77,3 % vseh učencev. Med odgovori pri zelenjavi prevladuje solata. Ribe je izbrala 

skoraj tretjina (31,8 %) učencev, kar pa je precej manj od sadja in zelenjave. Če pa 

primerjamo z deležem učencev, ki so izbrali meso klavnih živali (18, 2 %), pa je to 

zadovoljiv podatek. Ribje meso ima v povprečju manj maščob in veznega tkiva in 

rahlejšo celično strukturo. S tem je tudi omogočena hitra razgradnja s prebavnimi 

encimi (Gabrijelčič idr., 2005).  
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Mleko in mlečne izdelke je izbralo 22,7 % učencev, kar je majhen delež glede na to, 

da je mleko zelo pomembno živilo, ki vsebuje hranilne snovi za uravnoteženo 

delovanje telesa (Gabrijelčič idr., 2005).  

Žitarice (predvsem pšenico, riž, oves), testenine, škrobna živila in  krompir so učenci 

zapisali v deležu 27,3 %. Pričakovala sem, da bodo ta živila zastopana v večjem deležu 

glede na to, da učenci že v nižjih razredih spoznavajo prehransko piramido. V primeru, 

da dodamo v to skupino tudi kruh z 10,9 % pa se skupni delež škrobnih živil poveča. 

Juho je izbralo 4,5 % in vodo 5,5 % učencev.  

 

Podatki raziskav za Slovenijo nam govorijo, da naši otroci in mladostniki preveč 

izbirajo nezdrava živila, premalo jedo rib in zelenjave, prevečkrat posegajo po 

energijsko gostih in hranilno revnih živilih (Gabrijelčič, 2013).  

Učenci so morali našteti štiri živila, katerih uživanje ni priporočljivo prav pogosto. Iz 

podatkov v Preglednici 8 vidimo, da skoraj polovica odgovorov ni ustrezala vprašanju. 

Učenci so poleg živil naštevali tudi jedi in izdelke. Redki učenci so podali štiri živila, 

nekaj učencev pa ni znalo odgovoriti.  

 

Preglednica 8: Odgovori učencev katera štiri živila ni priporočljivo uživati pogosto 

Vsi odgovori učencev f f % 

Ži
vi

la
 

Meso, svinjsko, meso ocvrto 41 37,3 

Olje, maslo, margarina, maščobe, mastna živila 39 35,5 

Sladkor 7 6,4 

Krompir 3 2,7 

Jajca 4 3,6 

Je
d

i, 
iz

d
el

ki
 

Sladkarije, bomboni 57 51,8 

Hitra hrana (hamburger, hot dog, pica) 
Ocvrte jedi, čips, pomfri 

52 47,3 

Pecivo, slaščice, sladoled 17 15,5 

Čokolada 14 12,7 

Alkohol 9 8,2 

Sladke, gazirane pijače  2 1,8 

 Ne vem  12 10,9 

 

Največji delež učencev je mnenja, da meso, mastna živila in maščobe niso primerna 

za pogosto uživanje. Da mesa ni priporočljivo uživati pogosto, je mnenja skupaj 37,3 

% učencev (od tega se je 5,5 % učencev natančno opredelilo za svinjino, 10,9 % 

učencev pa je navedlo ocvrto meso). Mastnih živil, olja in maščob pa ne priporoča 

35,4 % učencev. 
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6,4 % učence ne priporoča sladkorja, 2,7 % krompirja in 3,6 % učencev misli, da jajca 

niso primerno živilo. Čeprav smo med odgovori pričakovali in želeli dobiti našteta 

živila, so učenci v večji meri naštevali jedi in izdelke, kar jim je verjetno bolj poznano. 

Sladkarije in bonbone je kot manj priporočeni izdelek izbralo kar 51,8 % učencev.  

Pogostost uživanja sladkih živil, čokolade, bonbonov glede na analize raziskav upada 

(Kostanjevec, Prehransko znanje in prehranske navade otrok, 2013).  

Tudi hitre hrane, ocvrtih jedi, čipsa 47,3 % učencev ne priporoča uživati pogosto. 15,5 

% učencev je izbralo sladice, sladoled, pecivo. Čokolado je izbralo 12,7% učencev. 

Pri pijačah je omenjen alkohol pri 8,2 % učencev in sladke gazirane pijače le pri 1,8 

% učencev.  

Kakšne jedi izbirajo učenci, je prav gotovo povezano z dobrim ali slabim prehranskim 

znanjem. Npr. čips najpogosteje uživajo učenci s slabim prehranskim znanjem, če pa 

primerjamo spol, ga fantje uživajo pogosteje kot dekleta (Kostanjevec, Prehransko 

znanje in prehranske navade otrok, 2013).  

»Afiniteta do sladkega okusa in do uživanja energijsko goste hrane predstavlja v 

okolju, kjer je razpoložljivost hrane zadostna, tudi tveganje za zdravje. Prekomerno 

uživanje energijsko goste in sladke hrane predstavlja tveganje za nastanek različnih 

obolenj, kot so debelost, bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, nekatere vrste raka.« 

(Kostanjevec, Prehransko znanje in prehranske navade otrok, 2013, str. 24-25). 

»Fantje pogosteje kot dekleta uživajo večino živil, ki so po priporočilih zdravega 

načina prehranjevanja manj zaželena, na osnovi teh rezultatov pa lahko sklepamo, da 

se fantje prehranjujejo manj zdravo kot dekleta.« (Kostanjevec, Jerman in Koch, 2012, 

str. 199), 

 

Po podatkih WHO naj bi imel v državah članicah EU že vsaki peti otrok prekomerno 

telesno maso. Podatki raziskave kažejo, da je v Sloveniji v obdobju od leta 1987 do 

2007 narasel delež debelih in prekomerno debelih v starostni skupini od 6 do 19 let s 

15 % pri obeh spolih na 28,9 % pri fantih in 24,1 % pri dekletih (Bilban, 2010). 

Raziskave kažejo, da so ključni problemi pri prehrani otrok in mladostnikov. Neredno 

in nezdravo je prehranjevanje, izpuščanje zajtrkov in večerje, predvsem pri dekletih, 

premalo obrokov čez dan, premalo raznolike hrane z visoko hranilno vrednostjo in 

preveč energijsko bogate hrane (Bilban, 2010).  
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V ta namen so učence morali našteti štiri živila ali jedi, ki jih najpogosteje uživajo za 

zajtrk. Nekaterim je to v celoti uspelo, drugi so našteli manj primerov.  

Iz naštetih živil in jedi je razvidno, kaj naši učenci najpogosteje uživajo za zajtrk 

(Preglednica 9). Vzpodbuden je podatek, da le 16,4 % učencev ne zajtrkuje. Glede na 

to sklepam, da ima zajtrk 83,6 % učencev, kar je zelo veliko glede na opravljeno 

raziskavo na osnovi katere Kostanjevec (2013) ocenjuje, da zajtrkuje 55 % – 60 % 

otrok. Dodaja še, da je delež otrok, ki redko ali nikoli ne zajtrkujejo, najnižji med 

učenci  z dobrim prehranskim znanjem (Kostanjevec, Prehransko znanje in prehranske 

navade otrok, 2013). 

 

Preglednica 9: Odgovori učencev katera štiri živila ali jedi najpogosteje uživajo za 

zajtrk 

Vsi odgovori učencev f f % 

Nimam zajtrka 18 16,4 

Kruh 58 77,3 

Polnozrnati kruh, prepečenec 2 

6 

1,8 

5,4 Rogljič 2 1,8 

Žemlja 2 1,8 

N
am

az
i  

Čokoladni namaz 15 

54 

13,6 

49,1 

Marmelada 8 7,3 

Maslo 10 9,1 

Margarina 4 3,6 

Namazi  8 7,3 

Pašteta 7 6,4 

Med 2 1,8 

N
ap

it
ki

 Čaj 19 

75 

17,3 

68,2 
Mleko 36 32,7 

Bela kava, kakav 17 15,5 

Sok 3 2,7 

Sadje (jabolko, banana) 19 17,3 

Čokolino 15 13,6 

Koruzni kosmiči, polenta 32 29,1 

Mlečne jedi, jogurt 14 12,7 

Sendvič, topel sendvič 6 5,5 

Jajca 4 3,6 

Hrenovke 2 1,8 

Sir 1 0,9 

Palačinke 1 0,9 

Kvasenica, keksi 2 1,8 

Pica, riba iz konzerve 2 1,8 
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Največkrat, pri skoraj 80 % otrok, se med odgovori pojavi kruh. Polovica učencev 

navaja različne namaze (čokoladni, maslo, marmelada). Napitki predstavljajo 68 % 

delež. Največkrat je to mleko, čaj in kakav. Sadje se pojavi v 17,3 %. Večkrat se 

pojavita tudi kosmiči in čokolino. Mlečne jedi in jogurt se ne pojavi pogosto, je pa 

mleko zastopano že pri napitkih.  

»Rezultati raziskave kažejo, da so otroci prepričani, da z rednim uživanjem zajtrka, 

kosila in večerje ter sadja in zelenjave lahko vplivajo na svoje zdravje.« (Kostanjevec, 

Prehransko znanje in prehranske navade otrok, 2013, str. 95).  

Zajtrk je zelo pomemben obrok, saj lahko pri učencih pomembno izboljša kognitivne 

funkcije pri prvih urah pouka. Pri učencih, ki ne zajtrkujejo, se lahko delovna storilnost 

telesne in duševne zmožnosti zmanjša tudi do 20 % (Gabrijelčič idr., 2005). 

 

Pri zadnjem vprašanju odprtega tipa v prvem sklopu so učenci našteli živila ali jedi, ki 

jih uživajo najpogosteje pri kosilu. Polovica vseh učencev (50 %) je naštela celi meni, 

nekateri s tremi hodi (z ali brez juhe oziroma priloge), 23,6 % učencev pa s štirimi 

hodi. Ti učenci se niso opredelili za določeno jed ali živilo.  

 

Preglednica 10: Odgovori učencev katera štiri živila ali jedi najpogosteje uživajo za 

kosilo 

Vsi odgovori učencev  f f % 
Juha, meso, priloga, solata 26 23,6 

Juha, meso, solata 12 10,9 

Meso, priloga, zelenjava 17 15,5 

Juha 49 44,5 

Meso (piščančje, puranje meso) 83 75,4 

Ribe 10 9,1 

Krompirjeve jedi (krompirjev pire) 38 34,5 

Testenine, kruh 38 34,5 

Riž 17 15,5 

Solata 57 51,8 

Zelenjava 25 22,7 

Sadje 5 4,5 

 

 

Kot posamezne jedi ali živila se največkrat pojavlja meso (piščančje, puranje) pri 75,4 

% vseh učencev. Ribe navaja 9,1 % učencev. Juho je navedla manj kot polovica 

učencev. Solata in zelenjavo je naštelo skupaj 74,5 % učencev. Med prilogami se 

največkrat ponavljajo krompirjeve  jedi v 34,5 % deležu ter testenine skupaj s kruhom 
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tudi v 34,5 %, navajajo pa tudi riž v 15,5 %. Skupaj priloge navaja 84,5 % učencev. 

Majhen delež predstavlja sadje, komaj 4,5 %. Ostale jedi ali živila se pojavijo enkrat 

do dvakrat (Preglednica 10).  

V slovenskem kulturnem prostoru predstavlja kosilo osrednji dnevni obrok, zato mora 

biti sestavljen pestro in iz vseh skupin živil. Tako so obvezni sestavni del kosila tudi 

živila iz skupine sadje in zelenjava (Gabrijelčič idr., 2005).  

 

Na koncu sklopa vprašanj o odnosu učencev do zdrave prehrane nas je zanimalo, 

kakšnega mnenja so učenci, ali mislijo, da se zdravo prehranjujejo ali ne?  

Presenetljivo veliko učencev, kar 47,3 % učencev je odgovorilo ne vem, ker se ne 

morejo odločiti, kakšna je dejansko njihova prehrana, zdrava ali nezdrava. Glede na 

spol so fantje bolj negotovi (Preglednica 11). 

 

Preglednica 11: Odgovori na vprašanje glede na spol: Ali meniš, da se zdravo 

prehranjuješ? 

 DA NE NE VEM 

Spol f f % f f % f f % 

Fantje 17 34,7 6 12,2 26 53,1 

Dekleta 19 31,1 14 23,0 26 42,6 

Skupaj 36 32,7 20 18,2 52 47,3 

 

Da se zdravo prehranjujejo je prepričanih 32,7 % vseh učencev.  

Da se nezdravo prehranjujejo je mnenja 18,2 % vseh učencev. Razlika med spoloma 

je tu opazna, več deklet misli, da se ne prehranjuje zdravo.  

4.2 Poznavanje ogljikovih hidratov med učenci – drugi sklop 

V drugem sklopu osmih vprašanj sem želela ugotoviti, kako dobro učenci poznajo 

ogljikove hidrate. Učenci so odgovarjali na pet vprašanj odprtega tipa in tri vprašanja 

zaprtega tipa. Na vsa vprašanja v tem sklopu so učenci odgovarjali pred in po 

izobraževanju. 

 

Najprej smo učence povprašali, kaj vse si predstavljajo in razumejo pod pojmom 

ogljikovi hidrati. Željeno je bilo, da zapišejo tri pojme. Z živili, ki vsebujejo ogljikove 

hidrate ali bolj poznanimi kot škrobna živila, se učenci že spoznajo pri prehranskih 
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vsebinah v nižjih razredih, ko obravnavajo in spoznavajo prehransko piramido, bolj 

natančno pa se s pojmom ogljikovi hidrati seznanijo pri pouku gospodinjstva v 6. 

razredu. Pričakovani so bili odgovori splošno povezani s hrano, z živili, nisem pa 

pričakovala, da bodo znali poimenovati ali našteti posamezne ogljikove hidrate. 

Učenci so odgovarjali pred in po izobraževanju. 

 

Preglednica 12: Odgovori učencev kaj si predstavljajo pod pojmom ogljikovi hidrati 

in delež odgovorov glede na čas  

Odgovori učencev 
Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

f f % f f % 

Hrana / hranilne snovi / prehrana 23 20,1 12 10,9 

So žitarice 21 19,1 10 0,9 

Moč 7 6,4 12 10,9 

Vir energije 17 15,5 45 40,9 

Zdravo  / zdrava hrana 14 12,7 10 0,9 

Krompir 10 0,9 3 2,7 

Kruh 12 10,9 10 0,9 

Celuloza 0 0 16 14,5 

Sladkor 2 1,8 21 19,1 

Škrob 2 1,8 29 26,4 

Pšenica 2  1,8 0 0 

 Stročnice 2 1,8 0 0 

Sadje 2 1,8 0 0 

Mleko 2 1,8 0 0 

Zelenjava 2 1,8 0 0 

Vitamini 2 1,8 0 0 

Gradivo za telo 2 1,8 0 0 

Življenjsko pomembno, živila 2 1,8 4 3,6 

Ne vem  54 49,1 24 21,8 

 

Med naštetimi odgovori učencev se v največjem deležu pojavljajo pojmi: hrana, zdrava 

hrana, hranilne snovi, žitarice, krompir in kruh. Glede na čas anketiranja ni večjih 

odstopanj. Omembe vredni so odgovori: vir energije, moč, celuloza, sladkor, škrob, ki 

so se po prvem anketiranju pojavili redko ali sploh ne, po izobraževanju pa se njihov 

delež vidno povečal in je omembe vreden. Delež učencev, ki v prvo niso znali 

odgovoriti, se je zmanjšal iz 49,1 % na 21,8 % (Preglednica 12). 

 

Zanimalo nas je, ali učenci vedo, katera hranilna snov je glavni vir energije za njihove 

vsakodnevne aktivnosti in dejavnosti. Učenci so imeli pod vprašanjem zaprtega tipa 

ponujenih pet odgovorov. Izbrati so morali hranilno snov, ki je po njihovem mnenju 
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glavni in najpomembnejši vir energije za aktivnosti. Na vprašanje so odgovarjali pred 

in po izobraževanju. 

 

Preglednica 13: Delež učencev glede na oceno hranilne snovi, ki naj bi bila 

najpomembnejši vir energije za vsakodnevne dejavnosti učencev, glede na spol in čas 

anketiranja 

Čas anketiranja Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

Hranilne 
Snovi 

Spol f f % f f % 

 
Vitamini in  

Minerali 

Fantje 17 34,7 7 14,3 

Dekleta 21 34,4 5 8,2 

Skupaj 38 34,5 12 10,9 

 
Beljakovine 

Fantje 5 10,2 3 6,1 

Dekleta 5 8,2 5 8,2 

Skupaj 10 9,1 8 7,3 

 
Ogljikovi 
hidrati 

Fantje 8 16,3 27 55,1 

Dekleta 18 29,5 36 59,0 

Skupaj 26 23,6 63 57,3 

 
Maščobe 

Fantje 4 8,2 2 4,1 

Dekleta 3 4,9 3 4,9 

Skupaj 7 6,4 5 4,5 

 
Voda 

Fantje 8 16,3 4 8,2 

Dekleta 6 9,8 3 4,9 

Skupaj 14 12,7 7 6,4 

Skupaj 
Fantje 42 38,2 43 39,1 

Dekleta 53 48,2 52 47,3 

 

V Preglednici 13 je razvidno, da so učenci po prvem anketiranju izbrali vitamine in 

minerale kot glavni vir energije, pred ostalimi odgovori, kar je presenetljivo. Tako se 

je odločilo 34,5 % vseh učencev. Glede na spol ni bilo večjih odstopanj. Po 

izobraževanju so rezultati po pričakovanju ustreznejši, še vedno pa so za 14,3 % fantov 

in 8,2 % deklet vitamini in minerali vir energije. 

 

Beljakovine je po prvem anketiranju izbralo 9,1 % vseh učencev, od tega 10,2 % 

fantov in 8,2 % deklet. Po izobraževanju se je zmanjšal delež fantov na 6,1 %, kar je 

manj od deklet, kjer se delež ni spremeni. Skupaj je bilo  7,3 %. 

 

Ogljikove hidrate je prvič izbralo 23,6 % vseh učencev. Presenetljiva razlika je med 

deležem fantov 16,3 % deležem in deklet z 29,5 %, kar je lepo vidno na Grafu 1. Po 

drugem anketiranju je prikaz na Grafu 2 precej drugačen, iz česar lahko sklepamo, da 
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so se učenci nekaj naučili. Kar 57,3 % vseh učencev, od tega 55,1 % fantov in 59 % 

deklet, je izbralo ogljikove hidrate za glavni vir energije. Tudi razlika med spoloma tu 

ni več tako velika.  

 

 

Graf 1: Rezultati prvega anketiranja: Katera hranilna snov je glavni, najpomembnejši vir 

energije za vsakodnevne dejavnosti in delež učencev glede na spol 

 

 

Graf 2: Rezultati drugega anketiranja: Katera hranilna snov je glavni, najpomembnejši vir 

energije za vsakodnevne dejavnosti in delež učencev glede na spol 

 

Maščobe je kot vir energije izbralo presenetljivo malo učencev. Po prvem anketiranju 

le 6,4 % vseh učencev. Po izobraževanju se je delež fantov zmanjšal iz 8,2 % na 4,1 

%, delež deklet pa je ostal isti. Skupno se je zmanjšalo na 4,5 %. Presenetljivo je, da 

so učenci v prvem in drugem anketiranju izbrali maščobe v najmanjšem deležu, kar je 

razvidno iz Grafa 1 in Grafa 2. Po razmišljanju učencev še voda daje več energije. Po 

prvem anketiranju je 16,3 % fantov, ki mislijo, da je voda glavni vir energije. Deklet 

34,7

10,2

16,3

8,2

16,3

34,4

8,2

29,5

4,9

9,8

0 10 20 30 40 50 60 70

vitamini, minerali

beljakovine

ogljikovi hidrati

maščobe

voda

% anketirancev

dekleta fantje

14,3

6,1

55,1

4,1

8,2

8,2

8,2

59

4,9

4,9

0 10 20 30 40 50 60 70

vitamini, minerali

beljakovine

ogljikovi hidrati

maščobe

voda

% anketirancev

dekleta fantje



Makoter, D. (2016), Poznavanje živil z več ogljikovimi hidrati med osnovnošolci  (Diplomsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

41 

 

 

je  9,8 %. Po drugem anketiranju se delež fantov in deklet zmanjša za polovico, skupno 

je še vedno 6,4 % vseh učencev, ki  imajo vodo za glavni vir energije. 

 

Pri naslednjem vprašanju odprtega tipa nas je zanimalo, katere ogljikove hidrate učenci 

že poznajo. Odgovarjali so pred in po izobraževanju. Učenci niso imeli številčnih 

omejitev, ko so naštevali ogljikove hidrate. Lahko so zapisali po lastni izbiri. 

Odgovore učencev sem razdelila v dve skupini, pravilne in nepravilne. V skupino 

nepravilnih sem uvrstila našteta živila in jedi, ki vsebujejo ogljikove hidrate. Med 

odgovori pred in po izobraževanju so v večini prevladovali nepravilni, odgovori kar je 

razvidno v Preglednici 14.  

 

Preglednica 14: Odgovori učencev katere ogljikove hidrate poznajo in njihov delež 

glede na čas anketiranja 

Odgovori učencev 
Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

f f % f f % 

P
ra

vi
ln

i o
d

go
vo

ri
 

Enostavni 0 0 11 10 

Sestavljeni 0 0 9 8,2 

Glukoza 3 2,7 19 17,3 

Saharoza 0 0 4 3,6 

Sladkorji 1 0,9 21 19,1 

Laktoza  1 0,9 8 7,3 

Fruktoza  1 0,9 13 11,8 

Maltoza  0 0 4 3,6 

Škrob 7 6,4 38 34,5 

Celuloza  1 0,9 28 25,5 

Vlaknine 0 0 2 1,8 

Gluten  1 0,9 0 0 

Hranilne snovi  0 0 2 1,8 

N
ep

ra
vi

ln
i o

d
go

vo
ri

 

Vitamini 4 3,6 2 1,8 

Beljakovine 4 3,6 1 0,9 

Maščobe 3 2,7 1 0,9 

Fižol  3 2,7 2 1,8 

Jajca,  meso 5 4,5 4 3,6 

Stročnice  4 3,6 9 8,2 

Mleko in mlečni izdelki 7 6,4 2 1,8 

Žitarice (pšenica, oves, riž, rž, koruza) 31 28,2 34 30,1 

Moka, izdelki iz moke 4 3,6 9 3,6 

Kruh 17 15,5 17 15,5 

Testenine 8 7,3 3 2,7 

Krompir 19 17,3 11 10 

Sadje  2 1,8 5 4,5 

Sladkarije, slaščice 4 3,6 6 5,5 

Ne vem  59 53,64 23 20,91 
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Pojmi kot so: enostavni, sestavljeni, glukoza, saharoza, sladkorji, laktoza, fruktoza, 

celuloza, so odgovori, ki se po prvem anketiranju sploh ne pojavijo ali le malokrat, po 

izobraževanju pa se je njihov delež zelo povečal. Predvsem pri pojmih škrob, celuloza, 

sladkorji se je delež glede na čas anketiranja zelo povečal. 

 

V skupini nepravilnih odgovorov so pred in po izobraževanju v velikem deležu  

pojavljajo jedi, ki vsebujejo ogljikove hidrate, npr.: žitarice, kruh in krompir. Iz tega 

lahko sklepam, da učenci razumejo in vedo, kje se ogljikovi hidrati nahajajo, vendar 

niso dosledno upoštevali navodil, oziroma ogljikovih hidratov dejansko niso znali 

našteti. Največ učencev je po prvem anketiranju izbralo odgovor ne vem. Teh je bilo 

kar 53,64 %. Po izobraževanju se je delež teh zmanjšal na 20,9 %, kar je pozitivna 

sprememba deleža (Preglednica 14). 

 

Da bi ugotovili, kako dobro učenci poznajo ogljikove hidrate in njihove lastnosti, smo 

jim zastavili šest trditev. Vprašanje zaprtega tipa je sestavljalo šest trditev o 

značilnostih in lastnostih ogljikovih hidratov. Možni odgovori so bili da, ne  ali ne 

vem. Učenci so odgovarjali pred in po izobraževanju. Iz rezultatov v Preglednici 15 

lahko povzamemo naslednje ugotovitve.  

Na trditev, da so enostavni ogljikovi hidrati topni v vodi je 26,4 % učencev odgovorilo 

z da, kar pa se po izobraževanju pozitivno poveča na 62,7 %. Glede na spol ni bilo 

večjih odstopanj. Učenci so pridobili novo znanje. Ne je prvič odgovorilo 16,4 %, po 

izobraževanju se le malo poveča procent (Graf 3).  

 

 

Graf 3: Odgovori na trditev: Enostavni ogljikovi hidrati so topni v vodi (primerjava 

odgovorov glede na spol in čas anketiranja) 
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Pred izobraževanjem je 57,3 % učencev odgovorilo ne vem, več deklet kot fantov. Po 

izobraževanju je delež teh odgovor močno padel in sicer na 13,6 % vseh učencev. Če 

na kratko povzamem, se je po izobraževanju povečal delež da odgovorov, vidno pa 

zmanjšal delež odgovorov ne vem (Graf 3). 

 

Preglednica 15: Odgovori učencev na trditve o lastnostih ogljikovih hidratov glede 

na spol in čas anketiranja 

 

Da je laktoza mlečni sladkor, je pri prvem anketiranju vedelo že 40,9 % vseh učencev. 

Drugič je pravilno trdilo 63,6 % vseh učencev, glede na spol so bila dekleta pri 

izobraževanju bolj uspešna. Preseneča me ugotovitev, da je prvič z ne odgovorilo 

le12,7 % vseh učencev, drugič pa se je ta delež povečal na 20,9 % vseh učencev. Delež 

fantov je narasel iz 10,2 % na 24,5 % (Graf 4). 

  

Graf 4: Odgovori na trditev: Laktoza je mlečni sladkor (primerjava odgovorov glede na spol 

in čas anketiranja) 
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Čas anketiranja Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

Možni odgovori DA NE NE VEM DA NE NE VEM 

Trditve Spol f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Enostavni OH so 
topni v vodi 

Fantje 15 30,6 11 22,4 23 46,9 30 61,2 13 26,5 6 12,2 

Dekleta 14 23,0 7 11,5 40 65,6 39 63,9 12 19,7 9 14,8 

Laktoza je mlečni 
sladkor 

Fantje 21 42,9 5 10,2 22 44,9 28 57,1 12 24,5 9 18,4 

Dekleta 24 39,3 9 14,8 27 44,3 42 68,9 11 18,0 8 13,1 

Škrob je oh, 
sestavljen iz 
glukoze 

Fantje 30 61,2 3 6,1 15 30,6 35 71,4 6 12,2 7 14,3 

Dekleta 27 44,3 6 9,8 25 41,0 43 70,5 10 16,4 7 11,5 

Škrob je v vodi 
topen 

Fantje 20 40,8 14 28,6 13 26,5 20 40,8 26 53,1 3 6,1 

Dekleta 23 37,7 15 24,6 22 36,1 17 27,9 38 62,3 4 6,6 

Stročnice, npr. fižol, 
namakamo, da škrob 
nabrekne in ga lažje 
skuhamo 

Fantje 25 51,0 9 18,4 14 28,6 30 61,2 12 24,5 7 14,3 

Dekleta 33 54,1 11 18,0 15 24,6 49 80,3 7 11,5 5 8,2 

Odvečna glukoza, ki je 
telo ne potrebuje, se 
pretvori v glikogenske 
rezerve v jetrih 

Fantje 10 20,4 7 14,3 31 63,3 13 26,5 20 40,8 15 30,6 

Dekleta 11 18,0 4 6,6 44 72,1 14 23,0 15 24,6 30 49,2 
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Po prvem anketiranju je 51,8 % vseh učencev pravilno odgovorilo na trditev, da je 

škrob ogljikov hidrat, sestavljen je iz glukoze. Glede na spol je to 61,2 % fantov in 

44,3 % deklet. Nepravilno trditev je izbralo 8,2 % vseh učencev. Precejšen delež 

predstavljajo učenci, ki so neopredeljeni. Teh je 36,4 % vseh učencev. Po drugem 

anketiranju je pravilno odgovorilo 70,9 % učencev, neopredeljenih je bilo le 12,7 % 

učencev (Graf 5). 

  

Graf 5: Odgovori na trditev: Škrob je ogljikov hidrat, sestavljen iz glukoze (primerjava 

odgovorov glede na spol in čas anketiranja) 

 

 

Trditev, da je škrob v vodi topen, je prvič nepravilno potrdilo 39,1 % učencev. Od tega 

je bilo 40,8 % fantov in 37,7 % deklet. Po izobraževanju se je delež deklet zmanjšal 

na 27,9 %. Odgovor ne je po prvem anketiranju izbralo 26,4 % vseh učencev. Glede 

na spol je bilo 28,6 % fantov in 24,6 % deklet. Da škrob v vodi ni topen je drugič 

vedelo 53,1 %  fantov in 62,3 % deklet. Dekleta so vidno napredovala. Neopredeljenih 

je bilo prvič 31,8 % učencev in drugič le še 6,4 % učencev (Graf 6). 

  

Graf 6: Odgovori na trditev: Škrob je v vodi topen (primerjava odgovorov glede na spol in 

čas anketiranja) 
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Vzpodbuden je rezultat pri trditvi; stročnice, npr. fižol namakamo, da škrob nabrekne 

in ga lažje skuhamo. Že po prvem anketiranju je 52,7 % vseh učencev to vedelo. Po 

izobraževanju se je delež vseh učencev, ki so pravilno trdili, povečal na 71,8 %. Glede 

na spol je bilo fantov 61,2 % in deklet 80,3 %. Tudi delež učencev, ki niso znali 

odgovora, se je zmanjšal za več kot polovico (Graf 7). 

 

 

Graf 7: Odgovori na trditev: Stročnice, npr. fižol, namakamo, da škrob nabrekne in ga lažje 

skuhamo (primerjava odgovorov glede na spol in čas anketiranja) 

 

Pri zadnji trditvi da se odvečna glukoza, ki je telo ne potrebuje, pretvori v glikogenske 

rezerve v jetrih, lahko glede na pravilne odgovore po prvem in po drugem anketiranju 

sklepam, da je ta trditev o lastnostih ogljikovih hidratov učencem precej nepoznana in 

se s temi pojmi še niso srečevali.  

 

 

Graf 8: Odgovori na trditev: Odvečna glukoza, ki je telo ne potrebuje, se pretvori v 

glikogenske rezerve v jetrih  (primerjava odgovorov glede na spol in čas anketiranja) 
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Zato tudi tako visoki delež odgovor ne vem po prvem anketiranju in odgovori ne po 

drugem anketiranju. To so za učence nove vsebine. Delež učencev, ki so po 

izobraževanju znali odgovoriti, se je povečal le za 5 % (Graf 8). 

 

Pri naslednjem vprašanju je bila naloga učencev, da naštejejo tri živila, ki vsebujejo 

veliko ogljikovih hidratov. Našteti so morali tri različna živila. Nekaterim je to uspelo 

bolj  drugim manj, nekateri niso odgovorili. Odgovarjali so dvakrat. Iz podatkov v 

Preglednici 16 je razvidno, za katera živila učenci menijo, da vsebujejo veliko 

ogljikovih hidratov. Pred izobraževanjem 30,9 % učencev ni znalo odgovoriti na 

vprašanje, v drugo se je delež teh učencev zmanjšal za več kot polovico. Med odgovori 

so prevladovala živila, ki vsebujejo veliko ogljikovih hidratov. Po drugem anketiranju 

se je delež teh odgovorov še povečal. Najpogosteje so navajali: kruh, krompir, škrobna 

živila, koruzni zdrob, moko, sladkor in žita, katerim se je delež po drugem anketiranju 

najbolj povečal (Preglednica 16). 

 

Preglednica 16: Odgovori učencev katera živila vsebujejo veliko ogljikovih hidratov 

in delež odgovorov glede na čas anketiranja 

Odgovori učencev 
Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

f f % f f % 

Žita, pira, riž 29 26,4 57 51,8 

Kruh 26 23,6 44 40,0 

Koruzni zdrob, koruza, moka 2 1,8 19 17,3 

Škrob, škrobna živila 9 8,2 18 16,4 

Žitni izdelki, testenine 9 8,2 16 14,6 

Krompir 27 24,5 30 27,3 

Cornflakes, kosmiči 3 2,7 1 0,9 

Kaša (ajdova) 0 0 2 1,8 

Stročnice, fižol 14 12,7 10 9,1 

Slaščice 2 1,8 4 3,6 

Sladkor 2 1,8 10 9,1 

Čokolada 1 0,9 6 5,5 

Sadje 14 12,7 10 9,1 

Zelenjava 9 8,2 2 1,8 

Mleko 14 12,7 14 12,7 

Margarina, maslo, maščobe, olje 8 7,3 6 5,5 

Sir 3 2,7 0 0 

Jajca 10 9,1 3 2,7 

Ribe 6 5,5 1 0,9 

Meso 6 5,5 6 5,5 

Voda, v zraku 4 3,6 1 0,9 

Ne vem  34 30,9 15 13,6 
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Iz podatkov v Preglednici 17 je razvidno, za katera živila učenci menijo, da vsebujejo 

veliko sladkorja. Pred in po izobraževanju so morali našteti vsaj štiri živila, ki 

vsebujejo veliko sladkorja. Prvič ni znalo odgovoriti le 12,7 % učencev, kar je najmanj 

med vprašanji odprtega tipa o poznavanju ogljikovih hidratov. 

 

Preglednica 17: Odgovori na vprašanje katera živila vsebujejo veliko sladkorja in 

njihov delež glede na čas anketiranja 

Odgovori učencev 
Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

f f % f f % 

Bonboni 80 72,7 79 71,8 

Čokolada 54 49,1 54 49,1 

Čokoladno mleko 3 2,7 0 0 

Marmelada 8 7,3 11 10,0 

Med 5 4,5 6 5,5 

Sadje 17 15,5 13 11,8 

Sladkor, trsni sladkor 23 20,9 31 28,2 

Sokovi 20 18,2 22 20,0 

Torta, slaščice, pecivo 47 42,8 42 38,1 

Sladoled 14 12,7 7 6,4 

Sladki mlečni izdelki 5 4,5 5 4,5 

Mleko 8 7,3 1 0,9 

Sladkorna pesa 1 0,9 4 3,6 

Krompir 2 1,8 1 0,9 

Fruktoza, glukoza, laktoza 0 0 5 4,5 

Ne vem  14 12,7 15 13,6 

 

Bonboni, čokolada, torte, slaščice, pecivo, sladkor, sokovi in sadje so živila, ki po 

mnenju učencev vsebujejo največ sladkorja. V največjem deležu so izbrali bonbone in 

čokolado. Med prvim in drugim anketiranjem ni bilo velikih sprememb med deležem 

odgovorov (Preglednica 17).  

 

Od učencev smo želeli izvedeti kaj si predstavljajo pod  pojmom škrob. S pojmom 

škrob in škrobna živila se učenci srečajo že na nižji stopnji osnovnošolskega 

izobraževanja, ko spoznavajo zgradbo prehranske piramide in mesto škrobnih živil na 

spodnji polički. Po priporočilih prehranske piramide je dnevno priporočljivo zaužiti  

od 10 do 16 enot škrobnih živil (Maučec, Koch, Pavčič in Hrovatin, 2005). Učenci so 

odgovarjali pred in po izobraževanju, namen pa je bil ugotoviti na kaj učence asociira 

pojem škrob. Po prvem anketiranju 54,5 % anketirancev ni znalo razložiti svojih 
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predstav o škrobu, kar predstavlja največji delež odgovorov med vsemi vprašanji 

odprtega tipa. Tudi po izobraževanju je za 37,3 % učencev  škrob še vedno nepoznan 

pojem.  

 

Preglednica 18: Odgovori učencev na vprašanje kaj razumejo pod pojmom škrob in 

delež odgovorov glede na čas anketiranja 

Odgovori učencev 
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 

f f % f f % 

Podobno moki, je prah bele barve, je rastlina, stročnica, 
del rastlin, živilo, žito, podobno pšenici, v krompirju   

29 26,4 35 31,8 

Hranilna snov, daje energijo, je ogljikov hidrat 1 0,9 12 10,9 

Zdrav, pomemben za prehrano 1 0,9 11 10 

Veže vodo, nabrekne v vodi 0 0 4 3,6 

Zakleji, se skepi 0 0 5 4,5 

Zgoščevanje  2 1,8 4 3,6 

V vodi netopen 1 0,9 13 11,8 

Glukoza, ki nastaja pri fotosintezi 5 4,5 2 1,8 

Podobno sladkorju, je sladkor  16 14,5 13 11,8 

Topen v vodi 1 0,9 4 3,6 

Strupen 2 1,8 0 0 

Ne vem  60 54,5 41 37,3 

 

Med odgovori, ki se pomembno razlikujejo v deležu glede na čas anketiranja je 

navedenih nekaj lastnosti škroba npr.: zakleji, veže vodo, je netopen, nabrekne, se 

skepi, je ogljikov hidrat, je zdrav, pomemben za prehrano, je hranilna snov, daje 

energijo. Ti odgovori so rezultat izobraževanja.  

Lastnosti npr.: podobno moki, je prah, del rastlin, stročnica, bele barve, v krompirju, 

žitarica, podobno pšenici, podobno sladkorju, je sladkor, topen v vodi, se pojavljajo 

posamično v manjših deležih (Preglednica 18). Če na kratko povzamem; učenci vedo, 

da je škrob povezan z žiti in z ogljikovimi hidrati, poznajo nekatere lastnosti škroba, 

veliko pa je učencev, ki še nimajo lastnih predstav o škrobu. 

 

Na koncu nas je zanimalo mnenje učencev, ali ogljikovi hidrati lahko vplivajo na 

njihovo telesno težo. Na zadnje vprašanje zaprtega tipa, povezano z ogljikovimi 

hidrati, so učenci odgovarjali pred in po izobraževanju. Pričakovala sem, da bodo 

odstopanja glede na spol in čas anketiranja. 



Makoter, D. (2016), Poznavanje živil z več ogljikovimi hidrati med osnovnošolci  (Diplomsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

49 

 

 

Podatki, zbrani v okviru WHO COSI iniciative kažejo, da so slovenski sedemletniki 

med bolj ogroženimi zaradi debelosti med EU državami. Debelost med otroki v 

Sloveniji vztrajno narašča. Raziskava, ki jo na podlagi telesnega kartona izvaja 

Fakulteta za šport Ljubljana, je po analizi podatkov pokazala prekomerno rast teže in 

povečanja deleža debelih. Najizrazitejši porast prekomerne teže je predvsem pri dečkih 

(Gabrijelčič, 2013). 

 

Preglednica 19: Odgovori na vprašanje glede na spol in čas anketiranja: Ali ogljikovi 

hidrati vplivajo na telesno težo glede na spol in čas anketiranja? 

 

 
Spol 

 

Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

DA NE NE VEM DA NE NE VEM 

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

Fantje 25 51,0 11 22,4 11 22,4 36 73,5 10 20,4 3 6,1 

Dekleta 29 47,5 8 12,1 23 37,7 50 82,0 5 8,2 6 9,8 

Skupaj 54 49,1 19 17,3 34 30,9 86 78,2 15 13,6 9 8,2 

 

 Da ogljikovi hidrati vplivajo na telesno težo, je po izobraževanju  prepričanih kar 78,2 

% vseh učencev, od tega je več deklet. Delež se je glede na prvo anketiranje zelo 

povečal. 17,3 % učencev misli, da ogljikovi hidrati ne vplivajo na telesno težo. Fantje 

so v večini, ki tako mislijo. 30,9 % učencev ne ve, kakšen je vpliv ogljikovih hidratov, 

a njihov delež po izobraževanju pomembno pade na 8,2 % (Preglednica 19). 

 

4.3 Poznavanje pire med učenci – tretji sklop  

Pira je tudi pšenica vendar malo poznana, ker so njeno pridelavo v sredini 20. stoletja 

opustili zaradi donosnejše navadne pšenice. Vendar se zaradi kakovostne sestave zrnja 

in možnosti pridelave na ekološki način pira vrača v pridelavo (Kocjan Ačko, 2015).  

 

Zanimalo me je, kaj si učenci predstavljajo, ko jih povprašamo o piri? Vprašanje je 

bilo odprtega tipa, učenci so odgovarjali enkrat, pred začetkom izobraževanja. 

V največjem deležu odgovorov, kar 78,2 % vseh učencev, je odgovorilo ne vem. 

Ostale odgovore, ki jih ni veliko, sem razdelila v dve skupini – pozna piro ali ne pozna 

pire. Prevladujejo odgovori, ki nakazujejo, da nekateri učenci piro poznajo. 

Najpogosteje se pojavljajo opisi pire, npr.: podobna pšenici, moka, žitarica, 

predhodnica pšenice, vsebuje ogljikove hidrate, škrob (Preglednica 20, naslednja stran). 
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Preglednica 20: Odgovori na vprašanje: Kaj je pira? 

Odgovori učencev f f % 
P

o
zn

a 
p

ir
o

 Moka 3 2,7 

Podobno pšenici 4 3,5 

Predhodnica pšenice 11 10,0 

Vsebuje oh, škrob 3 2,7 

Žitarica 9 8,2 

N
e 

p
o

zn
a 

p
ir

e 

Hrana 2 1,8 

Krompir 4 3,5 

Predhodnica koruze 1 0,9 

Zelenjava 2 1,8 

Ne vem  86 78,2 

 

 

Učence smo spraševali ali so že kdaj jedli jedi iz pire. Na vprašanje zaprtega tipa so 

učenci odgovarjali enkrat. Pirine jedi je poskusilo le 4,5 % učencev. V visokem deležu, 

kar 58,2 % odgovorov je bilo ne vem. Vseh odgovorov ne je bilo 32,7 %, prevladovala 

so dekleta. Predvidevam, da učenci v 58,2 % deležu ne vedo zagotovo ali pa niso 

prepričani, če je bila pira že kdaj dodana  k njihovim jedem pa se tega niso zavedali 

(Preglednica 21). 

 

Preglednica 21: Odgovori na vprašanje glede na spol: Ali si že kdaj jedel jedi iz pire? 

 DA NE NE VEM 
Niso  

odgovorili 

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

Fantje 2 4,1 14 28,6 29 59,2 4 8,2 

Dekleta 3 4,9 22 36,1 35 57,4 1 1,6 

Skupaj 5 4,5 36 32,7 64 58,2 5 4,5 

 

 

Zanimalo nas je, ali morda doma pri učencih pridelujejo piro. Učenci so na vprašanje 

zaprtega tipa odgovarjali enkrat pred izobraževanjem. Možnost za odgovor da je bila 

delno že zmanjšana, ker je pridelava pire pogojena z obdelovalno kmetijsko površino.  

 

Preglednica 22: Odgovori na vprašanje glede na spol: Ali doma pridelujejo piro?  

Možni 
odgovori 

DA NE NE VEM 
Niso  

odgovorili 

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

Fantje / / 24 49,0 21 42,9 4 8,2 

Dekleta 1 1,6 36 59,0 24 39,3 / / 

Skupaj 1 0,9 60 54,5 45 40,9 4 3,6 
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Samo ena učenka je odgovorila pritrdilno, da doma pridelujejo piro. Ne pridelujejo 

pire je trdilo 54,5 % učencev, glede na spol je več deklet tako prepričanih. Velik delež 

vseh učencev je izbralo odgovor ne vem. Predvidevam, da verjetno niso seznanjeni s 

tem, kaj sejejo doma (Preglednica 22). 

 

 

Učence smo povprašali, ali bi poskusili pirino jed, če bi jo pripravili v šoli. Na 

vprašanje zaprtega tipa so odgovarjali enkrat, pred izobraževanjem. Fantje so se v 

večjem deležu odločili za pokušanje jedi v šoli. Zadovoljivo je, da je zelo majhen delež 

učencev, ki sploh ne bi poskusili jedi. Tudi tu je s 6,6 % deležem fantov več kot deklet, 

teh je 3,3 %. Med učenci, ki še ne vedo, kaj bi, so v večjem deležu dekleta 49,2 %. 

Sklepam, da bi se učenci odločili na osnovi senzoričnega izgleda postrežene jedi 

(Preglednica 23). 

 

Preglednica 23: Odgovori na vprašanje glede na spol: Ali bi poskusil pirino jed, če bi 

jo pripravili v šoli? 

Možni 
odgovori 

DA NE NE VEM 
Niso  

odgovorili 

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

Fantje 29 59,2 3 6,1 13 26,5 4 8,2 

Dekleta 29 47,5 2 3,3 30 49,2 / / 

Skupaj 58 52,7 5 4,5 43 39,1 4 3,6 
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4.4 Priprava in  ocenjevanje jedi iz pire 

Po končanem obravnavanju vsebin o zdravi prehrani, o ogljikovih hidratih in piri ter 

po rešenem prvem in drugem anketnem vprašalniku  je sledilo praktično delo s 

pripravo jedi in ocenjevanje jedi. V tem delu dejavnosti so učenci osvežili pridobljeno 

znanje o piri. Pri delu so bili razdeljeni v manjše skupine, kjer so po navodilih pripravili 

jed za okušanje in ocenjevanje. Pri ocenjevanju jedi se je uporabljala  merska lestvica 

od 1 – slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro do 5 – odlično. Učenci so sami 

pripravili in ocenili pirine palačinke iz polnozrnate pirine moke in palačinke iz bele 

pšenične moke. Pri pripravi in ocenjevanju jedi je sodelovalo 71 učencev. 

 

Kot prvo jed so učenci ocenjevali palačinke iz polnozrnate pirine moke, ki so jih sami 

pripravili. Z mersko lestvico od 1 – slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro do 5 – 

odlično so ocenjevali okus, vonj, barvo in dali splošno oceno.   

Preglednica 24: Ocena senzoričnih lastnosti pirinih palačink glede na spol 

 

 

Splošna ocena pirinih palačink je bila po večini ocenjena s 4 – zelo dobro in 5 – 

odlično. Glede na spol ni bilo pomembnih razlik. Okus je bil v celoti nižjeocenjen, 

pomembna razlika pa je med spoloma pri oceni 5 – odlično, kjer je 41,0 % deklet dalo 

najvišjo oceno, fantov pa le 25,0 %. Vonj je ocenjen podobno kot okus, le da ni 

pomembnih odstopanj med spoloma. Tudi barva pirinih palačink je ocenjena s 4 – zelo 

dobro in 5 – odlično. Glede na spol ni bilo pomembnih razlik (Preglednica 24). 

Pirine  
palačinke 

Ocena od 1 do 5 
1 

zelo slabo 
2 

slabo 
3 

dobro 
4 

zelo dobro 
5 

odlično 

Lastnosti Spol f f % f f % f f % f f % f f % 

Okus 

Fantje / / 3 9,4 8 25,0 13 40,6 8 25,0 

Dekleta 1 2,6 2 5,1 8 25,5 12 30,8 16 41,0 

Skupaj 1 1,4 5 7,0 16 22,5 25 35,2 24 33,8 

Vonj 

Fantje / / 1 3,1 6 18,8 12 37,5 13 40,6 

Dekleta 1 2,6 2 5,1 11 28,2 12 30,8 13 33,3 

Skupaj 1 1,4 3 4,2 17 23,9 24 33,8 26 36,6 

Barva 

Fantje / / 1 3,1 5 15,6 11 34,4 15 46,9 

Dekleta 1 2,6 1 2,6 6 15,4 15 38,5 16 41,0 

Skupaj 1 1,4 2 2,8 11 15,5 26 36,6 31 43,7 

Splošna 
ocena 

Fantje / / 1 3,1 5 15,6 14 43,8 12 37,5 

Dekleta 1 2,6 1 2,6 4 10,3 19 48,7 14 35,9 

Skupaj 1 1,4 2 2,8 9 12,7 33 46,5 26 36,6 
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Po oceni pirinih palačink so učenci odgovarjali še na dve vprašanji zaprtega tipa. 

Zanimalo nas je, če bi glede na izkušnjo s pripravljeno jedjo in na podlagi pridobljenih 

informacijah o piri učenci želeli pripraviti še kakšno pirino jed tudi doma. Palačinke 

bi tudi doma pripravljalo 50,7 % učencev, glede na spol je razlika, pri dekletih je več 

zanimanja. Ostali učenci so v enakem deležu razdeljeni med odgovore ne in ne vem. 

Pri zanimanju za pripravo katere druge pirine jedi je delež odgovorov za in proti enak, 

razlik med spoloma ni. 

 

Preglednica 25: Odgovori na vprašanji o pirinih jedeh glede na spol 

Odgovori  DA NE NE VEM 

Vprašanja Spol f f % f f % f f % 

Ali bi želel-a pirine palačinke 
pripraviti tudi doma? 

Fantje 15 46,9 7 21,9 9 28,1 

Dekleta 21 53,8 11 28,2 7 17,9 

Skupaj 36 50,7 18 25,4 16 22,5 

Ali bi rad-a pripravila še 
katero od pirinih jedi? 

Fantje 16 50,0 16 50,0 / / 

Dekleta 19 48,7 20 51,3 / / 

Skupaj 35 49,3 36 50,7 / / 

 

 

Druga ocenjevana jed so bile palačinke iz bele pšenične moke. Učenci so ocenjevali 

palačinke, ki so jih sami pripravili. Z mersko lestvico od 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – 

dobro, 4 – zelo dobro do 5 – odlično  so ocenjevali okus, vonj, barvo in dali splošno 

oceno.   

 

Preglednica 26: Palačinke iz bele pšenične moke, ocena lastnosti glede na delež 

učencev in spol 

 

Palačinke iz bele 
pšenične moke 

Ocena od 1 do 5  

1 
zelo slabo 

2 
slabo 

3 
dobro 

4 
zelo dobro 

5 
odlično 

Lastnosti Spol f f % f f % f f % f f % f f % 

Okus 
Fantje / / / / / / 3 9,4 29 90,6 

Dekleta / / 1 2,6 1 2,6 7 17,9 30 76,9 

Vonj 
Fantje / / / / 1 3,1 8 25,0 22 68,8 

Dekleta / / / / 3 7,7 9 23,1 27 69,2 

Barva 
Fantje / / / / / / 5 15,6 26 81,3 

Dekleta / / / / 1 2,6 15 38,5 23 59,0 

Splošna 
ocena 

Fantje / / / / / / 3 9,4 29 90,6 

Dekleta / / / / 2 5,1 7 17,9 30 76,9 
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Najnižje ocene 1 sploh niso dali, oceni 2 in 3 pa se pojavita v nepomembnem deležu. 

V deležu ocene 4 in ocene 5 so zelo velike razlike v prid najvišje ocene. Pri oceni 4 – 

zelo dobro imajo večji delež dekleta, stanje se obrne pri oceni odlično – 5, ko je delež 

fantov bistveno večji od deleža deklet. Fantje so dali boljšo oceno. Izstopa le ocena 

vonja, kjer je delež fantov in deklet enak (Preglednica 26).   

 

 

Pirina pletenica je bila pripravljena jed, ki smo jo ponudili učencem v pokušanje in 

ocenjevanje po merski lestvici od 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro, 

5 – odlično. Kot osnovna sestavina je bila uporabljena pirina polnozrnata moka, mleko, 

kvas, maslo, med, sol, jajce za premaz in semena za posip. 

 

Preglednica 27: Pirina pletenica, ocena lastnosti glede na delež učencev in spol 

 

Rezultati v Preglednici 27 kažejo, da je največ učencev dalo oceno 4 in 5. Pri oceni 3 

izstopajo fantje s svojim deležem glede na oceno vonja pri pletenici. Pri okusu je večji 

delež ocene  4 – zelo dobro, pri barvi in splošni oceni pa je v večjem deležu ocena 5 – 

odlično. Skoraj polovica učencev je dala najvišjo oceno. Glede na spol so razlike v 

splošni oceni. Dekleta so dala oceno 4 v večjem deležu  glede na fante. Na splošno pa 

ni večjega odstopanja. Jed je bila dobro sprejeta in dobro ocenjena. 

 

 

Po ocenjeni jedi so učenci odgovarjali še na vprašanje zaprtega tipa. Zanimalo nas je, 

ali bi pirino pletenico želeli imeti kdaj tudi za šolsko malico. Rezultati v Preglednici 

Pirina pletenica 
Ocena od 1 do 5 

1 
Zelo slabo 

2 
Slabo 

3 
Dobro 

4 
Zelo dobro 

5 
Odlično 

Lastnosti 
Jedi 

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

Okus 
Fantje / / 1 3,1 5 15,6 14 43,8 12 37,5 

Dekleta 1 2,6 1 2,6 4 10,3 19 48,7 13 33,3 

Vonj 
Fantje / / 2 6,3 8 25,0 11 34,4 11 34,4 

Dekleta 1 2,6 3 7,7 7 17,9 15 38,5 12 30,8 

Barva 
Fantje / / 1 3,1 2 6,3 10 31,3 19 59,4 

Dekleta 1 2,6 / / 3 7,7 16 41,0 18 46,2 

Splošna 
ocena 

Fantje / / / / 4 12,5 11 34,4 17 53,1 

Dekleta 1 2,6 / / 1 2,6 20 51,3 17 43,6 



Makoter, D. (2016), Poznavanje živil z več ogljikovimi hidrati med osnovnošolci  (Diplomsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

55 

 

 

28 kažejo, da bi 66,2 % učencev želelo pletenico za šolsko malico. Fantje to želijo v 

večjem deležu kot dekleta. Pirine pletenice ne želi večji delež deklet kot fantov. 

 

Preglednica 28: Odgovori na vprašanje glede na spol: Ali bi rad jedel pirino pletenico 

kdaj za šolsko malico? 

 DA NE NE VEM 

Spol f f % f f % f f % 

Fantje 24 75,0 4 12,5 4 12,5 

Dekleta 23 59,0 8 20,5 8 20,5 

Skupaj 47 66,2 12 16,9 12 16,9 

 

 

Pirin narastek je bila druga pripravljena jed, ki smo jo ponudili učencem v pokušanje 

in ocenjevanje po merski lestvici od 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro 

do 5 – odlično. Kot osnovna sestavina so bila uporabljena cela pirina zrna, mleko, 

margarina, sol, jajca, sladkor in vanilijev sladkor. Za pripravo royala in nadeva pa sem 

porabila kislo smetano, jajce, jabolka, med, cimet, klinčke in limonino lupino. 

 

Preglednica 29: Ocena lastnosti pirinega narastka od 1 do 5 glede na delež učencev  

in spol 

 

Rezultati v Preglednici 29 kažejo, da so učenci pri pirinem narastku dali tudi nižje 

ocene, ki so se do zdaj pri ostalih jedeh redkeje pojavile. Največji je delež odličnih 

ocen, a gledano v celoti, se je delež teh ocen zelo zmanjšal zaradi več nižjih ocen od 1 

do 3. Če primerjamo ocene glede na spol, fantje prevladujejo v deležu odličnih ocen, 

prav tako pri oceni dobro 3. Dekleta pa so v večjem deležu dodelile oceno zelo dobro. 

  

Pirin narastek 
Ocena od 1 do 5 

1 
Zelo slabo 

2 
Slabo 

3 
Dobro 

4 
Zelo dobro 

5 
Odlično 

Lastnosti 
Jedi 

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

Okus 
Fantje / / 2 6,3 9 28,1 8 25,0 13 40,6 

Dekleta 5 12,8 2 5,1 8 20,5 11 28,2 11 28,2 

Vonj 
Fantje / / 2 6,3 6 18,8 10 31,3 14 43,8 

Dekleta 2 5,1 5 12,8 4 10,3 14 35,9 12 30,8 

Barva 
Fantje 2 6,3 4 12,5 6 18,8 7 21,9 13 40,6 

Dekleta 1 2,6 7 17,9 6 15,4 10 25,6 14 35,9 

Splošna 
ocena 

Fantje / / 2 6,3 6 18,8 9 28,1 15 46,9 

Dekleta 1 2,6 4 10,3 7 17,9 13 33,3 13 33,3 
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Po ocenjeni jedi so učenci odgovarjali še na vprašanje zaprtega tipa. Zanimalo nas je, 

ali bi učenci želeli pirin narastek pripraviti tudi doma. Izbirali so med tremi možnimi 

odgovori. Nekaj učencev na to vprašanje ni odgovorilo. 

 

Preglednica 30: Odgovori na vprašanje glede na spol: Ali bi želel-a, da pirin narastek 

pripravite tudi doma? 

 DA NE NE VEM 

Spol f f % f f % f f % 

Fantje 20 62,5 9 28,1 / / 

Dekleta 20 51,3 15 38,5 1 2,6 

Skupaj 40 56,3 24 33,8 1 1,4 

 

Podatki kažejo, da 56,3 % učencev želi narastek pripraviti tudi doma. Glede na spol so 

fantje v večjem deležu, kar je ustrezno glede na ocene, ki so jih dali. 

 

Če pregledamo ocene v Preglednici 32, kako so bile sprejete in ocenjene jedi pri 

učencih, lahko povzamemo naslednje zaključke. 

 

 Preglednica 31: Povprečna ocena senzoričnih lastnosti pripravljenih jedi 

 

Palačinke iz bele moke so dobile daleč največji delež odličnih ocen. Fantje so dali zelo 

velik delež odličnih ocen (90,6 %) glede na dekleta. Pirine palačinke imajo večji delež 

zelo dobrih ocen, odličnih manj, nekaj učencev pa sploh ni sprejelo pirinih palačink in 

 
Splošne ocene jedi od 1 do 5 

1 
Zelo slabo 

2 
Slabo 

3 
Dobro 

4 
Zelo dobro 

5 
Odlično 

Jedi Spol f f % f f % f f % f f % f f % 

Pirine 
palačinke 

Fantje 0 0 1 3,1 5 15,6 14 43,8 12 37,5 

Dekleta 1 2,6 1 2,6 4 10,3 19 48,7 14 35,9 

Skupaj 1 1,4 2 2,8 9 12,7 33 46,5 12 37,5 

Palačinke iz 
bele moke 

Fantje / / / / / / 3 9,4 29 90,6 

Dekleta / / / / 2 5,1 7 17,9 30 76,9 

Skupaj / / / / 2 2,8 10 14,1 59 83,1 

Pirina 
pletenica  

Fantje / / / / 4 12,5 11 34,4 17 53,1 

Dekleta 1 2,6 / / 1 2,6 20 51,3 17 43,6 

Skupaj 1 1,4 / / 5 7,0 31 43,7 34 47,9 

Pirin 
narastek 

Fantje / / 2 6,3 6 18,8 9 28,1 15 46,9 

Dekleta 1 2,6 4 10,3 7 17,9 13 33,3 13 33,3 

Skupaj 1 1,4 6 8,5 13 18,3 22 31,0 28 39,4 
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so dali oceno 1 ali 2. Pirina pletenica je glede na delež najvišjih ocen na drugem mestu 

takoj za palačinkami iz bele moke. Pirin narastek preladuje v deležu najnižjih ocen 

(Preglednica 31). 

 

Če povzamem povprečne ocene za lastnosti pri vseh ocenjevanih jedeh lahko na 

podlagi podatkov sklenem, da so palačinke iz bele pšenične moke glede visokih ocen 

pri vseh parametrih izstopale nad ostalimi ocenjevanimi jedmi. Glede na višino 

povprečne ocene so bele palačinke odstopale pri oceni vonja in pri splošni oceni 

(Preglednica 33).   

 

 

Preglednica 32: Povprečna ocena ocenjevane jedi glede na lastnosti jedi 

 Ocenjevane jedi 

Lastnosti 
Jedi 

Pirine  
palačinke 

Palačinke iz  
bele pšenične 

moke  

Pirina  
pletenica 

Pirin  
narastek 

M SD M SD M SD M SD 

Okus 3,93 0,99 4,79 0,53 4,07 0,98 3,66 1,34 

Vonj 4,0 0,96 4,58 0,80 3,87 1,08 3,83 1,26 

Barva 4,18 0,9 4,62 0,74 4,32 0,95 3,72 1,31 

Splošna ocena 4,14 0,85 4,8 0,47 4,37 0,74 3,94 1,13 

 

Najslabšo povprečno splošno oceno je dobil pirin narastek, ki pa ni bila tako nizka 

glede na to, kako so ocenjevali posamezne lastnosti jedi. Predvsem ocene barv in okusa 

so bile glede na druge jedi opazno nižje. Pletenica je dobila visoko splošno oceno, 

preseneča pa ocena vonja pri pletenici, ki najbolj odstopa od splošne ocene. Če 

primerjamo samo jedi, s katerimi so učenci spoznavali piro lahko sklenem, da so ocene 

zelo enotne z manjšimi odstopanji (Preglednica 32). 
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5 ZAKLJUČEK 

V osnovnošolskem obdobju moramo prehrani in prehranskemu izobraževanju  

posvečati veliko pozornosti, da se pri otroku in mladostniku oblikujejo predvsem 

dobre in zdrave  prehranske navade, ki ga bodo spremljale v obdobju odraščanja in 

pozneje v zrelih letih. 

 

1. raziskovalno vprašanje: Koliko učenci vedo o zdravem načinu prehranjevanja in kje 

dobijo največ informacij?  

Rezultati raziskav kažejo, da so učenci z dobrim prehranskim znanjem bolj prepričani, 

da vedo dovolj o zdravi prehrani in da se tudi zdravo prehranjujejo (Kostanjevec, 

2013). Osnovnošolci, ki so sodelovali v raziskavi so v velikem deležu prepričani, da 

vedo dovolj o zdravi prehrani, dekleta so v to še bolj prepričana kot fantje, v drugem 

anketiranju se je delež tistih, ki ocenjujejo, da vedo dovolj, še povečal.  

Največji vir informacij o zdravi prehrani za osnovnošolce je družina (starši, sorodniki) 

in v še nekoliko večjem deležu šola in strokovna literatura. Prav vzgojno-

izobraževalne ustanove so okolja, kjer je možno pozitivno vplivati na prehranjevalne 

navade in posledično na zdravje celotne populacije otrok in mladostnikov. 

 

Poleg tega, da osnovnošolci v veliki meri sami odločajo o tem, kaj bodo jedli, je  mati 

tista, ki odloča o tem pri  32,7 % fantov in 21,3 % deklet. Oče ima odločilno vlogo pri 

nekaterih posameznikih. 

Starši so tisti, ki otroku nudijo različne informacije o hrani in hranjenju. Kako ugotoviti 

izvor živila, kakšne so posledice uživanja neprimernih živil za organizem, živila ločijo 

na »dobra« in »slaba«. Otroku predstavijo načine priprave hrane (bolj ali manj 

primerne) in jih naučijo prvih kombinacij živil za posamezne obroke (Gregorič, 2015). 

 

V obdobju otroštva in mladosti ima prehrana poseben pomen za  62,7 % vseh učencev. 

Kar tretjina učencev je mnenja, da je tako v vseh obdobjih življenja. 

Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju 

ustreznega psihofizičnega razvoja, zdrave prehranjevalne navade, ki jih učenci 

pridobijo v rani mladosti, pozneje vplivajo na pravilno izbiro živil in način 

prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju (Bilban, 2010). 
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Učenci vedo, da sta sadje in zelenjava zdravi živili in ju je priporočljivo uživati 

pogosto, večkrat na dan. Tudi različna žita in kruh so za učence pomembna živila. Ribe 

so izbrali pred mesom klavnih živali, kar je zadovoljiv podatek, čeprav rib ne marajo. 

Pričakovala sem, da bo več učencev izbralo mleko in mlečne izdelke.  

 

Učenci vedo, da so sladkarije, bonboni, hitra hrana (hamburger, hot dog, pica), ocvrte 

jedi, vsa maščobna živila in tudi ocvrto svinjsko meso odsvetovana  živila. Žal pa so 

to živila, po katerih učenci kljub zavedanju o škodljivosti radi posegajo in jih želijo 

največkrat pri šolski malici in kosilu.  

 

Večina, kar 83,6 % anketirancev zajtrkuje, kar je vzpodbuden podatek. Zajtrk je 

največkrat sestavljen iz kruha in čokoladnega namaza, masla ali marmelade. Med 

napitki prevladujeta mleko in kakav. Premalo pa posegajo po sadju.  

Pri kosilu anketiranci najpogosteje uživajo meso (predvsem piščančje in puranje) ter 

zelenjavo (solato). Med prilogami so priljubljene testenine, riž, krompirjeve jedi in 

kruh. Skoraj polovica učencev uživa juho. Ribe pogosteje uživa 9,1 % anketiranih.  

Tretjina anketiranih je mnenja, da se zdravo prehranjuje. Dekleta so med učenci v 

večini, ki menijo, da njihova prehrana ni zdrava, skoraj polovica anketiranih pa ne ve. 

   

2. raziskovalno vprašanje: Kaj učenci razumejo, oziroma si predstavljajo pod pojmom  

ogljikovi hidrati? 

Pod pojmom  ogljikovi hidrati si učenci predstavljajo, da je to: hrana, zdrava hrana, 

hranilne snovi, žita, krompir in kruh. Pojmi energija, moč, celuloza, sladkor, škrob, so 

se po prvem anketiranju pojavili redko ali sploh ne, po izobraževanju pa se je njihov 

delež vidno povečal.  

Pričakovala sem odgovore splošno povezane s hrano in z živili, nisem pa pričakovala, 

da bodo znali poimenovati ali našteti posamezne ogljikove hidrate. Več kot polovica 

anketirancev je prepričana, da so ogljikovi hidrati najpomembnejši vir energije za 

vsakodnevne dejavnosti. Pred izobraževanjem so izbrali vitamine in minerale kot 

glavni vir energije.  

 

3. raziskovalno vprašanje: Ali poznajo živila, ki vsebujejo več ogljikovih hidratov? 
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Učenci poznajo živila in jedi, ki vsebujejo veliko kompleksnih ogljikovih hidratov 

(žita, kruh in krompir). Po izobraževanju se delež odgovorov poveča. Bonboni, 

čokolada, torte, slaščice, pecivo, sladkor, sokovi in sadje po mnenju učencev vsebujejo 

največ sladkorja. V največjem deležu so izbrali bonbone in čokolado. Rezultati se po 

izobraževanju niso spremenili. 

Po izobraževanju pa se izboljša tudi poznavanje ogljikovih hidratov. Enostavni, 

sestavljeni, glukoza, saharoza, sladkorji, laktoza, fruktoza, celuloza, so odgovori, ki se 

po prvem anketiranju ne pojavijo ali so le v sledeh, po izobraževanju pa se je njihov 

delež zelo povečal. Učenci že poznajo nekatere lastnosti ogljikovih hidratov, po 

izobraževanju se je znanje še izboljšalo.  

Več kot polovica anketirancev nima lastnih predstav o škrobu, po izobraževanju se je  

delež teh malo zmanjšal. Če na kratko povzamem; učenci vedo, da je škrob povezan z 

žiti in z ogljikovimi hidrati, poznajo nekatere lastnosti škroba, ne vedo pa opisati kaj 

si predstavljajo pod pojmom škrob. Z odgovori, ki so rezultat izobraževanja pa 

najpogosteje opišejo škrob npr.: veže vodo, je netopen, nabrekne, se skepi, je ogljikov 

hidrat, je zdrav, pomemben za prehrano, je hranilna snov, daje energijo.  

Velik delež anketirancev, predvsem dekleta, so prepričani, da ogljikovi hidrati vplivajo 

na telesno težo. Delež tako mislečih se je povečal po izobraževanju.  

 

4. raziskovalno vprašanje: Ali učenci poznajo piro, kakšen je njihov odnos do jedi iz 

pire? 

Velika večina (tri četrtine) učencev pire ne pozna. Ostali jo najpogosteje opisujejo kot: 

podobna pšenici, moka, žitarica, predhodnica pšenice, vsebuje ogljikove hidrate, 

škrob. Zelo redki so piro že poskusili. Pri eni anketiranki doma pridelujejo piro, večina 

učencev pa o tem ni seznanjena. Majhen delež učencev pire ne bi želel poskusiti. Dobra 

polovica anketiranih bi poskusila pirine jedi, kar nekaj pa je neodločenih glede tega.  

 

Pri praktičnem delu so bile pirine jedi povprečno dobro sprejete in visoko ocenjene. 

Pirine palačinke imajo večji delež zelo dobrih ocen, nekaj učencev pa sploh ni sprejelo 

pirinih palačink in so dali najnižjo oceno. Pirina pletenica je glede na delež najvišjih 

ocen na drugem mestu takoj za palačinkami iz bele moke. Pirin narastek so najslabše 

ocenili. Če povzamem rezultate anketiranja pri praktičnem delu in ocenjevanju jedi, 
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lahko zaključim, da so v velikem deležu učenci jedi dobro sprejeli, želijo kakšno jed 

doma tudi sami pripraviti oziroma dobiti za šolsko malico.  

 

Praktično delo in izobraževanje je zelo pomembno v učnem procesu, saj morajo vsi v 

skupini sodelovati in se znotraj skupine dobro organizirati. Usvajajo spretnosti 

priprave hrane in uporabijo že pridobljeno teoretično znanje, zato je pomembno, da je 

praktično izobraževanje vključeno v učni proces v maksimalnem obsegu.   
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8 PRILOGE 

8.1 Priloga 1: Prvi anketni vprašalnik 

============================================================ 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pedagoška fakulteta 

Oddelek za BI – KE –GO 

Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana 

 

POZNAVANJE ŽIVIL Z VEČ OGLJIKOVIMI HIDRATI MED OSNOVNOŠOLCI  

PRVI VPRAŠALNIK 

Navodilo: Na vsako vprašanje odgovoriš tako, da obkrožiš črko pred odgovorom, ki si ga 

izbral. Obkroži le en odgovor. Kje vprašanje zahteva kratek odgovor, ga napiši na črto. 

 

      Razred: _____________ 

            Spol:  a) ženski    b) moški 

Starost: _____________ 

================================================================ 

1. Ali meniš, da dovolj veš o zdravi prehrani? 

a. da 

b. ne 

2. Kdo ti posreduje največ informacij o zdravi prehrani? 

a. starši in drugi sorodniki 

b. šolski zdravnik 

c. prijatelji, sošolci 

d. šola, strokovna literatura 

e. mediji ( časopis, TV, radio) 

 

3. Kdo najpogosteje odloča o tem kaj ješ? 

a. oče 

b. mati 

c. sam 

d. drugi 

 

4. V katerem obdobju  človekovega življenja ima prehrana poseben pomen? 

a. v vseh obdobjih človekovega življenja 

b. v otroštvu in mladosti 

c. v starosti 
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5. Naštej tri zdrava živila ali jedi, ki jih je priporočljivo uživati pogosto . 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

 

6. Naštej štiri živila, ki jih ni priporočljivo uživati pogosto! 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

 

7. Zapiši štiri živila ali jedi, ki jih najpogosteje uživaš za zajtrk. 

    1.______________________ 

    2.______________________ 

    3.______________________ 

    4.______________________ 

 

8. Zapiši štiri živila ali jedi, ki jih najpogosteje uživaš za kosilo. 

    1._____________________________ 

    2._____________________________ 

    3._____________________________ 

    4._____________________________ 

 

9. Ali meniš, da se zdravo prehranjuješ? 

a) DA  

b) NE 

c) NE VEM 

========================================================== 

10. Kaj si predstavljaš pod pojmom OGLJIKOVI HIDRATI ? Napiši tri pojme. 

 1.______________________________ 

 2.______________________________ 

       3.______________________________ 

      

11. Katera hranilna snov je glavni vir energije za tvoje vsakodnevne dejavnosti?  

      Izberi le najpomembnejšo! 

a. vitamini, minerali 

b. beljakovine 

c. ogljikovi hidrati 

d. maščobe 

e. voda 
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12. Naštej ogljikove  hidrate, ki jih poznaš! 

 

 

13. Izberi pravilni odgovor pri posamezni trditvi. Obkroži črko pred odgovorom. 

a. enostavni ogljikovi hidrati so topni v vodi a) DA               b) NE c) NE VEM 

b. laktoza je mlečni sladkor a) DA               b) NE c) NE VEM 

c. škrob je ogljikov hidrat, sestavljen iz glukoze a) DA               b) NE c) NE VEM 

d. škrob je v vodi topen                                                a) DA               b) NE c) NE VEM 

e. stročnice, npr. fižol, namakamo, da škrob 

nabrekne in ga lažje skuhamo 
a) DA               b) NE c) NE VEM 

f. odvečna glukoza, ki je telo ne potrebuje 

pretvori v glikogenske rezerve v jetrih      
a) DA               b) NE c) NE VEM 

 

14. Naštej tri živila, ki vsebujejo veliko ogljikovih hidratov! 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

 

15. Naštej vsaj štiri živila, ki vsebujejo veliko sladkorja! 

 1__________________ 

 2__________________ 

 3__________________ 

 4__________________ 

 

16. Kaj si predstavljaš pod pojmom ŠKROB ? Opiši svoje predstave! 

 

 

17. Ali ogljikovi hidrati lahko vplivajo na tvojo telesno težo? 

a) da 

b) ne  

c) ne vem 

 

========================================================= 
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18. Kaj je pira? 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

19. Si že kdaj jedel jedi iz pire? 

a) DA 

b) NE 

c) NE VEM 

 

20. Ali doma pridelujete piro? 

a) da  

b) ne  

c) ne vem 

 

21. Bi poskusil pirino jed, če bi jo pripravili v šoli? 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 
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8.2 Priloga 2: Drugi anketni vprašalnik 

========================================================== 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pedagoška fakulteta 

Oddelek za BIO – KEM – GOS  

Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana 

 

POZNAVANJE ŽIVIL Z VEČ OGLJIKOVIMI HIDRATI MED OSNOVNOŠOLCI  

DRUGI VPRAŠALNIK 

 

Navodilo: Odgovarjaš le na vprašanja, ki so krepko zapisana. Na vsako vprašanje 

odgovoriš tako, da obkrožiš črko pred odgovorom, ki si ga izbral. Obkroži le en 

odgovor. Kje vprašanje zahteva kratek odgovor, ga napiši na črto.       

 

Razred: _____________ 

Spol:  a) ženski    b) moški 

Starost: _____________ 

========================================================= 

1. Ali meniš, da dovolj veš o zdravi prehrani? 

a. da 

b. ne 

========================================================== 

Ne odgovarjaš! 

2. Kdo ti posreduje največ informacij o zdravi prehrani? 

3. Kdo najpogosteje odloča o tem kaj ješ? 

4. V katerem obdobju  človekovega življenja ima prehrana poseben pomen? 

5. Naštej tri zdrava živila ali jedi, ki jih je priporočljivo uživati pogosto . 

6. Naštej štiri živila, ki jih ni priporočljivo uživati pogosto! 

7. Zapiši štiri živila ali jedi, ki jih najpogosteje uživaš za zajtrk. 

8. Zapiši štiri živila ali jedi, ki jih najpogosteje uživaš za kosilo. 

9. Ali meniš, da se zdravo prehranjuješ? 

========================================================== 

10. Kaj si predstavljaš pod pojmom ogljikovi hidrati ? Napiši tri pojme. 

 1.______________________________ 

 2.______________________________ 

       3.______________________________ 
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11. Katera hranilna snov je glavni vir energije za tvoje vsakodnevne dejavnosti?  

Izberi le najpomembnejšo! 

a. vitamini, minerali 

b. beljakovine 

c. ogljikovi hidrati 

d. maščobe 

e. voda 

 

12. Naštej ogljikove  hidrate, ki jih poznaš! 

 

 

13. Izberi pravilni odgovor pri posamezni trditvi. Obkroži črko pred odgovorom. 

a. enostavni ogljikovi hidrati so topni v vodi a) DA               b) NE c) NE VEM 

b. laktoza je mlečni sladkor a) DA               b) NE c) NE VEM 

c. škrob je ogljikov hidrat, sestavljen iz glukoze a) DA               b) NE c) NE VEM 

d. škrob je v vodi topen                                                a) DA               b) NE c) NE VEM 

e. stročnice, npr. fižol, namakamo, da škrob 

nabrekne in ga lažje skuhamo 
a) DA               b) NE c) NE VEM 

f. odvečna glukoza, ki je telo ne potrebuje 

pretvori v glikogenske rezerve v jetrih      
a) DA               b) NE c) NE VEM 

                

14. Naštej tri živila, ki vsebujejo veliko ogljikovih hidratov! 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

15. Naštej vsaj štiri živila, ki vsebujejo veliko sladkorja! 

 1__________________ 

 2__________________ 

 3__________________ 

 4__________________ 

 

16. Kaj si predstavljaš pod pojmom ŠKROB ? Opiši svoje predstave! 

 

 

17. Ali ogljikovi hidrati lahko vplivajo na tvojo telesno težo? 

a) da 

b) ne  

c) ne vem 
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8.3 Priloga 3: Delovni list in ocenjevanje jedi 

Praktično delo / Delovni list  

Priprava palačink in ocenjevanje jedi 

 

Ime in priimek:_______________________ 

 

Razred: _________     Skupina:________________________ 

 

Datum priprave jedi:___________   Ime jedi:__________________________ 

 

Uporabljene sestavine:____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Uporabljena posoda in pripomočki:__________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Čas, potreben za pripravo jedi:___________________ 

Kratek opis priprave: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

OCENJEVANJE JEDI 

Obkroži oceno  1 – zelo slabo,  2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro , 5 – odlično 

Palačinke iz bele pšenične moke                                Pirine palačinke 

Okus                   1 2 3 4 5  Okus                   1 2 3 4 5 

Vonj                    1 2 3 4 5  Vonj                    1 2 3 4 5 

Barva                  1 2 3 4 5  Barva                  1 2 3 4 5 

Splošna ocena     1 2 3 4 5  Splošna ocena     1 2 3 4 5 

 

1. Ali bi želel-a pirine palačinke pripraviti tudi doma? 

 

2. Ali bi rad-a pripravil-a še katero od pirinih jedi? 

 

 

a) DA b) NE c) NE VEM 

a) DA b) NE  
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8.4 Priloga 4: Ocenjevalni list za pripravljene jedi 

Ocenjevalni list  
 

 

 

 

     Ali bi želel, da pirin narastek pripravite tudi doma? Obkroži odgovor! 

 

 

 

 

Ocenjevalni list  
 

 

 

 

OCENJEVANJE PRIPRAVLJENE JEDI 

Pred seboj imaš pripravljeno jed PIRINO PLETENICO. Najprej si jed oglej potem pa 

oceni njene lastnosti po ocenjevalni lestvici.   

Obkroži oceno  1 – zelo slabo,  2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro , 5 – odlično 

PIRINA PLETENICA   

Okus                   1 2 3 4 5       

Vonj                    1 2 3 4 5       

Barva                  1 2 3 4 5       

Splošna ocena     1 2 3 4 5       
      

 Ali bi rad jedel pirino pletenico kdaj za šolsko malico? Obkroži odgovor! 

 

 

Razred:   

Starost:   

Spol: a) moški b) ženski 

OCENJEVANJE PRIPRAVLJENE JEDI 

Pred seboj imaš pripravljena jed PIRIN NARASTEK. Najprej si jed temeljito oglej 

potem pa oceni njene lastnosti po ocenjevalni lestvici.   

 

Obkroži oceno  1 – zelo slabo,  2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro , 5 – odlično 

PIRIN NARASTEK                                 

Okus                   1 2 3 4 5        

Vonj                    1 2 3 4 5        

Barva                  1 2 3 4 5        

Splošna ocena     1 2 3 4 5        

a) DA b) NE c) NE VEM 

Razred:   

Starost:   

Spol: a) moški b) ženski 

a) DA b) NE c) NE VEM 


