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POVZETEK 
 
Med obveznim osnovnošolskim izobraževanjem se učenci pri različnih obveznih in izbirnih 
predmetih učijo prehranskih teoretičnih vsebin in praktičnega dela. Vključevanje prehranskih 
vsebin v predmetnik obveznega formalnega izobraževanja otrok in mladostnikov izboljša 
njihovo znanje o prehrani. Prehranske veščine zahtevajo uporabo usvojenega znanja in 
vključujejo uporabo praktičnih zmožnosti načrtovanja, nakupovanja, priprave, kuhanja in 
uživanja obroka. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšne so usvojene prehranske 
veščine pri učencih ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja glede na predvidene cilje 
prehranskega izobraževanja in kako pogosto učenci usvojene prehranske veščine izvajajo v 
domačem okolju. V vzorec raziskave je bilo vključenih 120 učencev in učenk štirih osnovnih 
šol. Postopek zbiranja podatkov je potekal z anonimnim spletnim vprašalnikom, ki je vseboval 
vprašanja odprtega, zaprtega in izbirnega tipa. Pri analizi zbranih podatkov je bila uporabljena 
deskriptivna in inferenčna statistika. Podatki so bili analizirani s statističnim programom SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences).  
Rezultati so pokazali, da v času osnovnošolskega izobraževanja velika večina učencev 
napreduje v prehranskem znanju in v prehranskih veščinah. Znanje osnovnošolcev je primerno 
glede na predvidene cilje formalnega izobraževanja. Velika večina učencev razume  podatke 
na embalaži živil, kar vključuje razumevanje energijske vrednosti živila, vsebnost maščob in 
sladkorja, hranilno vrednost živila in seznam sestavin. Vendar v praksi učenci tega ne 
uporabljajo. Naučili so se uporabljati večino gospodinjskih pripomočkov in aparatov ter 
priprave hrane, vendar jih redko uporabljajo in izvajajo. Večina učencev meni, da jih je kuhati 
največ naučila mama.  
Rezultati raziskave kažejo, da je formalno izobraževanje uspešno, problem pa nastane pri 
praktičnem izvajanju prehranskih veščin v domačem okolju. Učenci niso dovolj samostojni pri 
pripravi jedi. V okviru izobraževanja bi bil potreben večji poudarek na samostojnem izvajanju 
prehranskih veščin tako v šoli, kot v domačem okolju, da bi učenci usvojili več veščin, tudi 
zahtevnejše. 
 
KLJUČNE BESEDE: prehransko izobraževanje, prehranske veščine, prehranska pismenost, 
učni načrt, predmeti v osnovni šoli, osnovnošolci  



  

ABSTRACT 
 
During primary school education students at various mandatory and optional courses taught 
nutrition theoretical knowledge and practical work. Integrating nutrition content in the 
curriculum of formal education of children and adolescents improve their nutritional 
knowledge. Nutritional skills require the use of consumer knowledge and practical capabilities 
which includes the use of planning, shopping, preparation, cooking and eating. Appropriate 
level of the lessons of nutrition skills in elementary school is important because it helps to 
improve the nutritional knowledge and the creation of an individual's eating habits, which in 
turn lead to a healthier lifestyle. 
The purpose of the thesis was to find out at what level primary school students acquire  
nutritional knowledge which is a part of nutritional skills at the end of primary education in 
relation to the intended objectives of nutrition education. We have also wanted to determine 
how often the students practice nutritional skills at home. 
The sample consisted of 120 students of four elementary schools. The process of data collection 
was conducted by anonymous questionnaire. The questionnaire was designed as an online 
survey. It contains open questions, closed and multiple choice. Data were analyzed using SPSS 
statistical program (StatisticalPackagefor Social Sciences). Results are shown in graphs and 
tables. 
The results of the empirical part are showing that the vast majority of students acquire the 
appropriate level of nutritional skills and knowledge during elementary school education. Based 
on the intended objectives of formal education. Students learn how to read food labels which 
contains a variety of information including serving size, number of calories, grams of fat and 
sugar, included nutrients, and a list of ingredients, however they do not practice it. They learned 
how to use most of the household utensils, appliances and food preparation methods, but they 
are rarely used and implemented. The majority of primary school students believe that they 
have learned how to cook from their moms.  
The research results show that formal education is effective, but the problem appears to be in 
the practical implementation of nutrition skills in the home environment. Also the students are 
not confident enough in their own cooking ability. It would need a greater focus on the 



  

implementation of nutritional skills, both at school and at home, so that the students gain 
confidence in the implementation thereof. 
KEY WORDS: nutritional education, nutritional skills, food literacy, curriculum classes in 
primary school, primary school students 
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1. UVOD 
 
V diplomskem delu ugotavljam, katere prehranske veščine usvojijo osnovnošolci v času 
izobraževanja. Na usvajanje prehranskih veščin otrok lahko pomembno vplivamo z ustreznim 
prehranskim izobraževanjem. Osnovnošolsko izobraževanje v okviru prehranskega 
izobraževanja nudi številne priložnosti za usvajanje prehranskih veščin, ki vključujejo 
teoretično znanje o prehrani in praktično izvajanje dejavnosti, povezanih s prehrano. Odnos do 
hrane in način prehranjevanja otroci usvojijo že v zelo zgodnjem otroštvu. Največji vpliv v času 
otrokovega razvoja na njegov pogled na hrano in prehranjevanje ima otrokova bližnja okolica, 
torej njegovi starši, družina, prijatelji, v času izobraževanja pa predvsem učitelji in sovrstniki. 
Če otroci in mladostniki usvojijo primerno raven prehranskega znanja in veščin, obstaja zelo 
velika verjetnost, da bodo te usvojene prehranske veščine izvajali v kasnejših letih in skozi vse 
življenje ter to znanje tudi posredovali svojim potomcem.  
Zdrave prehranjevalne navade so eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na 
posameznikovo zdravje in so pomemben dejavnik človekovega razvoja skozi vsa življenjska 
obdobja. Prehranjevalni vzorci se pogosto prenašajo tudi na naslednje generacije, zato ima 
lahko njihovo spreminjanje dolgoročne učinke (Gabrijelčič idr., 2009).  
Na razvoj nezdravih prehranjevalnih navad otrok in mladostnikov vplivajo mnogi dejavniki, 
kot so pritiski trženja prehranske industrije, medijev, vrstniške skupine in neustrezno 
prehranjevanje. Neustrezne prehranjevalne navade so pogosto pogojene s spremembami v 
družinskem življenju, preobremenjenostjo in pomanjkanjem časa zaradi šolskih in drugih 
obveznosti ter dostopnostjo zdrave izbire oz. ponudbe živil. Otroci so že od najzgodnejšega 
otroštva izpostavljeni vplivom uveljavljenih vrednot (v družini, v šoli, preko medijev). Na 
osnovi zgledov in prejetih informacij si oblikujejo vrednote, zato le te odražajo okolico, v kateri 
živijo (Assael, 2004). Usvojene prehranske veščine med mladostniki povezujemo z zdravimi 
prehranskimi odločitvami, boljšimi prehranjevalnimi navadami in večjo verjetnostjo 
samostojnega in zdravega načina življenja tudi v poznejših življenjskih obdobjih (Pendergast, 
Garvis in Kanasa, 2011). 
Zbrani podatki, rezultati opravljene raziskave in njihova analiza lahko služijo kot pomoč pri 
nadaljnjih raziskavah, s katerimi se lahko ovrednoti in izboljša proces prehranskega 
izobraževanja in usvajanja prehranskih veščin tako v formalnem, kot tudi neformalnem 
izobraževanju otrok in mladostnikov. 
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2. TEORETIČNI DEL  
 

2.1. PREHRANSKE VEŠČINE 
 

2.1.1. PREHRANSKA PISMENOST 
 
H. A. Vidgeon in D. Gallegos Gallegos (2014) sta prehransko pismenost opredelili kot 
povezanost znanj, spretnosti oz. veščin in vedenj, ki so potrebni za načrtovanje, zagotavljanje, 
izbiro, pripravo in uživanje hrane za zadovoljitev prehranskih potreb ter določitev vnosa hrane. 
Predhodne raziskave so prehransko pismenost poenostavile z osredotočanjem na le nekatere 
elemente, kot so kuhanje, priprava jedi ali prehransko znanje, kar je vodilo v nepravilno 
razumevanje kompleksnega pojma prehranske pismenosti. 
Prehranske veščine so del prehranske pismenosti, v katero je vključeno tudi prehransko znanje. 
Posameznik s pridobljenimi in razvitimi ustreznimi prehranskimi veščinami je zmožen 
načrtovati ustrezen vnos hranilnih snovi, sestaviti nakupovalni seznam živil, brati in razumeti 
deklaracije na živilih, ustrezno shranjevati živila in jedi, samostojno načrtovati in pripraviti jedi 
z uporabo ustreznih kuhinjskih pripomočkov, pripraviti jedi po receptu in po potrebi recept tudi 
prilagoditi, pravilno pripraviti pogrinjek, upoštevati bonton in higienska načela pri rokovanju z 
živili ter predvideti posledice neupoštevanja le teh (Vidgen in Gallegos, 2014). 
H. A. Vidgen in D. Gallegos (2014) ) sta določili štiri komponente prehranske pismenosti: 

 načrtovanje prehrane;  
 izbor živil;  
 priprava hrane; 
 prehranjevanje oz. uživanje hrane. 

Načrtovanje prehrane vključuje načrtovanje prehranskega vnosa, skladno s časom in denarjem, 
ki ju ima posameznik.  
Pri zboru živil naj bi bil posameznik sposoben kritičnega vrednotenja dostopnosti do hrane 
preko različnih ponudnikov. Poznal naj bi prednosti in slabosti le teh, bil sposoben ugotoviti 
sestavo in izvor živil ter poznal njihovo pravilno shranjevanje in uporabo.  
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Pri pripravi hrane naj bi bil posameznik zmožen priprave okusnega obroka iz osnovnih sestavin, 
ki jih ima na voljo, kar vključuje tudi uporabo kuhinjskih pripomočkov in opreme. Obenem naj 
bi bil sposoben spreminjanja in prilagajanja kuharskih receptov ter preizkušanja različnih 
prehranskih izdelkov in sestavin. Upošteval naj bi osnovna higienska načela, ki so potrebna pri 
rokovanju s hrano. 
Pri prehranjevanju oz. uživanju hrane naj bi se posameznik zavedal vpliva hrane in 
prehranjevanja na njegovo zdravje in počutje. Upošteval naj bi prehranska priporočila in 
razlikoval med hrano, ki ima pozitiven oz. negativen vpliv na zdravje, ter upošteval pogostost 
uživanja hrane in velikost posameznih obrokov.  
 

2.1.2. DEFINICIJA PREHRANSKIH VEŠČIN 
 
Prehranske veščine zahtevajo uporabo usvojenega znanja in vključujejo uporabo praktičnih 
zmožnosti načrtovanja, nakupovanja, priprave in kuhanja obroka. Veščine prinesejo strukturo 
v usvojeno znanje. To pomeni, da ne glede na to, za kakšno aktivnost gre, je posameznik, ki 
ima usvojeno določeno veščino, sposoben znanje razvrstiti v logično zaporedje korakov, ki jim 
mora slediti, če želi priti do cilja in doseči uspeh (Fordyce-Voorham, 2011). 
L. Vrhovnik (2012) razdeli prehranske veščine na pet sklopov, ki predstavljajo značilnosti, 
potrebne za znanje, načrtovanje, konceptualizacijo, pripravo in dojemanje hrane. 
ZNANJE 
Poznavanje živil je sposobnost, povezana s prehranskimi veščinami. Ta vrsta znanja vključuje 
prehransko znanje, branje deklaracij, znanje o varni hrani, sestavinah hrane in zamenjavi le teh. 
Prehransko znanje vključuje razumevanje pomena hranilnih snovi za vzdrževanje zdravega 
načina življenja in kje te snovi najdemo. Branje deklaracij vključuje sposobnost branja in 
razumevanja podatkov, zapisanih na deklaraciji živila, ter sposobnost določanja prehranske 
vrednosti živila. Razumevanje koncepta varne hrane je pomembno pri shranjevanju živil, 
rokovanju z živili in pripravi jedi. In nenazadnje, prehranske veščine so pridobljene z 
razumevanjem, katera živila lahko zamenjamo pri danem receptu, in razumevanjem, da lahko 
uporabimo različne načine priprave hrane za pridobitev optimalne hranilne vrednosti. 
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NAČRTOVANJE 
Načrtovanje je razumevanje različnih načinov priprave obrokov, ki jih lahko načrtujemo v 
skladu s posameznikovimi energijskimi in hranilnimi potrebami. Ta sposobnost se osredotoča 
tudi na varčevanje pri nakupu želenih zdravih živil in na razumevanje, katere veščine in koliko 
časa potrebujemo za pripravo različnih jedi. Načrtovanje prehrane vključuje poučevanje 
oziroma posredovanje prehranskih veščin svojim otrokom; s tem jim omogočimo samostojno 
izvajanje prehranskih veščin in posledično pripomoremo k bolj zdravem načinu življenja. 
KONCEPTUALIZACIJA PREHRANE 
Preko ustvarjanja idej za različne jedi z uporabo ostankov hrane in prilagoditvijo receptov z 
določenim namenom (prehranske omejitve, alergije, diete) je konceptualizacija prehrane 
usvojena. Konceptualizacija zahteva ustvarjalnost in poznavanje prehranske raznolikosti. Glede 
na porast proizvodnje predpripravljenih obrokov je ta veščina postala ogrožena. 
PRIPRAVA HRANE 
Različni načini priprave hrane za usvajanje ustreznih prehranskih veščin obsegajo mehanske 
načine predpriprave živil in priprave jedi ter obrokov. Priprava jedi vključuje sekljanje, 
mešanje, stepanje, kuhanje in pripravo jedi po receptu. Z izvajanjem različnih načinov priprave 
hrane so jedi lahko varno in kreativno pripravljene. 
DOJEMANJE PREHRANE 
Dojemanje prehrane se pri posamezniku kaže z uporabo čutil pri izbiri načinov priprave jedi. 
Posameznik naj bi na osnovi vonja, okusa in teksture izbiral različne načine priprave jedi. 
Prehranske veščine pripomorejo pri ustvarjanju in uživanju zdravih, okusnih in privlačnih 
obrokov. 
 

2.1.3. PREHRANSKE VEŠČINE V PRAKSI 
 
V raziskavi S. P. Fordyce Voorham (2011) je sodelovalo 51 prehranskih strokovnjakov, kot so 
kuharji, profesorji gospodinjstva, nutricionisti, učitelji in vzgojitelji, gospodinje in določena 
skupina mladih udeležencev. Prehranske veščine je razdelila na štiri sklope: znanje, 
informacije, veščine in prehranski viri.  
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Rezultati raziskave kažejo, da pomanjkljivosti v znanju, informacijah, veščinah in prehranskih 
virih povzročajo omejitve v usvajanju in razvoju prehranskih veščin. Neznanje o vključevanju 
svežih in hranilno bogatih živil ter o različnih načinih priprave jedi predstavlja oviro pri razvoju 
prehranskih veščin. Oviro pri izbiri primernih in zdravih živil predstavlja tudi nezmožnost 
prebiranja in razumevanja prehranskih informacij na deklaracijah živil. Brez primernih 
prehranskih veščin so posamezniki bolj podvrženi slabim nakupovalnim navadam in 
neustreznemu načrtovanju prehrane. Brez motivacije, starševskega sodelovanja in vključevanja 
skupnosti je manj verjetnosti, da bodo najstniki v prihodnosti samostojno izvajali prehranske 
veščine. 
S. P. Fordyce Voorham (2016) nadgradi prejšnje raziskave in prehranske veščine razdeli na več 
bistvenih sklopov (potrošniško znanje in informacije, uporaba pripomočkov in gospodinjskih 
aparatov, načrtovanje obrokov, nakupovanje sezonskih pridelkov in vrednost za denar, varna in 
higienska priprava in kuhanje jedi, odpravljanje težav, ki se lahko pojavijo pri pripravi hrane, 
poznavanje različnih načinov priprave hrane ter prehranska vrednost živil). Raziskovalne 
faktorje razdeli na pet sklopov: domače okolje (osnovne prehranske veščine), poklicno okolje 
(napredne prehranske veščine), načini kuhanja, prehranska ekonomika in uporaba 
mikrovalovne pečice. 
Rezultati raziskave S. P. Fordyce Voorham (2016) kažejo, da so najpomembnejše prehranske 
veščine tiste, ki mladostnike opremijo z znanjem in veščinami, potrebnimi za pripravo zdravega 
obroka. Hkrati so to osnovne življenjske veščine, potrebne za samostojno življenje. V nadaljevanju 
so navedene, katere so te veščine, in kaj vključujejo. 
NAKUPOVANJE IN BRANJE DEKLARACIJ: 

 pisanje nakupovalnih seznamov; 
 nakupovanje poceni, zdravih in hranljivih živil; 
 izbira kakovostnega in sezonskega sadja in zelenjave; 
 vedeti, kateri letni čas je najbolj primeren za nakup določenega svežega sadja in zelenjave; 
 branje in razumevanje deklaracij. 

RECEPTI: 
 branje in razumevanje receptov; 



Urška Kranjec (2016). Prehranske veščine osnovnošolcev (Diplomsko delo). 
Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  

6 
 

 prilagoditev recepta (priprava različice obroka, upoštevanje omejitev pri alergijah, 
uporaba sezonskih živil, vegetarijanstvo, sprememba prehranske vrednosti z zamenjavo 
sestavin); 

 časovna razporeditev posameznih faz recepta; 
 informacijska pismenost: ali znaš kritično ovrednotiti recept in poiskati najprimernejši 

recept. 
SHRANJEVANJE ŽIVIL: 

 pravilno shranjevanje pokvarljivih živil; 
 varno shranjevanje ostankov hrane; 
 kako zamrzniti sveže sezonsko sadje in zelenjavo (podaljšanje roka uporabe). 

UPORABA GOSPODINJSKIH PRIPOMOČKOV IN APARATOV: 
 varna in pravilna uporaba noža, strgalnika in drugih gospodinjskih pripomočkov, malih 

gospodinjskih aparatov (palični mešalnik, ročni mešalnik, mikrovalovna pečica) in 
velikih gospodinjskih aparatov (štedilnik, pečica); 

 zamenjava pripomočkov (npr. če ni ustreznega pripomočka); 
 pravilno pomivanje posode in pripomočkov ter pravilno čiščenje gospodinjskih 

aparatov; 
 uporaba kuhinjske opreme pri preprečevanju poškodb. 

PRIPRAVA JEDI: 
 priprava zdravih prigrizkov; 
 zamenjava nezdravih tehnoloških postopkov obdelave hrane z zdravimi; 
 vpliv tehnološkega postopka na pripravo jedi; 
 zamenjava živil z veliko maščob z živili z malo maščobami; 
 vedeti, katere osnovne sestavine moramo vedno imeti v shrambi in hladilniku; 
 prilagajanje velikosti porcij; 
 prepoznavanje in popraviti kuharske napake; 
 kako začiniti hrano, da izboljšamo okus; 
 vedeti, da uživanje raznolike hrane pripomore k boljšem zdravju; 
 uporaba svežega sadja in zelenjave; 
 priprava zdravih obrokov; 
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 priprava zdravih obrokov za vzdrževanje ustrezne telesne mase; 
 upoštevanje higienskih načel pri pripravi jedi. 

 
2.2. PREHRANSKO IZOBRAŽEVANJE 

 
Prehranjevalne navade se oblikujejo v otroštvu in se lahko ohranijo tudi vse življenje, zato je 
za otroke pomembno, da pridobijo kakovostno in ustrezno prehransko znanje, razvijejo zdrave 
prehranjevalne navade ter usvojijo primerne prehranske veščine. Pri tem ima v zgodnji mladosti 
ključno vzgojno in izobraževalno vlogo prav šola (Vrhovnik, 2012).  
Profesorji gospodinjstva so priznani kot prehranski strokovnjaki, zaradi njihove pomembne 
vloge pri usvajanju prehranskih veščin osnovnošolcev, ki so potrebne za razvoj zdravih 
prehranjevalnih navad (Voorham, 2016). 
Ugotovitve raziskave C. Hartman, S. Dohle in Siegrist (2013), v kateri so prehranske veščine 
definirane kot zmožnost pripraviti različne vrste jedi, kažejo, da je pri najstnikih, ki so vključeni 
v pripravo hrane za svojo družino, opaziti razvoj zdravih prehranjevalnih navad. Natančneje, 
najstniki, ki pomagajo pri pripravi hrane doma, zaužijejo več sadja, najstnice pa zaužijejo več 
sadja in zelenjave.  
Posamezniki, ki imajo razvitih manj prehranskih veščin, večkrat posegajo po predpripravljenih 
obrokih, ki so predelani in vsebujejo veliko količino sladkorja, soli in maščob. Posledično je 
pogosto uživanje predpripravljenih obrokov eden izmed glavnih vzrokov debelosti (Van der 
Horst, 2010). 
Ustrezno prehransko izobraževanje pripomore k znižanju prekomerne telesne mase pri otrocih 
in mladostnikih. Učenje kuhanja in priprave raznolikih obrokov lahko prepreči debelost 
mladostnikov in zdravstvene težave, ki so posledica prekomerne telesne mase. Pomemben 
način prehranskega izobraževanja je ne le teoretično poučevanje, temveč predvsem praktično, 
t. i. ‛hands-onʼ usvajanje prehranskih veščin, ki jih učenci kasneje lahko izvajajo v domačem 
okolju in nadalje v življenju (Nelson, Corbin in Nickols-Richardson, 2013). 
H. Thomas in J. D. Irwin (2011) ugotavljata, da prehranske veščine, pridobljene preko različnih 
prehranskih programov za mladostnike, nudijo številne prednosti. Usvojene prehranske veščine 
vplivajo na razvoj potrebnih življenjskih, socialnih in ekonomskih veščin ter na znanje o 



Urška Kranjec (2016). Prehranske veščine osnovnošolcev (Diplomsko delo). 
Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  

8 
 

zdravem načinu življenja. Po drugi strani imajo slabe prehranjevalne navade mladostnikov 
negativne posledice na zdravstveno stanje, kot na primer na dobro počutje, vzdrževanje 
primerne telesne mase, pravilno rast in razvoj ter primerno zdravje zob. 
Eden izmed glavnih ciljev predmeta gospodinjstvo in drugih predmetov, povezanih s prehrano, 
je opremiti učence s potrebnimi prehranskimi veščinami, ki omogočajo načrtovanje in izvedbo 
zdravih prehranjevalnih navad (McDowell, McMahon-Beattie in Burns, 2014). 
V mednarodni raziskavi obveznega formalnega izobraževanja S. Stitt (1996) ugotavlja, da 
nacionalni učni načrti mnogih držav niso ustrezni in zanemarjajo prehranske vsebine, predvsem 
poučevanje veščin, ki se navezujejo na praktično pripravo zdravih obrokov. Posledice se kažejo 
na vse večjem porastu debelosti, zastrupitvah s hrano in bolezni srca in ožilja. Kuhanje je 
življenjska veščina, ki bi se morala učiti tako v šolah, kot tudi v domačem okolju. Le z 
učinkovitim predajanjem znanja lahko zmanjšamo vplive nezdravih prehranjevalnih navad, 
zato bi morali biti vsi učenci deležni naprednega prehranskega izobraževanja v času obveznega 
šolanja.  
Formalno prehransko izobraževanje, ki se izvaja v devetletni osnovni šoli, se je izkazalo za 
učinkovito, saj se splošno prehransko znanje po izobraževanju učencev izboljša. Učenci 
poznajo splošna načela zdravega načina prehranjevanja, slabše znanje pa učenci kažejo pri 
problemih, ki zahtevajo višjo stopnjo razumevanja in reševanja le teh, kar je pomembno 
predvsem za praktično uporabo usvojenega znanja v praksi (Kostanjevec in Koch, 2007). 
Rezultati dosedanjih raziskav so pokazali, da je nezdrav način prehranjevanja tudi v Sloveniji 
resen problem, ki pomembno prispeva k večanju obolevnosti zaradi sladkorne bolezni, srčno-
žilnih bolezni, debelosti, povišanega krvnega tlaka in raka, povezanega z negativnimi vplivi 
nezdrave prehrane, pa tudi zaradi drugih obolenj sodobnega časa (Gabrijelčič idr., 2009). 
Iz navedenih ugotovitev različnih avtorjev lahko sklepamo, da je potrebno izvajati kakovostno 
prehransko izobraževanje otrok. 
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2.3. FORMALNO PREHRANSKO IZOBRAŽEVANJE V OSNOVNI 
ŠOLI 

 
Pri osnovnošolskem izobraževanju se učenci pri različnih obveznih in izbirnih predmetih 
srečujejo s prehranskimi vsebinami vse do devetega razreda osnovne šole. Prehranske vsebine 
so določene v učnih načrtih različnih naravoslovnih predmetov. Največ prehranskih vsebin 
učenci spoznajo pri obveznem predmetu Gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole.  
  

2.3.1. PRVO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
 
Prvo vzgojno izobraževalno obdobje obsega prvi, drugi in tretji razred osnovne šole. V prvem 
izobraževalnem obdobju se učenci srečajo s prehranskimi vsebinami pri obveznem predmetu 
Spoznavanje okolja. V prvem in drugem razredu osnovne šole učenci spoznajo, da hrana 
vsebuje snovi, ki so nujne, da se telo giblje, raste in pravilno deluje. Vedo, da jim zdrav način 
prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast in razvoj ter da jim pomagajo ohranjati 
zdravje. V drugem razredu prav tako spoznajo pomen raznovrstne prehrane in razvijajo 
družabnost, povezano s prehranjevanjem. V tretjem razredu vedo, da nekatere bolezni 
povzročajo zelo majhna bitja (mikrobi) in da se ti lahko razširjajo na ljudi in živali. Poleg tega 
spoznajo tudi svoja čutila (okus) (Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. Učni načrt, 
2011).   
 

2.3.2. DRUGO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
 
Drugo vzgojno izobraževalno obdobje obsega četrti, peti in šesti razred osnovne šole. V tem 
obdobju se učenci seznanijo s prehranskimi vsebinami pri obveznih predmetih Naravoslovje in 
tehnika, Naravoslovje in Gospodinjstvo. Naravoslovje in tehnika je nadgradnja predmeta 
Spoznavanje okolja iz prvega izobraževalnega obdobja. Pri tem predmetu morajo učenci v 
četrtem razredu osnovne šole poznati pomen hrane, znati razložiti, kaj se dogaja s hrano v 
človeškem telesu, in znati utemeljiti posledice uživanja alkohola. V petem razredu znajo učenci 
razložiti pomen pestre in uravnotežene prehrane za rast, razvoj in zdravje; predstaviti in 
pojasniti vzroke prehranjenosti in podhranjenosti ljudi; ločiti hrano po izvoru in načinu 
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predelave; pripraviti različne vrste jedi ter razložiti, zakaj se živila pokvarijo. Prav tako 
razumejo, da je trajnost živil različna in omejena. Znajo razložiti, zakaj je zasvojenost z 
alkoholom bolezen, ki ima hude posledice, ter da je le to lažje preprečevati, kot zdraviti  
(Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt, 2011). 
V šestem razredu učenci pri obveznem predmetu Naravoslovje spoznajo pomen rastlin in 
izdelkov iz rastlin za človeka kot vir hrane (Program osnovna šola. Naravoslovje. Učni načrt, 
2011).  
 

2.3.2.1. PREDMET GOSPODINJSTVO V OSNOVNOŠOLSKEM 
IZOBRAŽEVANJU 

 
V osnovni šoli se učenci srečajo s predmetom Gospodinjstvo v petem in šestem razredu. V 
petem razredu predmet obsega 35 ur, v šestem razredu pa 52,5 ur, skupaj v dveh zaporednih 
šolskih letih torej 87,5 ur. 
Osnovnošolski predmet gospodinjstvo pokriva več disciplin družboslovnega in naravoslovnega 
področja. Predmet omogoča razumevanje vloge posameznika in družine oziroma gospodinjstev 
v družbi. Pouk gospodinjstva učence spodbuja k razmišljanju o povezujočih problemih časa in 
k vključevanju v reševanje vprašanj posameznika, družine in družbe. 
Pri predmetu Gospodinjstvo je obseg dela razdeljen na štiri učne module, in sicer ekonomika 
gospodinjstva, tekstil in oblačenje, hrana in prehrana ter bivanje in okolje. Učenci pridobivajo 
znanja, veščine in spretnosti za čim bolj gospodarno izrabo virov v naravi in družbi, potrebnih 
za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. V petem razredu se učenci spoznajo z 
vsebinami modula ekonomika gospodinjstva ter tekstil in oblačenje, v šestem pa je poudarek 
na modulu hrana in prehrana ter bivanje in okolje. Vsebine predmeta gospodinjstvo so 
naravnane na pridobivanje temeljnih znanj, spretnosti in veščin učencev o hrani, prehrani in 
zdravju, pripravi hrane, osebnih financah, družinski ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu in 
oblačenju, bivanju in okolju (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011).  
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2.3.2.2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA GOSPODINJSTVO 
 
Splošni cilji predmeta Gospodinjstvo opredeljujejo cilje, ki naj bi jih učenci usvojili ob 
zaključku šestega razreda osnovnega izobraževanja. 
Učenci: 

 spoznajo, razumejo, usvojijo, uporabijo in ovrednotijo pomen pravilne, varne in 
varovalne prehrane ter vpliv prehranskih navad in razvad na zdravje; 

 se navajajo na zdravo in kulturno prehranjevanje ter pravilno in gospodarno uporabo 
živil; 

 se naučijo načrtovati dnevne obroke hrane z upoštevanjem hranilnih in energijskih 
vrednosti posameznega obroka; 

 se usposabljajo za uporabo ustreznih gospodinjskih aparatov in pripomočkov ter 
njihovo vzdrževanje z upoštevanjem varnosti pri uporabi; 

 se naučijo sprejemati in ovrednotiti odločitve, ki temeljijo na znanju o osebni in 
družinski ekonomiki, potrebah, željah, ciljih, vrednotah in razpoložljivih virih ter na 
poznavanju ekonomske propagande in njenega vpliva na potrošnika; 

 usposabljajo se za smotrno gospodarjenje, varčnost pri uporabi materialnih dobrin, časa 
in energije; 

 razvijajo smisel za zdravo, praktično in estetsko oblačenje; 
 se usposabljajo za funkcionalno, racionalno, higiensko, varno in estetsko urejanje 

bivalnega okolja ob upoštevanju etnoloških in arhitekturnih značilnosti; 
 razvijajo spretnosti, delovne navade, vztrajnost in natančnost za vsakdanja opravila  

(Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 
 

2.3.2.3. MODUL HRANA IN PREHRANA 
 
Od vseh štirih učnih modulov je za našo raziskavo najbolj pomemben modul Hrana in prehrana 
v šestem razredu osnovne šole, ki je razdeljen na štiri sklope: 

1. Hrana in prehrana 
2. Označevanje živil 
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3. Higiena prehrane 
4. Mehanska in toplotna obdelava živil 

 
HRANA IN PREHRANA  
Zdrava prehrana je eden od pogojev dobrega psihičnega in fizičnega počutja človeka. Ustrezno 
sestavljeni dnevni obroki hrane zadovoljujejo človekove potrebe po hranljivih snoveh in 
energiji, potrebnih za rast, razvoj in opravljanje življenjskih funkcij. Te potrebe so navedene v 
priporočilih zdrave prehrane. Z analizo lahko ugotovimo, koliko so v naši prehrani ta 
priporočila upoštevana. Primanjkljaj ali presežek hranljivih snovi lahko privedeta do 
poslabšanja zdravstvenega stanja. 
Operativni učni cilji v učnem načrtu za predmet Gospodinjstvo za šesti razred osnovnošolskega 
izobraževanja določajo, da učenci pri sklopu Hrana in prehrana razumejo priporočila zdrave 
prehrane, interpretirajo prehranske navade, spoznajo nekatere načine prehranjevanja, 
analizirajo človekove potrebe po hranilni in energijski vrednosti, izdelajo oglasni material – 
plakat, članek za šolsko glasilo ter prispevek za šolski radio o šolski prehrani. 
OZNAČEVANJE ŽIVIL 
Razumevanje oznak na živilih je pomemben del odločanja za nakup. Podatki, zapisani v 
deklaraciji na živilu, opredeljujejo kakovost živila in rok uporabe, torej do kdaj je njegova 
kakovost nespremenjena. Z zapisom o sestavi živila lahko potrošniki izbirajo sebi primerna 
živila. Znaki na embalaži živila lahko opredeljujejo tudi kakovost živila ali pa se pojavljajo le 
kot blagovna znamka. 
Operativni učni cilji pri sklopu Označevanje živil določajo, da učenci razumejo informacije, ki 
jih razberejo iz deklaracije, razlikujejo znake kakovosti, poznajo pojem blagovne znamke ter 
zasnujejo in dopolnjujejo zbirko znakov kakovosti in blagovnih znamk. 
HIGIENA PREHRANE 
Pri delu z živili se moramo zavedati, da so ta zaradi svoje sestave primerno gojišče za mnoge 
mikroorganizme. Da jim preprečimo vstop, rast in razvoj v živilih, moramo biti pozorni ne le 
na kakovost živil, temveč tudi na načine dela, s katerimi mnogokrat preprečimo okužbo živil in 
posledično zastrupitev človeka, ki okuženo hrano zaužije. 
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Operativni učni cilji pri sklopu Higiena prehrane določajo, da učenci razumejo pomen 
pravilnega shranjevanja živil, razumejo pravilen način dela z živili ter spoznajo znake 
zastrupitev s hrano in osnovno ukrepanje v teh primerih. 
MEHANSKA IN TOPLOTNA OBDELAVE ŽIVIL 
Živila, razen sadja in zelenjave, največkrat pripravljamo za uživanje s toplotnimi postopki.  S 
temperaturnimi spremembami ter z dodajanjem vode in maščobe vplivamo na fizikalne, 
kemijske in senzorne lastnosti pripravljenih živil in jedi. Pravilen izbor postopka obdelave živil 
zagotavlja večjo hranilno vrednost, pravilen način priprave in ponudbe jedi pa oblikuje tudi 
boljše senzorične lastnosti. 
Operativni učni cilji pri sklopu Mehanska in toplotna obdelava živil določajo, da učenci 
razvrščajo živila v skupine glede na hranljive snovi; ustrezno sestavijo jedilnik za različne 
obroke in različne priložnosti; interpretirajo spremembe hranljivih in zaščitnih snovi v času 
mehanske in toplotne obdelave; analizirajo lastnosti živil, ki jih uporabljamo pri pripravi; znajo 
pri svojem delu uporabljati recepte in kuharske knjige; usvajajo spretnosti priprave in postrežbe 
hrane; pri pripravi hrane organizirajo svoje delo po načelih higienskega minimuma; poznajo 
pripomočke in aparate za obdelavo živil in pripravo hrane; poznajo kuhalno in servirno posodo 
in pribor; pripravljajo pogrinjke za različne priložnosti ter usvajajo primerno obnašanje pri jedi 
(Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 
 
STANDARDI ZNANJA 
Standardi znanja, ki naj bi jih učenci usvojili ob zaključku šolanja: 

 razume povezanost prehrane in zdravja; 
 ve, da je za zdravje in dobro fizično počutje pomembna zdrava prehrana; 
 pojasni pojma zdrava in uravnotežena prehrana; 
 opiše potrebe človeka po hranilnih snoveh (našteje hranilne snovi) in energiji glede na 

telesno dejavnost, spol in starost; 
 izračuna in primerja potrebe energijskih vrednosti pri telesno dejavnem človeku in v 

času počitka; 
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 pozna drugačne načine prehranjevanja na osnovi zdravstvenih, kulturnih ali drugih 
razlogov; 

 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 beljakovine, ogljikove 

hidrate in maščobe; 
 navede zaščitne snovi in našteje živila, ki jih vsebujejo največ;  
 pojasni pomen zaščitnih snovi; 
 navede način shranjevanja posameznih živil; 
 utemelji pravilen način shranjevanja posameznih živil; 
 pozna osnovne kuharske postopke; 
 pozna kuhalno in jedilno posodo;  
 zna ravnati z jedilnim in kuharskim priborom; 
 pojasni osnovne kuharske postopke; 
 razloži spremembe v živilu v času kuharskega postopka; 
 našteje in pojasni senzorične lastnosti živil in jedi; 
 pozna osnovni pogrinjek; 
 pravilno pripravi pogrinjek za različne obroke; 
 pozna pravilno obnašanje pri jedi; 
 interpretira dobre prehranske navade; 
 navede razlike med fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi postopki konzerviranja živil;  
 navede prednosti in pomanjkljivosti posameznih postopkov konzerviranja v 

gospodinjstvu; 
 našteje konzervirana živila in jih zna pripraviti za uživanje;  
 pozna osnovno higieno pri delu z živili; 
 pozna posledice nehigienskega dela z živili; 
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 razloži pomen higiene pri delu z živili; 
 opiše znake kvarjenja živil (mesa, kruha, mlečnih izdelkov, sadja, zelenjave); 
 našteje znake zastrupitev s hrano; 
 pozna posledice neustreznega roka uporabe živil; 
 razbere osnovne informacije z deklaracije na embalaži živil; 
 našteje in razloži posamezne podatke na embalaži živil; 
 pojasni pomen znakov kakovosti; 
 pozna dobre prehrambne navade; 
 zna pripraviti celodnevni jedilnik na podlagi hranilnih in energijskih potreb ob 

upoštevanju načel zdrave prehrane (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 
2011). 

 
2.3.3. TRETJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

 
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenci seznanijo s prehranskimi vsebinami pri 
obveznih predmetih Naravoslovje, Biologija in Kemija ter izbirnih predmetih Sodobna priprava 
hrane in Načini prehranjevanja. Pri predmetu Naravoslovje učenci v sedmem razredu spoznajo, 
da nekatere bakterije in glive za sproščanje hranilnih snovi ne potrebujejo kisika ter da se človek 
kot vsejed prehranjuje tudi z živalmi, dele živali pa uporablja tudi v druge namene, na primer 
za različne izdelke (Program osnovna šola. Naravoslovje. Učni načrt, 2011).  
Pri obveznem predmetu Kemija v osmem in devetem razredu učenci spoznajo osnovne lastnosti 
in vire maščob. Spoznajo vplive delovanja alkoholov na organizem. Zavedajo se pomena 
maščob in ogljikovih hidratov za uravnoteženo prehrano ter pomena beljakovin v prehrani in 
posledic njihovega pomanjkanja (Program osnovna šola. Kemija. Učni načrt, 2011).  
Pri obveznem predmetu Biologija v osmem razredu učenci razumejo procese mehanske 
obdelave hrane in jo povežejo s prebavo. Razumejo, da za normalno delovanje organizma niso 
dovolj samo maščobe, beljakovine in ogljikovi hidrati, ampak tudi vitamini in minerali. 
Razumejo pomen uravnotežene prehrane; spoznajo kompleksnost problemov povezanih z 
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motnjami hranjenja ter razvijejo kritičen odnos do meril lepote v povezavi s telesno težo in 
zdravjem; poznajo vpliv zlorabe alkohola na organizem. V devetem razredu pa učenci spoznajo, 
da je biološko znanje temelj za živilsko industrijo. Spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo 
različne molekule, da je človek le te že zelo zgodaj uporabljal za proizvodnjo različnih dobrin 
(npr. uporaba kvasovk pri proizvodnji kruha, piva in vina ter uporaba mikroorganizmov pri 
proizvodnji mlečnih izdelkov) in spoznajo tudi nekaj primerov mikroorganizmov (Program 
osnovna šola. Biologija. Učni načrt, 2011).  
Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane, ki si ga učenci lahko izberejo v sedmem, 
osmem in devetem razredu, učenci razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega 
mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani, predvsem v smislu zagotavljanja zdravja; 
nadgradijo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo, in razvijajo 
individualno ustvarjalnost. 
Izbirni predmet Sodobna priprava hrane je razdeljen na štiri sklope: 

1. Hranljive snovi v povezavi z zdravjem 
2. Kakovost živil in jedi 
3. Priprava zdrave hrane 
4. Prehranske navade 

Učni cilji iz učnega načrta določajo, da učenci pri sklopu Hranljive snovi v povezavi z zdravjem 
utrdijo pridobljena znanja o hranilni, biološki in energijski vrednosti živil, utrdijo razvrščanje 
živil v skupine po hranilni vrednosti, sintetizirajo priporočila zdrave prehrane, uporabljajo 
pravilen ritem prehranjevanja, analizirajo pomen hranljivih snovi za zdravje človeka, vrednotijo 
makro in mikrohranila, ovrednotijo potrebe organizma po posameznih hranljivih snoveh, 
povezujejo primanjkljaj in presežek hranil s spremembo zdravja in o tem pisno poročajo. 
Učni cilji pri sklopu Kakovost živil in jedi določajo, da 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, si ogledajo živilskopredelovalni obrat v 
svojem kraju ali v bližini svojega kraja. 
Učni cilji pri sklopu Priprava zdrave hrane določajo, da učenci razumejo priporočila o pripravi 
zdrave hrane, spoznavajo tehnološke postopke priprave jedi z vidika ohranjanja hranilne 
vrednosti, usvajajo načine predpriprave in priprave živil in jedi z vidika ohranjanja hranljivih 
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snovi, usvajajo načine priprave polpripravljenih in pripravljenih živilskih proizvodov, poznajo 
gastronomsko kulinarična načela v zdravi prehrani, ocenjujejo in spreminjajo kuharske recepte 
v smislu priprave zdrave hrane in na osnovi le teh pripravljajo zdravo hrano. 
Učni cilji pri sklopu Prehranske navade določajo, da učenci razumejo oblikovanje prehranskih 
navad, uporabljajo dobre prehranske navade, analizirajo lastne prehranske navade, ugotavljajo 
vzroke in posledice slabih prehranskih navad in razvijajo odgovornost do zdravja; v razpravi 
predstavijo dobre prehranske navade (Program osnovna šola. Sodobna priprava hrane, Načini 
prehranjevanja. Učni načrt, 2009). 
Pri izbirnem predmetu Načini prehranjevanja, ki si ga učenci lahko izberejo v devetem razredu, 
učenci razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno 
odločanje o lastni prehrani, predvsem v smislu zagotavljanja zdravja. Prav tako nadgrajujejo 
vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo in razvijajo individualno 
ustvarjalnost. 
Izbirni predmet Načini prehranjevanja je razdeljen na štiri sklope: 

1. Prehranjenost 
2. Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja 
3. Prehrana v različnih starostnih obdobjih 
4. Prehrana v posebnih razmerah 

Prehranjenost v povezavi z zdravjem lahko opredelimo z uporabo enostavnih metod. Z njimi 
ugotavljamo stopnjo prehranjenosti organizma ter s primerjavami in priporočili načrtujemo 
spremembe v prehrani. Učni cilji iz učnega načrta pri sklopu Prehranjenost določajo, da učenci 
razumejo pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma, uporabljajo enostavne metode 
za ugotavljanje stanja prehranjenosti, analizirajo stanje prehranjenosti in izdelajo osebne 
kartotečne liste. 
Z načinom prehranjevanja označujemo različne vrste prehrane ljudi. Ustrezen način 
prehranjevanja narekujejo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, vendar se dandanes 
pojavlja vedno več drugačnih načinov. Ti mnogokrat nimajo nobene resne zdravstvene osnove 
in so navadno neprimerni oziroma nepriporočljivi predvsem iz zdravstvenih razlogov. 
Pomembno je, da načine prehrane poznamo in da poznamo tako negativne, kot tudi pozitivne 
strani različnih načinov prehranjevanja. Učni cilji pri sklopu Tradicionalni in drugačni načini 
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prehranjevanja določajo, da učenci poznajo nacionalne in drugačne načine prehranjevanja, 
analizirajo nacionalne jedi na podlagi poznavanja posamezne dežele, analizirajo pozitivne in 
negativne posledice posameznih vrst načinov prehrane, ocenjujejo ustreznost in neustreznost 
načinov prehrane z vidika zagotavljanja dobrega zdravja ter pripravijo in senzorno, fiziološko 
in tehnološko ovrednotijo nacionalno jed. 
Prehrana človeka se s starostjo spreminja. V obdobju rasti in razvoja je zahteva organizma po 
hranilni in energijski vrednosti drugačna kot kasneje, ko organizem le vzdržuje telesne funkcije. 
Prav tako je tudi pomen hranljivih snovi v prehrani pri različnih fizičnih obremenitvah 
organizma drugačen. Učni cilji pri sklopu Prehrana v različnih starostnih obdobjih določajo, da 
učenci usvajajo osnovna napotila za prehrano različnih starostnih skupin prebivalstva, 
analizirajo in načrtujejo prehrano v družini, ovrednotijo šolsko prehrano. 
Prehrana v posebnih razmerah je povsem vezana na okolje in stanje, v katerem smo v danem 
trenutku. Pomen poznavanja je predvsem v načinu, kako se oskrbeti s hrano iz virov, ki so nam 
dostopni, da zadostimo osnovne potrebe organizma. Učni cilji pri sklopu Prehrana v posebnih 
razmerah določajo, da učenci usvajajo način prehrane v naravi; usvajajo način prehrane v 
izrednih razmerah (Program osnovna šola. Sodobna priprava hrane, Načini prehranjevanja. 
Učni načrt, 2009).  
 

2.4. NEFORMALNO PREHRANSKO IZOBRAŽEVANJE 
 
V zadnjem desetletju se strokovnjaki vse bolj ukvarjajo z izboljšanjem prehranskega 
izobraževanja, predvsem pri otrocih in mladostnikih. Prehrana je postala priljubljena tema 
vsakdanjih pogovorov, zlasti po začetku kampanje ‛Let's Move!ʼ, ki jo je leta 2010 sprožila 
prva dama Amerike Michelle Obama. Glavni cilj kampanje je reševanje problematike otroške 
in mladostniške debelosti ene generacije. Strokovnjaki zato poskušajo dodatno osvestiti javnost 
o pomembnosti zdravega prehranjevanja in načina življenja. Na prehransko vedenje 
posameznika vplivajo različni dejavniki, pomembno vlogo pa imajo tudi različni psihosocialni 
vplivi. Stališča, prepričanja in vrednote vplivajo na obnašanje, vedenje in delovanje v 
vsakdanjem življenju, zato so posledično pomemben dejavnik izbire načina prehranjevanja in 
življenjskega stila posameznika (Nelson, Corbin in Nickols-Richardson, 2013).  
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2.4.1. VPLIV STARŠEV NA PREHRANO OTROK 
 
Vpliv staršev je zelo pomemben zlasti v predšolskem obdobju, saj otroci posnemajo in 
prevzamejo navade staršev, kar velja tudi za prehranske veščine. Zato bi starše morali 
vzpodbujati in podpirati pri tem, da svojim otrokom dovolijo izvajanje prehranskih veščin v 
domačem okolju ter da sami postanejo bolj zavzeti pri pripravi zdravih obrokov doma. 
Prehranski strokovnjaki se strinjajo, da je starševska naloga prevzeti odgovornost ter dovoliti 
svojim otrokom nadgrajevanje prehranskih veščin, jih pohvaliti in spregledati morebitni nastali 
nered v kuhinji, ki je pač del učnega procesa. Prav tako z izvajanjem ustreznih prehranskih 
veščin starši otroke poučijo o pomembnosti prehrane, saj le ta vpliva na rast in razvoj, 
psihofizično kondicijo in odpornost proti različnim boleznim (Fordyce-Voorham, 2011). 
S. A. Nelson, M. A. Corbin in S. M. Nickols-Richardson (2013) ugotavljajo, da starši podpirajo 
svoje otroke pri obiskovanju različnih prehranskih programov (tečaji, izbirne vsebine v šoli), 
saj so opazili pozitivne spremembe pri usvajanju prehranskih veščin svojih otrok po končanju 
prehranskih programov. 
Raziskave kažejo povezavo med polno zaposlenimi starši in nezdravimi prehranjevalnimi 
navadami. Posledično je prehranska vrednost obroka postala manj pomembna kot to, da obrok 
čim hitreje postavimo na mizo (McDowell, 2014). Zato bi se morali starši vprašati ne le, ali 
njihov otrok zna brati, pisati in varno prečkati cesto, ampak tudi, ali se njihov otrok uči 
pravilnega načrtovanja prehrane. Kultura, v kateri ljudje ne znajo kuhati, je revna kultura (Stitt, 
1996). 
Prehranske želje in način življenja vplivajo na prehranske veščine, povezane z izbiro prehrane 
in pripravo jedi. Mednarodne raziskave kažejo, da starši pripravljajo obroke glede na želje in 
okuse svojih otrok. Največkrat so ti obroki ocvrti, nasičeni s soljo in sladkorjem ter vsebujejo 
veliko maščob. To pa posledično vpliva na prehranske navade cele družine (Vrhovnik, 2012). 
Starši menijo, da je pomembno, da imajo otroci in mladostniki usvojene ustrezne prehranske 
veščine. Obenem menijo, da so odgovorni za prenos prehranskih veščin in s tem prehranske 
pismenosti na svoje otroke. Kljub temu starši redko ali nikoli ne pripravljajo obrokov s svojimi 
otroki (Lai-Yeung, 2015).  
Stanje v družinah in zaposlenost staršev je privedlo do razmer, v katerih je topel obrok pogosto 
sestavljen iz vnaprej pripravljene hrane s preveliko energijsko vrednostjo. Mnogo družin nima 
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več časa za kuhanje, v nekaterih pa ne znajo več sami pripravljati jedi. Vnaprej pripravljena 
hrana ali restavracije s hitro prehrano so torej najlažja, toda ponavadi tudi najslabša možnost, 
saj je takšna hrana preveč nasičena z maščobami in odvečno energijo. Na policah trgovin je 
mogoče zaslediti porast tako imenovanih ‛pogrej in pojejʼ obrokov, ki so nemalokrat lažja 
izbira, predvsem za družine z višjimi prihodki. (Drešar, 2004). 
H. Ensaff, C. Canavon, R. Crawford in M. E. Barker (2015) ugotavljajo, da si učenci želijo bolj 
pogosto kuhati s svojimi starši, vendar ne morejo, ker starši ponavadi nimajo časa. Prav tako bi 
si starši želeli večkrat kuhati s svojimi otroki, vendar jih skrbi časovna omejenost, varnost in 
nered v kuhinji. 
 

2.5. PREHRANSKE VEŠČINE OTROK  
 
Raziskave na področju prehranskih veščin se nanašajo predvsem na njihovo usvajanje in 
izvajanje v družini in samostojno.  
C. Byrd-Bredbenner, J. Maurer Abbot in V. Quick (2009) so opravile raziskavo, ki se nanaša 
na prehranske veščine učencev, povezane z varnostjo pri rokovanju z živili. Del raziskave je 
vključeval učence v starostih od 12,6 let do 13,5. Podatke so zbirali s pomočjo intervjujev 
manjših skupin (od tri do deset udeležencev na skupino) in s kratkim vprašalnikom, ki so ga 
udeleženci rešili ob zaključku intervjujev. Rezultati raziskave kažejo, da velika večina učencev 
pomaga pri pripravi hrane doma. Približno polovica si pred pripravo jedi umije roke. Učenci 
menijo, da je učenje o preprečevanju zastrupitve vsaj pomembno, če ne zelo pomembno. Večina 
vprašanih bi se rada učila o varni prehrani in ve, da hrana vpliva na dobro in slabo počutje 
človeka, ter da je lahko človeku slabo, če zaužije nepravilno pripravljeno jed. Učenci večinoma 
poznajo osnovna higienska načela pri ravnanju s hrano. Pogosto pripravljajo hrano in kažejo 
zanimanje za učenje varne priprave hrane in osnovnih higienskih načel pri pripravi jedi. 
Vprašani imajo široko bazo znanja o prehranskih veščinah in pripravi hrane, vendar z omejenim 
razumevanjem, kaj je za varno pripravo hrane pomembno in kako varno pripraviti hrano v 
praksi. Prav tako bi učenci potrebovali poglobljeno razumevanje glede zastrupitev s hrano, saj 
jih zamenjujejo z alergijami na hrano. Učenci priznavajo, da so se v šoli in doma učili o varni 
prehrani, vendar ta načela zelo redko upoštevajo. Večina učencev tudi meni, da bi hrana, ki so 
jo pripravili sami, lahko povzročila zastrupitev. Glavni razlog za to je nepoznavanje pravilnega 
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ravnanja s hrano in neupoštevanje varnostnih načel pri pripravi jedi ter pomanjkanje 
praktičnega izvajanja priprave hrane. 
Raziskava N. L. Larson, M. Story, M. E. Eisenberg in D. Neumark-Sztainer (2006) je obsegala 
31 šol preko enega šolskega leta. Udeležencem so izmerili telesno višino in maso, nato pa so 
učenci rešili vprašalnik, v obdobju 90 minut ali dvakrat po 50 minut. Sodelovalo je 4.746 
najstnikov v enakem razmerju obeh spolov. Povprečna starost učencev je bila 14,9 let. Rezultati 
raziskave kažejo, da večina učencev pomaga pri pripravi večerje, vendar ne več kot enkrat do 
dvakrat na teden; skoraj polovica pomaga pri nakupu živil vsaj enkrat na teden. Vsi učenci, ki 
kakorkoli pomagajo pri pripravi jedi doma, to počnejo manj kot trikrat na teden. Dekleta na 
splošno bolj pogosto pomagajo pri prehranskih veščinah (pripravi obroka in nakupovanju živil) 
kot fantje. Učenci, ki pomagajo pri pripravi jedi doma (manj kot trikrat na teden), se 
prehranjujejo bolj zdravo (večja prehranska raznolikost), torej zaužijejo tudi več sadja in 
zelenjave. Po drugi strani pa zaužijejo preveč in imajo posledično višjo telesno maso kot njihovi 
vrstniki. Dokazano je bilo tudi, da učenci, ki pomagajo pri nakupovanju živil, večkrat posegajo 
po bolj nezdravi izbiri živil, saj zelo redko prebirajo deklaracije in prehranske vrednosti na 
živilih.  
Simmons in G. E. Chapman (2012) v svoji raziskavi ugotavljata, kako pogosto najstniki 
samostojno ali s starši izvajajo prehranske veščine, ter kaj jim le te pomenijo. Podatke so zbirali 
s pomočjo dveh poglobljenih intervjujev, ki sta bila izvedena v domačem okolju brez prisotnosti 
staršev. Kraj bivanja družin so razdelili na urbano in ruralno okolje. V raziskavi je sodelovalo 
22 družin z vsaj enim najstnikom (13–19 let). Po prvem intervjuju so udeležence prosili, da s 
fotoaparatom dokumentirajo obroke, ki so jih uživali tekom določenega obdobja. Nastale 
fotografije so bile uporabljene pri drugem intervjuju. Intervjuje so posneli in kasneje vsebino 
prepisali. Rezultati raziskave kažejo, da najstniki ločujejo izraz kuhanje in priprava hrane, 
vendar ne znajo razložiti razlike med obema. Vsi vprašani se strinjajo, da so se največ 
prehranskih vsebin naučili od mame in največ prehranskih veščin pridobili doma. Pri usvajanju 
prehranskih veščin je najstnikom najbolj pomembno pridobljeno znanje in prehranske veščine, 
ki jim posledično zagotavljajo samostojnost. Vsi učenci (tudi tisti, ki pravijo, da ne znajo 
kuhati) se zavedajo, da potrebujejo prehransko znanje in usvojene prehranske veščine za 
uspešno in samostojno nadaljevanje življenja. Kar dokazuje potrebo po formalnem in 
neformalnem poučevanju prehranskih vsebin, saj le te učence pripravijo na samostojno 
življenje. 
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3.  EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Ustrezne prehranske veščine so bistvenega pomena za zdravo in kakovostno življenje 
posameznika. Življenjski slog se je v zadnjih desetletjih močno spremenil. Vsakdanji tempo 
narekuje ne prav zdrav način prehranjevanja, s tem pa tudi izginjajo oziroma se pozabljajo 
zdrave prehranske navade in izvajanje pravilnih prehranskih veščin (Gabrijelčič idr., 2009). 
Otroci so bolj kot ne večino časa prepuščeni sami sebi, saj so starši obremenjeni z dolgim 
delavnikom in napornimi službami. Čas za prehranske veščine je omejen predvsem na službeno 
in šolsko okolje. Prehranski strokovnjaki se strinjajo, da je starševska naloga prevzeti 
odgovornost, dovoliti svojim otrokom nadgrajevanje prehranskih veščin, jih pohvaliti in 
spregledati morebitni nastali nered v kuhinji, ki je pač del učnega procesa. Mednarodne 
raziskave kažejo, da starši, ki pripravljajo obroke, le te pripravijo na željo in po okusu svojih 
otrok. Največkrat so ti obroki ocvrti, nasičeni s soljo in sladkorjem in vsebujejo veliko maščob. 
To pa posledično vpliva na prehranjevalne navade cele družine, saj otroci nimajo več 
primernega zgleda in ker ni prenosa prehranskih veščin s strani staršev (Vrhovnik, 2012). A 
temu navkljub, večina otrok največ prehranskih veščin usvoji prav v domačem okolju, pri mami 
(Fordyce-Voorham, 2011). 
Prav tako se je formalno prehransko izobraževanje izkazalo za učinkovito, saj se prehransko 
znanje ob zaključku osnovne šole izboljša. Učenci poznajo splošna načela zdravega načina 
prehranjevanja, slabše znanje pa učenci kažejo pri problemih, ki zahtevajo višjo stopnjo 
razumevanja in reševanja le teh, kar je pomembno predvsem za praktično uporabo usvojenega 
znanja v praksi (Kostanjevec in Koch, 2007). Bolj se kuhanja in pripravljanja obrokov 
poslužujejo dekleta kot fantje, zato posledično zaužijejo več sadja in zelenjave. Tisti najstniki, 
ki večkrat pomagajo pri nakupovanju živil, pa zaužijejo več nezdrave hrane, saj skoraj nikoli 
ne prebirajo deklaracij na živilih. Učenci priznavajo, da so se v šoli in doma učili o varni 
prehrani, vendar ta načela zelo redko upoštevajo. Približno polovica si pred pripravo jedi umije 
roke (Byrd-Bredbenner, Maurer Abbot in Quick,2009). Najstniki si sami največkrat pripravijo 
prigrizke, ki zahtevajo osnovne prehranske veščine, kot so narezati kruh, salamo, sir in morda 
dodati še kakšno prilogo; večina jih nikoli samih ne pripravlja bolj zahtevnih obrokov (kosilo, 
večerja), včasih (manj kot trikrat na teden) pa le pomagajo pri pripravi obrokov (pripravi mizo 
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za uživanje jedi, nareže zelenjavo, prinese živila iz hladilnika/shrambe) (Larson, Story, 
Eisenberg in Neumark-Sztainer, 2006). Pri usvajanju prehranskih veščin so najstnikom najbolj 
pomembni pridobljeno znanje in prehranske veščine, ki jim posledično zagotavljajo 
samostojnost. Vsi učenci (tudi tisti, ki pravijo, da ne znajo kuhati) se zavedajo, da potrebujejo 
prehransko znanje in usvojene prehranske veščine za uspešno in samostojno življenje 
(Simmons in Chapman, 2012). 
Na otroke lahko v prvi vrsti vplivajo starši sami, saj so jim prvi zgled zdravega in 
uravnoteženega načina prehranjevanja in vseh veščin povezanih s prehrano. Tudi vloga 
vzgojiteljev v vrtcih in učiteljev v šolah ni zanemarljiva, saj se prehranske vsebine pojavljajo 
tako v vrtčevskem obdobju, kot tudi skozi celo osnovnošolsko formalno izobraževanje.  
V diplomskem delu sem ugotavljala, katere prehranske veščine usvojijo osnovnošolci v času 
izobraževanja. Osredotočila se bom na učence devetih razredov osnovne šole. Raziskala bom:  

 kakšne so njihove usvojene prehranske veščine ob zaključku obveznega izobraževanja; 
 na kakšen način so prišli do usvojenih prehranskih veščin ter  
 kako pogosto jih izvajajo.  

Pridobljene rezultate bom primerjala z že objavljenimi rezultati raziskav, ki so bili objavljeni v 
znanstveni in strokovni literaturi. 
 

3.2. CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Cilj raziskave je ugotoviti kakšne so usvojene prehranske veščine pri učencih ob zaključku 
osnovnošolskega izobraževanja. V diplomskem delu želim odgovoriti na navedena 
raziskovalna vprašanja: 
Katere prehranske veščine usvojijo učenci v času osnovnošolskega izobraževanja, glede na 
predvidene cilje prehranskega izobraževanja? 
Ali med osnovnošolci obstajajo razlike v ravni usvojenih prehranskih veščin glede na 
demografske spremenljivke (spol, okolje v katerem živijo, obiskovanje izbirnih predmetov in 
učni uspeh)? 
Kako učenci prehranske veščine razvijajo v šolskem in družinskem okolju? 
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Ali učenci usvojene prehranske veščine uporabljajo v praksi?  
 

3.3. RAZISKOVALNA METODA 
 
Uporabila sem kvantitativno raziskovalno metodo. Postopek zbiranja podatkov je potekal z 
aninimnim anketnim vprašalnikom. Vprašalnik je bil oblikovan kot spletna anketa. Vsebuje 
vprašanja odprtega, zaprtega in izbirnega tipa. Učenci so za reševanje potrebovali 15-20 minut. 
Zbiranje podatkov je potekalo v računalniški učilnici v času pouka. Anketni vprašalnik je 
priloga diplomskemu delu. 
 

3.3.1. OPIS VZORCA RAZISKAVE   
 
Vzorec je vključeval 142 učencev in učenk štirih osnovnih šol (graf 1), ki so v šolskem letu 
2015/2016 obiskovali deveti razred. Dve šoli sta bili v urbanem in dve v ruralnem okolju. 
Urbano okolje pomeni mestno urejeno naselje, ruralno pa podeželsko. Izmed vseh rešenih anket 
jih je bilo v raziskavo vključenih 120.  
 
Anketo je rešilo 57 fantov in 63 deklic. 

  Graf 1: Struktura osnovnošolcev glede na spol  
 
 
 
 
 

48%52% Moški
Ženski
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52% anketirancev živi v vasi in 48% vprašanih v mestu. 

Graf 2: Struktura osnovnošolcev glede na kraj bivanja  
 
Zanimalo me je tudi koliko učencev je obiskovalo izbirni predmet Načini prehranjevanja in/ali 
Sodobna priprava hrane (graf 3) ter kakšen je bil njihov učni uspeh ob koncu osmega razreda 
osnovne šole (graf 4).  

 Graf 3: Struktura osnovnošolcev glede na obiskovanje izbirnih predmetov, povezanih s 
prehranskimi vsebinami   
Od vseh vprašanih (f = 120), 67 % oziroma 81 učencev ni nikoli obiskovalo izbirnega predmeta 
Načini prehranjevanja ali Sodobna priprava hrane. 13 % ali 15 vprašanih učencev je obiskovalo 
izbirni predmet Načini prehranjevanja ter 10 % oziroma 12 učencev je obiskovalo izbirni 
predmet Sodobna priprava hrane. 10 % (12 učencev) pa je obiskovalo oba izbirna predmeta 
Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane. 

25%

23%
52% Predmestje

Mesto
Vas

67%
13%

10% 10% Nisem obiskoval/-a teh dveh izbirnihpredmetov
Načini prehranjevanja
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Načini prehranjevanja in Sodobnapriprava hrane
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Graf 4: Struktura osnovnošolcev glede na dosežen uspeh ob koncu osmega razreda 
osnovne šole   
V raziskavo je bilo vključenih največ učencev, ki so dosegli prav dober končni uspeh v osmem 
razredu osnovne šole in sicer 43 (36 %), sledijo učenci z dobrim uspehom, teh je odgovarjalo 
35 (29 %). Učencev z odličnim uspehom je bilo 28 (23 %), najmanj pa je bilo učencev z 
zadostnim 9 (8 %) in nezadostnim 5 (4 %) uspehom. 
  

3.3.2. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 
Opravljena je bila deskriptivna in inferenčna statistika. Podatki so bili analizirani s  statističnim 
programom SPSS (StatisticalPackagefor Social Sciences). Rezultati so prikazani v grafih in 
preglednicah. 
 

3.4. REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
Rezultati  z razpravo so  predstavljeni po navedenih tematskih sklopih: 

 oznake na živilih 
 živila z nizko vsebnostjo maščob 
 shranjevanje živil 
 priprava jedi po receptu 
 izbira in priprava zdravih živil/jedi 
 ocena časa potrebnega za toplotno pripravo jedi 
 seznam sestavin potrebnih za pripravo jedi 

23%

36%
29%

8% 4% Odličen
Prav dober
Dober
Zadosten
Nezadosten
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 branje podatkov pri nakupovanju živil 
 izvajanje prehranskih veščin doma 
 pridobljene prehranske veščine v šoli 
 učenje kuhanja 
 samostojno izvajanje prehranskih veščin 

Pri nekaterih sklopih ali vprašanjih je bila opravljena primerjava rezultatov glede na spol, kraj 
bivanja, učni uspeh na koncu osmega razreda osnovne šole ali obiskovanje izbirnih predmetov: 
Sodobna priprava hrane in Načini prehranjevanja. 
 

3.4.1. POZNAVANJE OZNAK NA ŽIVILIH 
 
Informacije na embalaži živila potrošnikom omogočajo, da izbirajo živila glede na vsebnost 
sestavin, hranilno vrednost in energijsko vrednost živila. Pogosto so te informacije težko 
berljive in razumljive zlasti otrokom in mladostnikom. Pri prvem anketnem vprašanju me je 
zanimalo, kako dobro učenci razumejo informacije, ki jih razberejo iz deklaracije določenega 
živila. Vprašanje je bilo sestavljeno iz danih podatkov (deklaracije izbranega živila) in 
podvprašanj, ki so se navezovala na deklaracijo. Učenci so pri prvi nalogi iz deklaracije živila 
izpisovali alergene snovi. 
Preglednica 1: Najpogostejše izpisane alergene snovi glede na spol  

Trditev Deklice Dečki Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) 

Ne vem/neizpolnjeno 4 6,4 5 8,8 9 7,5 
Nesmiselne besede 2 3,1 2 3,5 4 3,3 

Moka (pšenična), mleko (mleko 
v prahu), soja (sojin lecitin) 

53 84,1 48 84,2 101 84,2 

Mleko 0 0,0 2 3,5 2 1,7 
Gluten, mleko 4 6,4 0 0,0 4 3,3 

 
Rezultati kažejo, da velika večina (84,2 %) vseh vprašanih, 84,1 % vseh deklic in 84,2 % vseh 
dečkov zna iz dane deklaracije izpisati alergene snovi, ki so prisotne v živilu (moka (pšenična), 
mleko (mleko v prahu), soja (sojin lecitin). Manjši odstotek dečkov (3,5 %) je takih, ki so 
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izpisali samo mleko, štiri deklice (6,4 %) pa so izpisale gluten in mleko. 10,8 % osnovnošolcev 
(9,5 % deklic in 12,3 % dečkov) na vprašanje ni znalo odgovoriti. Pravilni odgovor je: moka 
(pšenična), mleko (mleko v prahu), soja (sojin lecitin). 
Pri prvem podvprašanju me je zanimalo ali znajo učenci iz priložene deklaracije živila, pravilno 
izpisati energijsko vrednost živila v kJ (preglednica 2) in kcal (preglednica 3) na porcijo živila, 
ter ali obstajajo kakšne razlike pri odgovorih dečkov in deklic.  
Preglednica 2: Izpis energijske vrednosti na porcijo živila v kJ glede na spol  

Trditev Deklice Dečki Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) 

Ne vem/neizpolnjeno 2 3,2 2 3,5 4 3,3 
Nesmiselne besede 1 1,6 7 12,3 8 6,7 

493 kJ (porcija) 38 60,3 29 50,9 67 55,8 
1641 kJ (na 100 g živila) 22 34,9 19 33,3 41 34,2 

 
Rezultati kažejo, da več kot polovica učencev zna razbrati in izpisati pravilno energijsko 
vrednost na porcijo živila v kJ, ki znaša 493 kJ (55,8 %). Pravilno je odgovorilo 60,3 % deklic 
in 50,9 % dečkov. Dobra tretjina (34,2 %) vprašanih je podala vrednost 1641 kJ, kar znaša 
energijska vrednost na 100 g živila in sicer 34,9 % deklic ter 33,3 % dečkov. 10 % učencev na 
vprašanje ni znalo odgovoriti. Pravilni odgovor je: 493 kJ.  
Preglednica 3: Izpis energijske vrednosti na porcijo živila v kcal glede na spol 

Trditev Deklice Dečki Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) 

Ne vem/neizpolnjeno 2 3,2 2 3,5 4 3,3 
Nesmiselne besede 1 1,6 7 12,3 8 6,7 
116 kcal (porcija) 38 60,3 29 50,9 67 55,8 

387 kcal (na 100 g živila) 22 34,9 19 33,3 41 34,2 
 
Rezultati kažejo, da dobra polovica učencev zna razbrati in izpisati pravilno energijsko vrednost 
na porcijo živila v kcal, ki znaša 116 kcal (55,8 %). Pravilno je odgovorilo 60,3 % deklic in 
50,9 % dečkov. Dobra tretjina (34,2 %) vprašanih je podala vrednost 387 kcal, kar znaša 
energijska vrednost na 100 g živila in sicer 34,9 % deklic ter 33,3 % dečkov. 10 % učencev na 
vprašanje ni znalo odgovoriti. Pravilni odgovor je: 116 kcal. 
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Pri drugem podvprašanju me je zanimalo ali znajo učenci s pomočjo preprostega računa 
ugotoviti koliko vrečk sladkorja zaužijejo z eno porcijo živila, opisanega v deklaraciji 
(preglednica 4).  
Preglednica 4: Količina vrečk sladkorja zaužitega z eno porcijo živila  

Trditev f f (%) 
Ne vem/neizpolnjeno 6 5,0 
Nesmiselne besede 15 12,5 

2 / 2,5 vrečki 74 61,7 
6 vrečk 15 12,5 
10,2 g 10 8,3 

 
61,7 % učencev je pravilno izračunalo in podalo rešitev da z eno porcijo obroka zaužijemo 2 
ali 2,5 vrečki sladkorja. 12,5 % vseh vprašanih je izračunalo in podalo rešitev 6 vrečk sladkorja. 
8,3 % učencev je podalo rešitev 10,2 g, kar je pravilna količina sladkorja na porcijo živila, 
vendar v gramih ne v vrečkah, kot je vprašanje zahtevalo. 17,5 % učencev na vprašanje ni znalo 
odgovoriti.  
Pri tretjem podvprašanju so učenci razložili kaj pomeni oznaka PDV (preglednica 5). PDV je 
kratica za priporočeni dnevni vnos hranilnih snovi, torej količina hranilnih snovi, ki naj bi jih 
na dan zaužil zdrav odrasel človek (priporočila objavlja evropska komisija za varno hrano).  
Preglednica 5: Razlaga oznake PDV  

Trditev f f (%) 
Ne vem/neizpolnjeno 13 10,8 
Nesmiselne besede 5 4,2 

Priporočeni dnevni vnos 95 79,2 
Podatki na deklaraciji 7 5,8 

 
Rezultati kažejo, da več kot dve tretjine učencev (79,2 %) pozna pomen kratice PDV, zato so 
napisali priporočeni dnevni vnos. 5,8 % menijo da kratica PDV predstavlja podatke na 
deklaraciji. 15 % učencev na vprašanje ni znalo odgovoriti.  
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Pri četrtem podvprašanju so učenci iz razbranih podatkov na deklaraciji izpisali zahtevane 
podatke v preglednico. Iz podatkov na deklaraciji živila so učenci izpisali neto maso živila (graf 
5). 

Graf 5: Delež odgorov učencev na vprašanje o masi živila  
 
Večina učencev (88 %)  je pravilno izpisalo neto maso živila (500 g). 12 % učencev na 
vprašanje ni znalo odgovoriti. 
Iz podatkov na deklaraciji živila so učenci izpisali rok uporabe živila (graf 6), 

Graf 6: Delež odgovorov učencev o roku uporabe živila   
Devetdeset odstotkov (90 %) učencev je pravilno izpisalo rok uporabe živila. 10 % učencev na 
vprašanje ni znalo odgovoriti. 
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Iz podatkov na deklaraciji živila so učenci izpisali energijsko vrednost na porcijo živila (graf 
7). 

Graf 7: Delež odgovorov učencev o energijski vrednosti na porcijo živila   
Rezultati kažejo, da 72 % učencev zna na deklaraciji živila razbrati energijsko vrednost na 
porcijo živila in so izpisali 493 kJ ali 116 kcal kar je oboje pravilno. 16 % učencev je izpisalo 
energijsko vrednost na 100 g izdelka (1641 kJ ali 387 kcal) namesto na porcijo živila, kot je 
zahtevalo vprašanje. 12 % učencev na vprašanje ni znalo odgovoriti. 
 
Iz podatkov na deklaraciji živila so učenci izpisali količino nasičenih maščob na porcijo živila 
(graf 8). 
 

 Graf 8: Delež odgovorov učencev o nasičenih maščobah na porcijo živila  
 
Rezultati kažejo, da dobra polovica učencev (56 %) zna na deklaraciji živila razbrati podatek o 
vsebnosti nasičenih maščob na porcijo živila in so izpisali 0,33 g. Slaba tretjina učencev (27 %) 
pa je izpisala maščobe na porcijo živila (0,81 g) namesto nasičene maščobe, kot je zahtevalo 
vprašanje. 17 % učencev na vprašanje ni znalo odgovoriti. 
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Iz podatkov na deklaraciji živila so učenci izpisali količino sladkorja na porcijo živila (graf 9) 

 Graf 9: Delež odgovorov učencev o količini sladkorja na porcijo živila  
 
67 % učencev zna na deklaraciji živila razbrati sladkor na porcijo živila in so izpisali 10,2 g. 
Slaba petina učencev (18 %) je izpisala količino sladkorja na 100 g izdelka (33,0 g) namesto na 
porcijo živila, kot je zahtevalo vprašanje. 15 % učencev na vprašanje ni znalo odgovoriti. 
Iz podatkov na deklaraciji živila so učenci izpisali količino soli na porcijo živila (graf 10). 

 Graf 10: Delež odgovorov učencev o količini soli na porcijo živila  
 
Dobra polovica (51 %) učencev zna na deklaraciji živila razbrati količino soli na porcijo živila 
in so izpisali 0,13 g. Slaba tretjina učencev (32 %) je izpisala količino soli na 100 g izdelka 
(0,48 g) namesto na porcijo živila, kot je zahtevalo vprašanje. 17 % učencev na vprašanje ni 
znalo odgovoriti. 
Zadnja dva podatka pa so učenci dobili tako, da so morali preračunati količino na 100 g v 
količino na porcijo živila in sicer beljakovine na porcijo živila, ter vlaknina na porcijo živila.  
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S pomočjo podatkov na deklaraciji živila so učenci izračunali in napisali količino beljakovin na 
porcijo živila (graf 11).  

 Graf 11: Delež odgovorov učencev o količini beljakovin na porcijo živila  
 
Slaba tretjina (28 %) učencev zna s pomočjo deklaracije živila izračunati približno količino 
beljakovin na porcijo živila 3 g. Slaba polovica učencev (45 %) je izpisala količino beljakovin 
na 100 g izdelka (8,5 g) namesto na porcijo živila, kot je zahtevalo vprašanje. Dobra četrtina 
(27 %) vseh učencev na vprašanje ni znalo odgovoriti. 
S pomočjo podatkov na deklaraciji živila so učenci izračunali in napisali količino vlaknine na 
porcijo živila (graf 12). 

 Graf 12: Delež odgovorov učencev o količini vlaknine na porcijo živila  
 
Tretjina (33 %) učencev zna s pomočjo deklaracije živila izračunati približno količino vlaknine 
na porcijo živila in so podali 0,96 g. Dobra polovica učencev (52 %) je izpisala količino 
prehranske vlaknine na 100 g izdelka (2,9 g) namesto na porcijo živila, kot je zahtevalo 
vprašanje. 15 % vseh učencev na vprašanje ni znalo odgovoriti (10 %) ali pa so izpisali 
nesmiselne besede (5 %). 
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Kot v svoji raziskavi ugotavljata Kostanjevec in Koch (2007) se je formalno prehransko 
izobraževanje, ki se izvaja v devetletni osnovni šoli, izkazalo za učinkovito, saj se splošno 
prehransko znanje po izobraževanju učencev izboljša. Učenci poznajo splošna načela zdravega 
načina prehranjevanja, slabše znanje pa učenci kažejo pri problemih, ki zahtevajo višjo stopnjo 
razumevanja in reševanja le teh, kar je pomembno predvsem za praktično uporabo usvojenega 
znanja v praksi. 
Z analize rezultatov je razvidno da večina učencev zna prebrati ustrezne podatke z deklaracije 
živil. 
 

3.4.2. ŽIVILA Z NIZKO VSEBNOSTJO MAŠČOB 
 
Maščobe so pomembna hranilna snov, saj nam dajejo energijo, v njej pa so tudi nekateri 
vitamini. Pomembno je uživanje zdravih maščob v primernih količinah, saj pripomorejo k 
pravilnem delovanju prganizma in dobrem počutju. Raziskave v preteklih letih dokazujejo, da 
slovenci v povprečju zaužijemo preveč maščob.  
Pri drugem anketnem vprašanju sem učence vprašala katera od naštetih živil bi izbrali v 
trgovini, če bi želeli kupiti živila z nizko vsebnostjo maščob (graf 13). Zanimalo me je tudi ali 
učenci prepoznajo živila s skritimi maščobami.  
 

 Graf 13: Delež odgovorov učencev glede na izbiro živil z nizko vsebnostjo maščob  
 
Največkat (88 %) so učenci izbrali jabolka za živilo z nizko vsebnostjo maščob, sledijo cvetača 
(84 %), krompir (73 %) in jagodna marmelada (68 %) ter sadni jogurt (62 %). Dobra polovica 
(55 %) učencev je za živilo z nizko vsebnostjo maščob izbrala tudi mleko z 1,6 % mlečne 
maščobe. Slaba polovica (45 %) ne prepozna orehov, kot živilo z visokim deležem maščob in 
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ga uvršča v seznam živil z nizko vsebnostjo maščob. Dobra tretina  (34 %) učencev je izbrala 
bonbone za živilo z nizko vsebnostjo maščob, sledi tudi lešnikov namaz, ki ga je četrtina (25 
%) učencev označila za živilo z nizko vsebnostjo maščob. Sledijo hrenovke (21 %) in kokošja 
pašteta (16 %). Odstotek izbire je nizek pri oljčnem olju (10 %), margarini (9 %), čipsu s 
papriko (8 %) in majonezi (6 %), ki je bila izbrana najmanjkrat. 
Rezultati kažejo da učenci poznajo živila z nizko vsebnostjo maščob. Nekateri učenci pa ne 
poznajo sestave živil dovolj dobro, da bi lahko ocenili vsebnost maščob, npr.orehi, lešnikov 
namaz, hrenovke in kokošja pašteta saj kar nekaj učencev meni, da so to živila z nizko 
vsebnostjo maščob. Velika večina prepozna maščobna živila in živila z nizko vsebnostjo 
maščob. 
 

3.4.3. SHRANJEVANJE ŽIVIL 
 
Pravilno shranjevanje živil je bistvenega pomena tako za obstojnost kot varnost živil, s tem pa 
seveda za naše zdravje. Živila, ki niso pravilno shranjena, so (pre)hitro podvržena tako vidnim 
spremembam (gnitje, plesen) kot tudi nevidnim (slabša vsebnost hranil, kot so vitamini in 
minerali), prav tako pa se lahko spremenita njihov vonj ter okus. 
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Pri tretjem vprašanju sem preverila koliko so učenci vešči shranjevanja različnih živil 
(preglednica 6), izbirali so lahko med štirimi podanimi odgovori. 
Preglednica 6: Kje pravilno shranjujemo živilo?  

Živilo hladilnik zamrzovalnik Omara/ 
shramba 

Kuhinjski 
pult 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Sveža piščančja prsa, ki 
jih boš pripravil/-a za 

večerjo 
81 82,7 12 12,2 0 0,0 5 5,1 

Makaroni v embalaži 9 9,2 5 5,1 81 82,7 3 3,1 
Sirni namaz 89 90,8 2 2,0 2 2,0 5 5,1 

Jajca 87 88,8 3 3,1 5 5,1 3 3,1 
Mleto meso, ki ga boš 
potreboval/-a čez en 

teden 
14 14,3 78 79,6 3 3,1 3 3,1 

Ananas v odprti 
pločevinki 

84 85,7 4 4,1 3 3,1 7 7,1 
Jogurt 89 90,8 4 4,1 2 2,0 3 3,1 
Moka 7 7,1 3 3,1 78 79,6 10 10,2 

Hrenovke 86 87,8 8 8,2 1 1,0 3 3,1 
Redkev 60 61,2 4 4,1 21 21,4 13 13,3 

Mleko v odprti 
embalaži 

84 85,7 3 3,1 3 3,1 8 8,2 
Svinjski zrezek v 

naravni omaki, ki ga 
boš pojedel/-a čez tri 

ure 

56 57,1 4 4,1 3 3,1 35 35,7 

Pomarančni sok v 
odprti embalaži 

71 72,4 4 4,1 4 4,1 19 19,4 
 
Rezultati kažejo, da velika večina učencev 82,7 % ve, da sveža piščančja prsa, ki jih bomo 
pripravili za večerjo sodijo v hladilnik, 12,2 % vprašanih pa bi jih zamrznili. Večina (82,7 %) 
tudi ve, da se makaroni v embalaži shranijo v omaro oziroma shrambo, slaba desetina (9,2 %) 
bi jih spravila v hladilnik. Sirni namaz bi 90,8 % učencev shranilo v hladilnik. Velika večina 
ve da jajca shranujemo v hladilniku (88,8 %). Mleto meso, ki ga bomo potrebovali čez en teden 
bi 79,6 % shranilo v zamrzovalnik 14,3 % pa v hladilnik. Večina 85,7 % učencev bi ananas v 
odprti pločevinki shranilo v hladilnik, 7,1 % bi ananas v odprti pločevinki pustili na kuhinjskem 
pultu. Jogurt bi 90,8 % shranilo v hladilnik. Moko bi 79,6 % shranilo v omaro/shrambo, 10,2 
% pa na kuhinjski pult. Velika večina učencev bi hrenovke (87,8 %) in mleko v odprti embalaži 
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shranili v hladilnik, nekaj (8,2 %) bi hrenovke shranilo v zamrzovalnik, večina (85,7 %) bi 
mleko v odprti embalaži shranilav hladilniku, medtem, ko bi 8,2 % učencev mleko shranilo na 
kuhinjski pult. Redkev bi 61,2 % vprašanih shranilo v hladilnik, 21,4 % v omaro/shrambo in 
13,3 % na kuhinjski pult. Svinjski zrezek v naravni omaki, ki ga bomo pojedli čez tri ure bi 57,1 
% učencev shranilo v hladilnik in 35,7 % na kuhinjski pult. Velika večina (72,4 %) učencev bi 
pomarančni sok v odprti embalaži shranila v hladilnik in 19,4 % na kuhinjski pult.  
Po ugotovitvah sodeč velika večina učencev pozna načine kako in kam pravilno shraniti živila, 
poznajo živila katera je potrebno shraniti v hladilniku, vejo tudi, da ko je živilo enkrat odprto 
potrebuje drugačen način shranjevanja, ter da na način shranjevanja živil vpliva tudi časovni 
okvir v katerem bomo živilo uporabili – zaužili. Večina  osnovnošolcev določi pravilno mesto 
shranjevanja različnim izbranim živilom, vedo katera živila je potrebno shraniti v 
zamrzovalniku, omari ali shrambi ter katera živila lahko shranjujemo na kuhinjskem pultu.  
Analiza odgovorov je pokazala, da učenci poznajo splošna načela shranjevanja različnih živil 
ne gleda na stanje v katerem je živilo in čas v katerem mislimo živilo uporabiti oziroma zaužiti. 
 

3.4.4. PRIPRAVA JEDI PO RECEPTU 
 
Učenci se v šestem razredu osnovne šole po UN za Gospodinjstvo učijo kako pravilno brati 
recepte za pripravo različnih jedi po navodilih. Operativni cilji v UN za Gospodinjstvo 
opredelujejo tudi da učenci ob zaključku izobraževanja znajo pri svojem delu uporabljati 
kuharske knjige, recepte. 
Pri četrtem vprašanju so učenci dobili napisan recept za pito s paradnižnikom. Zanimalo me je 
kako dobro učenci razumejo navodila recepta, koliko časa bi po njihovi oceni potrebovali za 
pripravo jedi po receptu (graf 15), po potrebi prilagodijo recept. Rezultati so primerjani glede 
na učni uspeh ob koncu osmega razreda osnovne šole.  
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Pri prvem podvprašanju sem učence vprašala koliko časa, bi po njihovi oceni potrebovali za 
pripravo jedi po receptu (graf 15), izbirali so med petimi podanimi odgovori.  

 Graf 15: Delež odgovorov učencev o času potrebnem za pripravo jedi po receptu glede 
na učni uspeh   
Po rezultatih sodeč so odgovori, ki so jih podali učenci z odličnim, prav dobrim in dobrim 
uspehom v osmem razredu osnovne šole zelo primerljivi. Približno polovica vseh (48 % 
odličnih, 50 % prav dobrih in 50 % dobrih) meni, da bi za pripravo pite s paradižnikom po 
receptu potrebovali 1 uro, druga polovica (48 % odličnih in 47 % prav dobrih) pa misli, da bi 
za pripravo jedi po receptu potrebovali 25 minut, medtem ko pri učencih z dobrim uspehom 
pride do odstopanja, saj odstotek tistih učencev, ki menijo da bi potrebovali za pripravo jedi 25 
minut v primerjavi z odličnimi in prav dobrimi samo 38 %.  8 % je tistih učencev ki je na 
vprašanje odgovorilo z 10 minut, ostali odgovori so zanemarljivo majhni.  
 
Po analizi sodeč, pri času potrebnem za pripravo jedi po receptu glede na učni uspeh v osmem 
razredu osnovnošolskega izobraževanja ne prihaja do velikih odstopanj, večina učencev zna 
oceniti čas, ki bi bil potreben za pripravo določene jedi po receptu.  
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Pri drugem podvprašanju me je zanimalo ali učenci vedo kdaj je najbolj primerno vklopiti 
pečico, kadar pripravljajo jed po receptu (preglednica 7). Izbirali so med petimi podanimi 
odgovori.  
Preglednica 7: Delež odgovorov učencev o vklopu pečice glede na učni uspeh  

Odgovor Odličen Prav dober Dober Zadosten Nezadoste
n 

Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Preden testo 
premažeš s 

paradižnikovim 
kečapom. 

7 28,0 6 15,8 8 30,8 0 0,0 0 0,0 21 21,6 

Ko začneš z 
valjanjem testa. 16 64,0 22 57,9 11 42,3 4 80,0 2 66,7 55 56,7 

Ko je testo 
obloženo z 

vsemi 
sestavinami, 

razen s salamo. 

0 0,0 6 15,8 6 23,1 1 20,0 0 0,0 13 13,4 

Ko daš pito v 
pečico. 0 0,0 4 10,5 1 3,8 0 0,0 0 0,0 5 5,2 

Ko testo obložiš 
s paradižnikom 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 3 3,1 

 
Rezultati kažejo, da ne glede na učni uspeh ob koncu osmega razreda osnovnošolskega 
izobraževanja vsi učenci največkrat izberejo možnost vklopa pečice, ko začnejo z valjanjem 
testa in sicer 64,0 % odličnih, 57,9 % prav dobrih in 42,3 % dobrih učencev. 30,8 % učencev z 
dobrim uspehom bi pečico vklopili preden testo premažejo s paradižnikovim kečapom, sledijo 
učenci z odličnim (28,0 %) in prav dobrim (15,8 %) uspehom. Ko je testo obloženo z vsemi 
sestavinami, razen s salamo bi pečico vključilo 23,1 % učencev z dobrim uspehom in 15,8 % z 
prav dobrim učnim uspehom. 8,0 %  učencev z odličnim uspehom bi pečico vključili, ko je 
testo obloženo s paradižnikom. 10,5 % prav dobrih in 3,8 % dobrih učencev pa meni, da je pravi 
čas za vklop pečice takrat, ko daš pito v pečico. 
Analiza rezultatov je pokazala, da učenci ne glede na učni uspeh največkrat ( 56,7 %) izberejo 
pravilni odgovor, kar pri več kot polovici učencev. 
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Pri tretjem podvprašanju sem preverila koliko so učenci vešči pretvarjanja enot za merjenje 
mase (preglednica 8). Naloga je zahtevala, da učenci pretvorijo enoto dag, ki je podana v 
receptu v grame. Na izbiro sem jim podala pet odgovorov, od katerih so učenci izbrali enega.  
Preglednica 8: Delež odgovorov učencev o pretvorbi dag v g glede na učni uspeh   

Odgovor Odličen Prav dober Dober Zadosten Nezadosten Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

0,3 g 
paradižnika 1 4,0 1 2,6 4 15,4 0 0,0 1 33,3 7 7,2 

3 g 
paradižnika 0 0,0 1 2,6 4 15,4 1 20,0 0 0,0 6 6,2 

30 g 
paradižnika 0 0,0 1 2,6 2 7,7 0 0,0 0 0,0 3 3,1 

300 g 
paradižnika 22 88,0 29 76,3 13 50,0 4 80,0 0 0,0 68 70,1 

3000 g 
paradižnika 2 8,0 6 15,8 3 11,5 0 0,0 2 66,7 13 13,4 

 
Učenci z odličnim (88,0 %), prav dobrim (76,3 %), dobrim (50,0 %) in zadostnim (80,0 %) 
največkrat pravilno pretvorijo mersko enoto in izberejo odgovor 300 g paradižnika. Nekaj 
odličnih (8,0 %), prav dobrih (15,8 %) in dobrih (11,5 %) je izbralo odgovor 3000 g paradižnika. 
Pri učencih z dobrim učnim uspehom sem opazila tudi nekaj, ki je preračunalo merske enote v 
3 g paradižnika (15,4 %) in 0,3 g paradižnika (15,4 %). Zopet sem opazila največje odstopanje 
pri učencih z nezadostnim uspehom, kjer nihče ni odgovoril pravilno. 
Pri četrtem in petem podvprašanju me je zanimalo kako so učenci vešči uporabe pridobljenega 
znanja pri kompleksnih nalogah, kot je prilagoditev recepta v primeru, da nimajo določene 
sestavine (preglednica 9) ali želijo recept napraviti bolj zdrav (z manj maščob) (preglednica 
10). Vprašala sem jih, kaj storijo, ko pri pripravi pite ugotovijo, da nimajo paradižnikovega 
kečapa, da bo pita pripravljena v najkrajšem možnem času in ne bodo spreminjali okusa pite? 
Izbirali so lahko med štirimi podanimi odgovori. 
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Preglednica 9: Delež odgovorov učencev o zamenjavi sestavine v receptu glede na učni 
uspeh 
Odgovor Odličen Prav dober Dober Zadosten Nezadosten Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Namesto 
kečapa 

uporabim 
paradižnik, ki 
ga pečem na 

olju 

2 8,0 2 5,3 2 7,7 0 0,0 1 33,3 7 7,2 

Namesto 
kečapa 

uporabim 
paradižnik, ki 
ga dušim 5 - 

10 minut. 

20 80,0 28 73,7 9 34,6 4 80,0 1 33,3 62 63,9 

Namesto 
kečapa 

uporabim 
ajvar. 

1 4,0 4 10,5 4 15,4 0 0,0 0 0,0 9 9,3 

Ne vem. 2 8,0 4 10,5 11 42,3 1 20,0 1 33,3 19 19,6 
 
Največ učencev ne glede na učni uspeh (odličnih 80,0 %, prav dobrih 73,7% in dobrih 34,6 %,) 
je izbralo dušen paradižnik, manjše odstopanje je opaziti le pri učencih z dobrim uspehom. 
Skoraj petina vseh učencev na vprašanje ni znala odgovoriti (odličnih 8,0 %, prav dobrih 10,5 
% in dobrih 42,3 %). 9,3 % vseh vprašanih bi namesto kečapa uporabilo ajvar in sicer 15,4 % 
z dobrim, 10,5 % z prav dobrim in 4,0 % z odličnim učnim uspehom. Najmanjši odstotek (7,2 
%) pa bi kečap zamenjali z paradižnikom, pečenem na olju, od tega je 8,0 % z odličnim in 
dobrim ter 5,3 % s prav dobrim učnim uspehom. 
Preglednica 10: Delež odgovorov učencev o prilagoditvi recepta glede na učni uspeh  

Odgovor Odličen Prav dober Dober Zadosten Nezadosten Skupaj 
f f (%)  f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Listnato testo 
zamenjam z 

vlečenim 
testom 

7 28,1 2 5,3 6 23,1 3 60,0 1 33,3 19 19,6 

Oljčno olje 
zamenjam z 

maslom 
9 36,0 10 26,3 2 7,7 1 20,0 0 0,0 22 22,7 

Kečap 
zamenjam z 

ajvarjem 
2 8,0 3 7,9 2 7,7 0 0,0 1 33,3 8 8,2 

Milansko 
salamo 

zamenjam z 
mortadelo. 

4 16,0 16 42,1 6 23,1 0 0,0 0 0,0 26 26,8 

Ne vem. 3 12,0 7 18,4 10 38,5 1 20,0 1 33,3 22 22,7 
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Učenci z odličnim učnim uspehom so presenetljivo največkrat (36,0 %) izbrali zamenjavo 
oljčnega olja z maslom, kar je absolutno napačen odgovor, sledi menjava listnatega testa z 
vlečenim (28,0 %), menjava milanske salame z mortadelo (16,0 %), slabih deset odstotkov (8,0 
%), bi kečap zamenjalo z ajvarjem, dobrih deset odstotkov (12,0 %) vseh odličnih učencev pa 
na vprašanje ni znalo odgovoriti. Največ učencev (42,1 %) z prav dobrim učnim uspehom bi 
zamenjali milansko salamo z mortadelo, potem bi izbrali zamenjavo oljčnega olja z maslom 
(26,3 %). Slaba petina (18,4 %) vseh prav dobrih učencev pa na vprašanje ni znalo odgovori. 
Največ učencev (38,5 %) z dobrim učnim uspehom odgovora ne pozna, sledita menjava 
milanske salame z mortadelo (23,1 %) in listnatega testa z vlečenim (23,1 %).  
Z analize rezultatov lahko sklepamo, da učenci usvojijo prehranska znanja in veščine povezane 
z branjem in razumevanjem receptov ne glede na učni uspeh. Osnovna znanja so prisotna pri 
vseh učencih. Kot sta ugotovila Kostanjevec in V. Koch (2007) učenci slabše znanje kažejo pri 
problemih, ki zahtevajo višjo stopnjo razumevanja in reševanja le teh, kar je pomembno 
predvsem za praktično uporabo usvojenega znanja v praksi.  
Problemi pri reševanju kompleksnih nalog so se pojavili tudi pri učencih z odličnim in prav 
dobrim učnim uspehom. Prav taka znanja pa učenci potrebujejo pri reševanju problemov, ki se 
pojavljajo v praksi pri pripravi jedi po receptu. 
 

3.4.5. IZBIRA IN PRIPRAVA ZDRAVIH ŽIVIL 
 
Peto vprašanje se je nanašalo na izbiro zdravih živil. Učence sem vprašala katera živila bi izbrali 
za pripravo najbolj zdravega sendviča, ki vsebuje čimveč hranilnih snovi (graf 16). Vprašanje 
je bilo razdeljeno na kruh, sir, salama in priloga. Na izbiro so imeli po tri živila (izbrali so eno) 
iz vsake kategorije.  
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Graf 16: Delež odgovorov učencev o izbiri najbolj zdravih živil  
 
Pri kruhu je največ učencev izbralo polnozrnati (43 %) in črni (43 %) kruh, 15 % vseh vprašanih 
pa meni, da je najbolj zdrava izbira bela žemlja. Med siri so učenci izbrali največkrat (56 %) 
polmastni sir, sledi topljeni (12 %) in polnomastni (10 %) sir. Pri salami je največ (57 %) 
učencev izbralo piščančja prsa, 15 % vseh učencev bi si sendvič pripravilo z mortadelo in 13 
% z posebno salamo. Pri prilogah pa prevladujeta paradižnik (44 %) in paprika (41 %), na 
zadnjem mestu pa so kumare z 32 %. 
Po analizi sodeč lahko sestavimo sendvič, ki bi si ga naši osnovnošolci pripravili oziroma ga 
ocenijo najbolj zdravo izbiro iz naštetih sestavin. Sendvič bi bil sestavljen iz polnozrnatega ali 
črnega kruha z polmastnim sirom, piščančjimi prsmi in paradižnikom. To dokazuje pridobljeno 
znanje o zdravi izbiri hrane. Kot so v svoji raziskavi ugotovili N. I. Larson, M. Story, M. E. 
Eisenberg in D. Neumark-Sztainer (2006) si najstniki sami največkrat pripravijo prigrizke, ki 
zahtevajo osnovne prehranske veščine, kot so narezati kruh, salamo, sir in morda kakšno 
prilogo, zato lahko sklepamo, da so učenci vešči pripravljanja najbolj zdrave alternative 
sendviča oziroma sendvič pripravljajo večkrat.   
Pri šestem vprašanju sem učence vprašala o postopkih s katerimi bi na najbolj zdrav način 
pripravili določena živila. Zanimalo me je kako učenci razumejo povezavo med različnimi živili 
in najprimernejšimi postopki toplotne obdelave le-teh. Rezultate sem analizirala glede na kraj 
bivanja (preglednica 11 – 19).  
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Preglednica 11: Delež odgovorov učencev o najbolj zdravem načinu kuhanja zelenjave  
Odgovor Mesto Predmestje Vas Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Dušenje 9 50,0 13 48,1 20 40,8 42 44,7 
Cvrenje 2 11,1 0 0,0 3 6,1 5 5,3 

Kuhanje v vodi 1 5,6 7 25,9 6 12,2 14 14,9 
Pečenje 0 0,0 2 7,4 2 4,1 4 4,3 

Kuhanje v sopari 6 33,3 5 18,5 18 36,7 29 30,8 
 
Slaba polovica vseh vprašanih učencev (mesto 50,0 %, predmestje 48,1 % in vas 40,8 %) bi za 
najbolj zdrav način priprave zelenjave izbrala dušenje. Druga najpogostejša izbira je bila 
kuhanje v sopari, izbrali so jo učenci iz mestnega okolja (33,3 %) in vasi (36,7 %) pri učencih 
iz predmestja pa je bila na tretjem mestu z 19 %. Kuhanje v vodi so učenci iz predmestja izbrali 
v 25,9 %, medtem ko je bil odstotek učencev iz mesta (5,6 %) in vasi (12,2 %) presenetljivo 
nižji. Delež učencev, ki je izbral pečenje in cvrenje je nizek. 
 
Preglednica 12: Delež odgovorov učencev o najbolj primernem načinu kuhanja 
krompirja  

Odgovor Mesto Predmestje Vas Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Dušenje 1 5,6 3 11,1 6 12,2 10 10,6 
Cvrenje 2 11,1 1 3,7 4 8,2 7 7,4 

Kuhanje v vodi 15 83,3 18 66,7 31 63,3 64 68,1 
Pečenje 0 0,0 5 18,5 6 12,2 11 11,7 

Kuhanje v sopari 0 0,0 0 0,0 2 4,1 2 2,1 
 
Dobra polovica vseh vprašanih učencev (mesto 83,3 %, predmestje 66,7 % in vas 63,3 %) bi za 
najbolj zdrav način priprave krompirja izbrala kuhanje v vodi, približno deset odstotkov (mesto 
5,6 %, predmestje 11,1 % in vas 12,2 %) vseh učencev je izbralo dušenje kot najprimernejši 
način toplotne obdelave krompirja. Nekaj učencev iz predmestja (18,5 %) in vasi (12,2 %) 
smatra peko za najbolj zdrav način priprave krompirja. 7,4 % vseh učencev pa je izbralo cvrenje 
za najbolj zdrav način priprave krompirja. Delež učencev, ki je izbral kuhanje v sopari je nizek. 
 
 
 
 
 



Urška Kranjec (2016). Prehranske veščine osnovnošolcev (Diplomsko delo). 
Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  

45 
 

Preglednica 13: Delež odgovorov učencev o najbolj primernem načinu kuhanja hrenovk  
Odgovor Mesto Predmestje Vas Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Dušenje 2 11,1 2 7,4 6 12,2 10 10,6 
Cvrenje 2 11,1 2 7,4 1 2,0 5 5,3 

Kuhanje v vodi 14 77,8 19 70,4 37 75,5 70 74,5 
Pečenje 0 0,0 4 14,8 3 6,1 7 7,4 

Kuhanje v sopari 0 0,0 0 0,0 2 4,1 2 2,1 
 
Prva izbira (74,5 %) vseh učencev pri najbolj zdravem načinu priprave hrenovk je kuhanje v 
vodi ne glede na kraj bivanja, saj lahko statistična odstopanja zanemarimo.  V desetih odstotkih 
so učenci izbrali dušenje, kot najbolj zdrav način kuhanja hrenovk (mesto 11,1 %, predmestje 
7,4 % in vas 12,2 %). Nekaj učencev bi izbralo cvrenje (mesto 11,1 %, predmestje 7,4 % in vas 
2,0 %) in pečenje (pri predmestnih učencih je pečenje na drugem mestu z 14,8 % in 6,1 % 
učencev iz vasi).  
Preglednica 14: Delež odgovorov učencev o najbolj primernem načinu kuhanja 
biskvitnega testa 

Odgovor Mesto Predmestje Vas Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Dušenje 0 0,0 2 7,4 5 10,2 7 7,4 
Cvrenje 2 11,1 1 3,7 1 2,0 4 4,3 

Kuhanje v vodi 0 0,0 2 7,4 4 8,2 6 6,4 
Pečenje 16 88,9 21 77,8 37 75,5 74 78,7 

Kuhanje v sopari 0 0,0 1 3,7 2 4,1 3 3,2 
 
Kot največkrat (78,7 % vseh vprašanih) izbran način za najbolj zdravo pripravo biskvitnega 
testa so učenci izbrali pečenje ne glede na kraj bivanja (mesto 88,9 %, predmestje 77,8 % in 
vas 75,5 %). Nekaj jih je izbralo dušenje (predmestje 7,4 % in vas 10,2 %) in celo kuhanje v 
vodi (predmestje 7,4 % in vas 8,2 %) za najbolj zdrav način priprave biskvitnega testa.  
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Preglednica 15: Delež odgovorov učencev o najbolj primernem načinu kuhanja testenin  
Odgovor Mesto Predmestje Vas Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Dušenje 1 5,6 2 7,4 6 12,2 9 9,6 
Cvrenje 2 11,1 0 0,0 3 6,1 5 5,3 

Kuhanje v vodi 15 83,3 20 74,1 35 71,4 70 74,5 
Pečenje 0 0,0 2 7,4 1 2,0 3 3,2 

Kuhanje v sopari 0 0,0 3 11,1 4 8,2 7 7,4 
 
74 % vseh učencev je izbralo kuhanje v vodi za najbolj zdrav postopek priprave testenin 
odstopanja glede na kraj bivanja so minimalna (mesto 83,3 %, predmestje 74,1 % in vas 71,4 
%). Dokaj nizek procent se je odločal med dušenjem (predmestje 7,4 % in vas 12,2 %) in 
kuhanjem v sopari (predmestje 11,1 % in vas 8,2 %).  
Preglednica 16: Delež odgovorov učencev o najbolj primernem načinu kuhanja štrukljev  

Odgovor Mesto Predmestje Vas Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Dušenje 1 5,6 1 3,7 4 8,2 6 6,4 
Cvrenje 2 11,1 2 7,4 4 8,2 8 8,5 

Kuhanje v vodi 13 72,2 14 51,8 26 53,1 53 56,4 
Pečenje 1 5,6 7 25,9 8 16,3 16 17,0 

Kuhanje v sopari 1 5,6 3 11,1 7 14,3 11 11,7 
 
Več kot polovica (56,4 %) vseh vprašanih meni da je najbolj zdrav postopek priprave štrukljev, 
kuhanje v vodi, ne glede na kraj bivanja (mesto 72,2 %, predmestje 51,8 % in vas 53,1 %). Pri 
učencih, ki prihajajo iz predmestja (25,9 %) in vasi (16,3 %) je zaslediti nezanemarljivo visok 
delež takih, kije za najbolj zdrav postopek priprave štrukljev izbralo pečenje. Ostali deleži so 
porazdeljeni med kuhanje v sopari, cvrenje in dušenje. 
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Preglednica 17: Delež odgovorov učencev o najbolj primernem načinu kuhanja jajc  
Odgovor Mesto Predmestje Vas Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Dušenje 1 5,6 1 3,7 4 8,2 6 6,4 
Cvrenje 2 11,1 4 14,8 8 16,3 14 14,9 

Kuhanje v vodi 15 83,3 14 51,8 27 55,1 56 59,6 
Pečenje 0 0,0 7 25,9 8 16,3 15 16,0 

Kuhanje v sopari 0 0,0 1 3,7 2 4,1 3 3,2 
 
Pri najbolj zdravem postopku priprave jajca so učenci najpogosteje izbirali med kuhanjem v 
vodi (mesto 83,3 %, predmestje 51,8 % in vas 55,1 %), pečenjem (predmestje 25,9 % in vas 
16,3 %) in cvrenjem mesto 11,1 %, predmestje 14,8 % in vas 16,3 %). Nekaj učencev se je 
odločilo tudi za dušenje in kuhanje v sopari. 
Preglednica 18: Delež odgovorov učencev o najbolj primernem načinu kuhanja ribe  

Odgovor Mesto Predmestje Vas Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Dušenje 1 5,6 4 14,8 10 20,4 15 16,0 
Cvrenje 2 11,1 8 29,6 11 22,4 21 22,3 

Kuhanje v vodi 0 0,0 1 3,7 4 8,2 5 5,3 
Pečenje 3 16,7 13 48,1 19 38,8 35 37,2 

Kuhanje v sopari 12 66,7 1 3,7 5 10,2 18 19,1 
 
Pri izbiri najbolj zdravega postopka priprave ribe pa glede na kraj bivanja lahko opazimo razliko 
v največkrat izbranem postopku in sicer učenci iz mesta so v 66,7 % izbrali kuhanje v sopari za 
najbolj zdrav način priprave ribe, medtem ko so učenci iz predmestja (48,1 %) in vasi (38,8 %) 
največkrat izbrali postopek pečenja Pečenje so kot drugo najpogostejšo izbiro navedli tudi 
učenci iz mesta, v 16,7 %. Pri pripravi ribe izstopa tudi postopek cvrenje, ki velja za najbolj 
nezdravega, saj so ga učenci, z izjemo mestnih otrok (11,1 %), izbrali presenetljivo pogosto 
(predmestje 29,6 % in vas 22,4%). Dušenje je izbralo 5,6 % učencev iz mestnega, 14,8 % iz 
predmestnega in 20,4 % iz vaškega okolja.  
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Preglednica 19: Delež odgovorov učencev o najbolj primernem načinu kuhanja fižola  
Odgovor Mesto Predmestje Vas Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Dušenje 2 11,1 6 22,2 12 24,5 20 21,3 
Cvrenje 2 11,1 2 7,4 3 6,1 7 7,4 

Kuhanje v vodi 2 11,1 7 25,9 21 42,9 30 31,9 
Pečenje 0 0,0 4 14,8 1 2,0 5 5,3 

Kuhanje v sopari 12 66,7 8 29,6 12 24,5 32 34,0 
 
Prav tako lahko pri izbiri najbolj zdravega postopka priprave fižola zasledimo rahla odstopanja 
glede na kraj bivanja, saj so učenci, ki prihajajo iz mestnega (66,7 %) in predmestnega (29,6 
%) okolja največkrat izbrali postopek kuhanja v sopari, medtem ko so učenci iz vasi največkrat 
izbrali postopek kuhanja v vodi in sicer v 42,9 %. Kuhanje v sopari so učenci iz vasi, kot najbolj 
zdrav postopek pri pripravi fižola izbrali v 24,5 %. Dušenje za pripravo fižola so učenci v 
povprečju izbrali v 20 %, ne glede na kraj bivanja, razen mestnih otrok kjer odstotek pade na 
11,1 %. Omeniti je potrebno tudi učence, ki prihajajo iz predmestja, saj so v 14,8 % izbrali 
pečenje, kot najbolj zdrav postopek priprave fižola. 
Kot ugotavlja v svoji knjigi Assael (2004) na razvoj nezdravih prehranjevalnih navad 
mladostnikov vplivajo mnogi dejavniki kot so pritiski trženja prehrambene industrije, medijev, 
vrstniške skupine, neustrezno prehranjevanje, ki je pogojeno s spremembami v družinskem 
življenju, preobremenjenost in pomanjkanje časa zaradi šolskih in drugih obveznosti. Rezultati 
analize podatkov, pa kažejo da učenci po večini poznajo zdrave načine priprave obrokov, zelo 
so navajeni kuhanja v vodi, malo manj so vešči priprave obrokov z dušenjem in kuhanjem v 
sopari, medtem ko učenci mislijo, da je najbolj zdrav način priprave ribe pečenje ali celo 
cvrenje.   
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3.4.6. OCENA ČASA POTREBNEGA ZA TOPLOTNO PRIPRAVO JEDI 
 
Pri sedmem vprašanju me je zanimalo ali so učenci spretni pri oceni koliko časa potrebujejo za 
pripravo izbranih jedi (graf 17).  

 
Graf 17: Delež odgovorov učencev o ceni časa za toplotno pripravo jedi 
 
Dobra polovica (56 %) učencev meni da bi za pripravo kuhanega krompirja v kosih potrebovala 
20 minut, slaba tretina (27 %) bi potrebovala 30 minut, dobrih deset odstotkov (12 %) se je 
odločilo za izbiro 1 ura in samo 5 % misli, da bi za pripravo kuhanega krompirja v kosih 
potrebovali 2 uri. Priprava goveje juhe bi največjemu deležu (41 %) vzela 2 uri časa, slaba 
tretina bi potrebovala 1 uro, petina pa 30 minut. Več kot polovica (58 %) učencev potrebuje za 
pripravo kuhane zelenjave 20 minut, slaba tretina (29 %) pa 30 minut. 47 % učencev meni, da 
bi za pripravo zelenjavne juhe potrebovali 30 minut, 26 % eno uro in 16 % 20 minut. Slaba 
polovica (45 %) je ocenila da potrebuje za pripravo piščančjega zrezka v omaki 30 minut, ena 
tretina (31 %) potrebuje 1 uro. 14 % učencev potrebuje za pripravo piščančjega zrezka 20 minut, 
10 % pa 2 uri. 
Najvišji delež podanih odgovorov za čas, ki je potreben za pripravo določenih jedi je pri vseh 
možnostih vedno pravilen izbran, kar dokazuje, da so učenci vešči ocene časa potrebnega za 
pripravo vseh vrst jedi, od preprostih do bolj kompleksnih in sestavljenih. Iz tega lahko 
sklepamo, da se učenci zavedajo, da za pripravo bolj kompleksnih in sestavljenih jedi 
potrebujejo več časa. 
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3.4.7. SEZNAM SESTAVIN ZA PRIPRAVO JEDI 
 
Pri sedmem vprašanju so učenci napisali seznam sestavin, ki jih potrebujejo za pripravo pire 
krompirja (graf 18).  

Graf 18: Delež odgovorov učencev o seznamu sestavin za pripravo pire krompirja  
 
87 % vseh učencev je napisalo seznam potrebnih sestavin za pripravo pire krompirja, edina 
razlika, ki jo lahko opazimo je, da je polovica vprašanih poleg krompirja, masla in soli/začimbe 
pripisala tudi mleko/kisla smetana, medtem ko je ostalih 37 % podalo iste sestavine razen mleka 
oziroma kisle smetane. 13 % učencev na vprašanje ni znalo odgovoriti.  
Kot je razvidno iz podanih odgovorov slabih devetdeset (87 %) odstotkov zna samostojno 
napisati seznam sestavin potrebnih za pripravo pire krompirja, edina razlika med podanimi 
sestavinami je da so nekateri učenci dodali tudi mlečne sestavine, kar je seveda odvisno od 
načina, kako so navajeni pripravljati izbrano jed (pire krompir). 
 

3.4.8. BRANJE PODATKOV PRI NAKUPOVANJU ŽIVIL 
 
Pri osmem vprašanju so osnovnošolci izbrali kako pogosto pri nakupovanju živil prebirajo 
podatke na deklaraciji živila (preglednica 20). V ta namen sem jim ponudila pet stopenjsko 
Likertovo lestvico.  
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Preglednica 20: Delež odgovorov učencev o branju podatkov na živilih  
Podvprašanja Odgovori 

 NIKOLI ZELO 
REDKO 

OBČASNO ZELO 
POGOSTO 

VEDNO 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Cena 26 28,9 8  8,9 10  11,1 10  11,1 36  40,0 
Sestavine 26  28,9 23  25,5 22  24,4 16  17,8 3  3,3 
Alergeni 62  68,9 11  12,2 10  11,1 5  5,5 2  2,2 

Rok uporabe 29  32,2 4  4,44 13  14,4 19  21,1 25  27,8 
Energijska vrednost 39  43,3 19  21,1 17  18,8 9  10,0 6  6,7 
Vsebnost sladkorja 45  50,0 12  13,3 18  20,0 10  11,1 5  5,5 
Vsebnost maščob 47  52,2 12  13,3 20  22,2 7  7,8 4  4,4 

Vsebnost prehranske 
vlaknine 

51  56.7 17  18,9 13  14,4 5  5,5 4  4,4 
 
Iz rezultatov je razvidno da velika večina učencev nikoli ali pa zelo redko prebira podatke na 
deklaraciji živila, bolj pogosto pogledajo samo ceno in rok uporabe živila. 40,0 % učencev 
vedno prebere ceno živila, po 11,1 % zelo pogosto ali včasih, 28,9 % pa nikoli ne prebere cene 
živila. Sestavine živila prebere 18,8 % zelo pogosto. Slaba tretjina (28,9 %) učencev sestavine 
živila nikoli ne prebira, 25,5 % jih prebere zelo poredko in 24,4 % občasno. Alergene prisotne 
v živilu velika večina (68,9 %) učencev nikoli ne prebere. Rok uporabe živila slaba tretjina 
prebere vedno (27,8 %) in prav tako slaba tretjina (32,2 %) nikoli. 21,1 % zelo pogosto prebere 
rok uporabe živila, 43 % vseh učencev ga ne prebere nikoli. Zelo pogosto pogleda kolikšna je 
energijska vrednost živila 10,0 % učencev. Pri prebiranju vsebnosti sladkorja, maščob in 
prehranske vlaknine v živilu so odgovori, ki so jih podali učenci zelo podobni. Nikoli ne prebira 
dobra polovica učencev (sladkor 50,0 %, maščobe 52,2 % in vlaknina 56,7 %) prav tako zelo 
redko prebirajo vsebnost sladkorja (13,3 %), maščob (13,3 %) in prehranske vlaknine (18,9 %). 
Vsebnost sladkorja v živilu občasno prebere 20,0 %. 22,2 % učencev občasno prebere vsebnost 
maščob v živilu. 14,4 % učencev občasno prebere vsebnost vlaknine v živilu.  
Rezultati raziskave kažejo, da velika večina učencev nikoli ne prebere podatke na živilu preden 
ga kupi, nikoli ne preberejo vsebnost alergenov, prehranske vlaknine, maščob in sladkorja. 
Energijske vrednosti živila učenci ne preverijo nikoli (43,3 %), če pa že jo je to zelo redko (21,1 
%) ali občasno (18,8 %). Učenci največkrat preverijo ceno živila in rok uporabe. Kot so 
ugotovili že N. L. Larson, M. Story, M. E. Eisenberg in D. Neumark-Sztainer (2006), skoraj 
polovica učencev pomaga pri nakupovanju živil vsaj enkrat na teden. Tisti najstniki, ki večkrat 
pomagajo pri nakupovanju živil zaužijejo več nezdrave hrane, saj skoraj nikoli ne prebirajo 
deklaracij na živilih.   
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3.4.9. IZVAJANJE PREHRANSKIH VEŠČIN DOMA 
 
Pri devetem vprašanju so osnovnošolci izbrali kako pogosto doma uporabljajo navedene 
kuhinjske pripomočke in postopke priprave hrane. V ta namen sem jim ponudila pet stopenjsko 
Likertovo lestvico.  
Preglednica 21: Delež odgovorov učencev o uporabi kuhinjskih pripomočkov doma 

Podvprašanja Odgovori 
 NIKOLI MANJ KOT 

1X NA 
MESEC 

1X DO 4X 
NA MESEC 

VSAJ 1X 
NA TEDEN 

VSAK DAN 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Štedilnik 14  15,7 10  11,2 14  15,7 14  15,7 37  41,6 

Pečica 20  22,5 17  19,1 26  29,2 22  24,7 4  4,5 
Mikrovalovna pečica 25  28,1 13  14,6 11  12,3 9  10,1 31  34,8 

Palični mešalnik 22  24,7 22  24,7 19  21,3 24  27,0 2  2,2 
Multipraktik 36  40,4 18  20,2 18  20,2 15  16,8 2  2,2 

Nož 7  7,9 5  5,6 6  6,7 5  5,6 66  74,1 
Strgalnik 15  16,8 13  14,6 25  28,1 26  29,2 10  11,2 

 
74,1 % učencev vsak dan doma uporablja nož. 41,6 % učencev vsak dan doma uporablja 
štedilnik, 15,7 % ga uporablja vsaj 1x na teden, prav tako ga 15,7 % uporablja 1x do 4x na 
mesec, 15,7 % učencev pa štedilnik doma ne uporablja nikoli. 34,8 % učencev vsak dan doma 
uporablja mikrovalovno pečico, 28,1 % pa mikrovalovne pečice doma ne uporablja nikoli. 29,2 
% učencev strgalnik uporablja vsaj 1x na teden, 14,6 % ga doma uporablja manj kot 1x na 
mesec, medtem ko ga 28,1 % uporablja 1x do 4x na mesec, 16,8 % pa strgalnik doma ne 
uporablja nikoli. Multipraktik doma vsak skoraj nihče ne uporablja (40,4 %), 20,2 % učencev 
ga doma uporablja 1x do 4x na mesec in manj kot 1x na mesec. 27,0 %  uporablja palični 
mešalnik vsaj 1x na teden, 24,7 % učencev ga uporablja doma manj kot 1x na mesec, medtem 
ko ga 21,3 % uporablja 1x do 4x na mesec, četrtina pa palični mešalnik doma ne uporablja 
nikoli. Slaba tretjina učencev pečico doma uporablja vsaj 1x do 4x na mesec, četrtina jo 
uporablja vsaj 1x na teden, 19,1 % manj kot 1x na mesec, 22,5 % je doma ne uporablja nikoli. 
Iz rezultatov je razvidno, da velika večina učencev doma vsak dan uporablja samo nož, sledi 
štedilnik in mikrovalovna pečica. Izstopa uporaba multipraktika v domačem okolju saj 40 % 
učencev trdi da ga nikoli ne uporabljajo. Sklepamo, da za to, ker je uporaba multipraktika bolj 
zahtevna. 
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Preglednica 22: Delež odgovorov učencev o pripravi hrane doma 
Podvprašanja Odgovori 

 NIKOLI MANJ KOT 
1X NA 
MESEC 

1X DO 4X 
NA MESEC 

VSAJ 1X NA 
TEDEN 

VSAK DAN 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Cvrenje 36  40,4 21  23,6 21  23,6 8  9,0 3  3,4 
Pečenje 25  28,1 14  15,7 32  35,9 14  15,7 4  4,5 

Kuhanje v sopari 32  35,9 20  22,5 22  24,7 11  12,3 4  4,5 
Dušenje 35  39,3 24  27,0 15  16,8 12  13,5 3  3,4 

Kuhanje v vodi 13  14,6 10  11,2 31  34,8 19 21,3 16  18,0 
Praženje 24  27,0 19 21,3 29  32,6 13  14,6 4  4,5 

Sekljanje (npr. 
čebule) 

12  13,5 12  13,5 24  27,0 24  27,0 17  19,1 
Rezanje zelenjave 12  13,5 8  9,0 22  24,6 21  23,6 26  29,2 

Tehtanje živil 21  23,6 23  25,8 29  32,6 9  10,1 7  7,9 
Stepanje (npr. 

jajca) 
20  22,5 19  21,3 29  32,6 18  20,2 3  3,4 

Paniranje (npr. 
zrezki) 

30  33,7 24  27,0 22  24,7 10  11,2 3  3,4 
 
Pri pregledu podanih odgovorov učencev vidimo da so učenci vešči priprave hrane doma, 
vendar zelo poredko. Vsi načini priprave hrane so v največji meri izvedeni od manj kot 1x na 
mesec do 1x do 4x na mesec. Vsak dan učenci največkrat režejo zelenjavo (29 %), sekljajo (npr. 
čebulo) (19,1%) in kuhajo v vodi (18,0 %). Nikoli pa ne cvrejo (40,4 %), dušijo (39,3 %), 
kuhajo v sopari (35,9 %), panirajo (33,7 %) in pečejo (28,1 %) ter pražijo (27,0 % ). 
Rezultati raziskave, ki jo je izvedla Lai-Yeung (2015) kažejo, da starši menijo, da je pomembno, 
da imajo otroci in mladostniki usvojene ustrezne prehranske veščine. Obenem menijo, da so 
odgovorni za prenos prehranskih veščin in s tem prehranske pismenosti na svoje otroke. Kljub 
temu starši redko ali nikoli ne pripravljajo obrokov s svojimi otroki. Glede na dobljene rezultate 
lahko potrdimo ugotovitve N. I. Larson, M. Story, M. E. Eisenberg in D. Neumark-Sztainer 
(2006), ki so ugotovili, da učenci zelo redko pripravljajo hrano doma. večina nikoli ne 
pripravljaja bolj zahtevnih obrokov (kosilo, večerja) samih, včasih (manj kot trikrat na teden) 
pa le pomaga pri pripravi obrokov (pripravi mizo za uživanje jedi, naraže zelenjavo, prinese 
živila iz hladilnika/shrambe). 
Stanje v družinah in zaposlenost staršev je privedlo do razmer, v katerih je topel obrok pogosto 
sestavljen iz vnaprej pripravljene hrane s preveliko energijsko vrednostjo. Mnogo družin nima 
več časa za kuhanje, v nekaterih pa starši ne znajo več sami pripravljati jedi, ker nimajo 
ustreznih veščin priprave hrane (Drešar, 2004).   
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3.4.10. PRIDOBLJENE PREHRANSKE VEŠČINE V ŠOLI 
 
Pri desetem vprašanju so osnovnošolci izbrali kako dobro so se v šoli naučili uporabljati 
navedene kuhinjske aparate in pripomočke. V ta namen sem jim ponudila štiri stopenjsko 
Likertovo lestvico.  
Preglednica 23: Delež odgovorov učencev o pridobljenih prehranskih veščinah v šoli - 
kuhinjski aparati in pripomočki 

Aparati Odgovori 
     ZELO SLABO SLABO DOBRO ZELO DOBRO 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Štedilnik 21  24,4 6  7,0 34  39,5 25  29,1 

Pečica 21  24,4 7  8,1 33  38,4 25  29,1 
Mikrovalovna pečica 33  38,4 8  9,3 21  24,4 24  27,9 

Palični mešalnik 22  25,6 9  10,5 30  34,9 25  29,1 
Multipraktik 26  30,2 12  14,0 30  34,9 18  20,9 

Nož 18  20,1 4  4,6 26  30,2 38  44,2 
Strgalnik 21  24,4 5  5,8 32  37,2 28  32,5 

 
Strgalnik se je v šoli zelo dobro naučilo uporabljati 32,5 % vseh učencev, 37,2 % dobro, 24,4 
% učencev pa meni da so se v šoli zelo slabo naučili uporabljati strgalnik. Nož se je v šoli 
naučilo zelo dobro uporabljati 44,2 % učencev in 30,2 % dobro in 20,1 % zelo slabo. 
Multipraktik se je v šoli zelo slabo naučilo uporabljati 30,2 %, 20,9 % zelo dobro in 34,9 dobro. 
Slaba tretjina vseh učencev se je v šoli zelo dobro naučila uporabljati palični mešalnik, 
mikrovalovno pečico, pečico in štedilnik. Največ učencev (38,4 %) se je v šoli zelo slabo 
naučilo uporabljati mikrovalovno pečico. Med 35 % in  40 % učencev meni da se je v šoli dobro 
naučilo uporabljati štedilnik, pečico in palični mešalnik.. 
Več kot polovica vseh učencev pravi, da so se zelo dobro ali dobro naučili uporabe vseh naštetih 
kuhinjskih pripomočkov. Zanimivo je tudi da je zelo nizek odstotek tistih učencev, ki meni da 
so se v šoli slabo naučili uporabljati kuhinjske aparate in pripomočke in višji odstotek tistih 
učencev, ki so prepričani da so se v šoli zelo slabo naučili uporabe kuhinjskih aparatov in 
pripomočkov. 
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Preglednica 24: Delež odgovorov učencev o pridobljenih prehranskih veščinah v šoli – 
postopki priprave hrane  

Postopek Odgovori 
 ZELO SLABO SLABO DOBRO ZELO DOBRO 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Cvrenje 18  20,9 14  16,3 40  46,5 14  16,3 
Pečenje 15  17,4 12  13,9 41  47,7 18  20,9 

Kuhanje v sopari 20  23,2 19  22,1 33  38,4 14  16,3 
Dušenje 21  24,4 17  19,8 34  39,5 14  16,3 

Kuhanje v vodi 15  17,4 10  11,6 40  46,5 21  24,4 
Praženje 17  19,8 12  13,9 40  46,5 17  19,8 

Sekljanje (npr. čebule) 15  17,4 11  12,8 34  39,5 26  30,2 
Rezanje zelenjave 14  16,3 11  12,8 35  40,7 26  30,2 

Tehtanje 13  15,1 11  12,8 35  40,7 27  31,4 
Stepanje (npr. jajca) 18  20,9 10  11,6 35  40,7 23  26,7 

Paniranje (npr. zrezki) 20  23,2 15  17,4 36  41,9 15  17,4 
 
Od vseh vprašanih osnovnošolcev visok delež (nad 60 %) ocenjuje da so se v šoli zelo dobro 
ali dobro naučili naslednjih postopkov priprave hrane: cvrenje, pečenje, kuhanje v vodi, 
praženje, sekljanje, rezanje zelenjave, tehtanje in stepanje. Več kot 20 % učencev meni da so 
se v šoli zelo slabo naučili cvrenja, kuhanja v sopari, dušenja, praženja in paniranja.  
Pri enajstem vprašanju so osnovnošolci izbrali kako dobro so se v šoli naučili različnih 
prehranskih veščin (preglednica 25). V ta namen sem jim ponudila štiri stopenjsko Likertovo 
lestvico.  
Preglednica 25: Delež odgovorov učencev o pridobljenih prehranskih veščinah v šoli  

Prehranske veščine Odgovori 
     ZELO SLABO SLABO DOBRO ZELO DOBRO 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Branja deklaracij 19 22,1 16 18,6 38 44,2 13 15,1 

pravilnega shranjevanja 
živil? 

14 16,3 12 13,9 36 41,9 24 27,9 
kuhanja? 13 15,1 12 13,9 34 39,5 27 31,4 

varne uporabe 
kuhinjskih 

pripomočkov? 
14 16,3 7 8,1 35 40,7 30 34,9 

priprave pogrinjka? 13 15,1 10 11,6 36 41,9 27 31,4 
varne priprave hrane 
(paziš na čistočo)? 

12 13,9 8 9,3 31 36,0 35 40,7 
Sestavljanja jedilnikov 

za različne obroke 
18 20,9 13 15,1 31 36,0 24 27,9 

 
Velika večina (nad 70 %) vseh učencev se je skoraj vseh prehranskih veščin v šoli naučila dobro 
ali zelo dobro. Največ problemov so učenci imeli pri učenju branja deklaracij in sestavljanja 
jedilnikov za različne obroke. 22,1 % vseh učencev pravi, da so se branja deklaracij v šoli 
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naučili zelo slabo in 18,6 % slabo. 20,9 % učencev se je sestavljanja jedilnikov za različne 
obroke naučilo v šoli zelo slabo, 15,1 % pa slabo.  
Preglednica 26: Delež odgovorov učencev o pridobljenih prehranskih veščinah v šoli 
glede na spol  

Prehranske veščine 
TRDITEV 

Moški  Ženski 
f f (%) f f (%) 

Branja deklaracij ZELO SLABO 9 21,4 10 22,7 
SLABO 12 28,6 4 9,1 
DOBRO 14 33,3 24 54,5 

ZELO DOBRO 7 16,7 6 13,6 
pravilnega shranjevanja živil? ZELO SLABO 8 19,0 6 13,6 

SLABO 9 21,4 3 6,8 
DOBRO 16 38,1 20 45,4 

ZELO DOBRO 9 21,4 15 34,1 
kuhanja? ZELO SLABO 6 14,3 7 15,9 

SLABO 9 21,4 3 6,8 
DOBRO 15 35,7 19 43,2 

ZELO DOBRO 12 28,6 15 34,1 
varne uporabe kuhinjskih 

pripomočkov? 
ZELO SLABO 7 16,7 6 13,6 

SLABO 5 11,9 3 6.8 
DOBRO 18 42,8 19 43,2 

ZELO DOBRO 12 28,6 16 36,4 
priprave pogrinjka? ZELO SLABO 7 16,7 6 13,6 

SLABO 7 16,7 3 6,8 
DOBRO 17 40,5 19 43,2 

ZELO DOBRO 11 26,2 16 36,4 
varne priprave hrane (paziš na 

čistočo)? 
ZELO SLABO 6 14,3 6 13,6 

SLABO 6 14,3 2 4,5 
DOBRO 17 40,5 14 31,8 

ZELO DOBRO 13 30,9 12 27,3 
Sestavljanja jedilnikov za različne 

obroke 
ZELO SLABO 7 16,7 11 25,0 

SLABO 9 21,4 4 9,1 
DOBRO 13 30,9 18 40,9 

ZELO DOBRO 13 30,9 11 25,0 
 
V preglednici 26 sem primerjala pridobljene prehranske veščine v šoli glede na spol. Med 
deklicami ni dečki ni pomembne razlike v pridobljenih prehranskih veščinah v šoli. Tako 
deklice kot dečki so usvojili prehranske veščine v primerljivih deležih. Razen pri učenju branja 
deklaracij so se dekleta pri pouku naučila več kot dečki (slabo se je naučilo 28,6 % dečkov in 
9,1 % deklic, medtem ko se je branja deklaracij dobro naučilo 54,5 % deklic in 33,3 % dečkov). 
V večini so deklice večkrat izbrale možnost zelo dobro in dobro, pri pridobljenih prehranskih 
veščinah v šoli, kot dečki, razen pri varni pripravi hrane in sestavljanju jedilnikov za različne 
obroke, kjer dečki menijo, da so pridobili več znanja. 
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Preglednica 27: Delež odgovorov učencev o pridobljenih prehranskih veščinah v šoli 
glede na kraj bivanja  

Prehranske veščine 
TRDITEV 

*Urbano  **Ruralno  
f f (%) f f (%) 

Branja deklaracij ZELO SLABO 10 23,2 9 20,9 
SLABO 7 16,3 9 20,9 
DOBRO 16 37,2 22 51,2 

ZELO DOBRO 10 23,2 3 7,0 
pravilnega shranjevanja živil? ZELO SLABO 7 16,3 5 11,6 

SLABO 5 11,6 7 16,3 
DOBRO 18 41,9 20 46,5 

ZELO DOBRO 13 30,2 11 25,6 
kuhanja? ZELO SLABO 9 20,9 4 9,3 

SLABO 5 11,6 7 16,3 
DOBRO 16 37,2 18 41,9 

ZELO DOBRO 13 30,2 14 32,5 
varne uporabe kuhinjskih 

pripomočkov? 
ZELO SLABO 8 18,6 6 13,9 

SLABO 3 7,0 4 9,3 
DOBRO 15 34,9 20 46,5 

ZELO DOBRO 17 39,5 13 30,2 
priprave pogrinjka? ZELO SLABO 8 18,6 5 11,6 

SLABO 4 9,3 6 13,9 
DOBRO 18 41,9 20 46,5 

ZELO DOBRO 13 30,2 12 27,9 
varne priprave hrane (paziš na 

čistočo)? 
ZELO SLABO 4 9,3 4 9,3 

SLABO 6 13,9 7 16,3 
DOBRO 16 37,2 17 39,5 

ZELO DOBRO 17 39,5 15 34,9 
Sestavljanja jedilnikov za različne 

obroke 
ZELO SLABO 9 20,9 9 20,9 

SLABO 6 13,9 7 16,3 
DOBRO 12 27,9 16 37,2 

ZELO DOBRO 16 37,2 11 25,6 
 
Legenda: *urbano okolje – pomeni mestno urejeno okolje (mesto+predmestje) 
**ruralno okolje – pomeni podeželsko okolje (vas) 
 
V preglednici 27 sem primerjala pridobljene prehranske veščine v šoli glede na okolje iz 
katerega učenci prihajajo. Glede na kraj bivanja učencev ni pomembne razlike v pridobljenih 
prehranskih veščinah v šoli. 
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Preglednica 28: Delež odgovorov učencev o pridobljenih prehranskih veščinah v šoli 
glede na uspeh 

Prehranske veščine 
TRDITEV Odličen Prav dober Dober  

*Zadosten 
Nezadosten 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Branja deklaracij ZELO SLABO 2 10,0 7 20,6 4 16,7 6 75,0 

SLABO 4 20,0 5 14,7 6 25,0 1 12,5 
DOBRO 12 60,0 16 47,0 9 37,5 1 12,5 

ZELO DOBRO 2 10,0 6 17,6 5 20,8 0 0,0 
pravilnega 

shranjevanja živil? 
ZELO SLABO 1 5,0 5 14,7 4 16,7 4 50,0 

SLABO 6 30,0 2 5,9 3 12,5 1 12,5 
DOBRO 8 40,0 17 50,0 8 33,3 3 37,5 

ZELO DOBRO 5 25,0 10 29,4 9 37,5 0 0,0 
kuhanja? ZELO SLABO 3 15,0 3 8,8 3 12,5 4 50,0 

SLABO 4 20,0 4 11,8 4 16,7 0 0,0 
DOBRO 8 40,0 16 47,0 7 29,2 3 37,5 

ZELO DOBRO 5 25,0 11 32,3 10 41,7 1 12,5 
varne uporabe 

kuhinjskih 
pripomočkov? 

ZELO SLABO 2 10,0 5 14,7 2 8,3 5 62,5 
SLABO 3 15,0 2 5,9 2 8,3 0 0,0 
DOBRO 9 45,0 16 47,0 9 37,5 1 12,5 

ZELO DOBRO 6 30,0 11 32,3 11 45,8 2 25,0 
priprave pogrinjka? ZELO SLABO 2 10,0 4 11,8 3 12,5 4 50,0 

SLABO 5 25,0 3 8,8 2 8,3 0 0,0 
DOBRO 8 40,0 16 47,0 11 45,8 1 12,5 

ZELO DOBRO 5 25,0 11 32,3 8 33,3 3 37,5 
varne priprave hrane 
(paziš na čistočo)? 

ZELO SLABO 2 10,0 3 8,8 3 12,5 4 50,0 
SLABO 2 10,0 1 2,9 4 16,7 1 12,5 
DOBRO 7 35,0 16 47,0 7 29,2 1 12,5 

ZELO DOBRO 9 45,0 14 41,2 10 41,7 2 25,0 
Sestavljanja 

jedilnikov za različne 
obroke 

ZELO SLABO 6 30,0 6 17,6 2 8,3 4 50,0 
SLABO 3 15,0 4 11,8 5 20,8 1 12,5 
DOBRO 6 30,0 16 47,0 8 33,3 1 12,5 

ZELO DOBRO 5 25,0 8 23,5 9 37,5 2 25,0 
 
Legenda: *ker je delež zadostnih in nezadostnih učencev zelo nizek, smo jih združili v 
eno skupino  
 
V preglednici 28 sem primerjala pridobljene prehranske veščine v šoli glede na učni uspeh ob 
zaključku osmega razreda osnovne šole. Statistično pomembnih razlik med učenci z odličnim, 
prav dobrim in dobrim uspehom ni. Premalo učencev z zadostnim in nezadostnim uspehom je 
odgovarjalo na vprašanja, da bi lahko rezultati vplivali na raziskavo. 
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Preglednica 29: Delež odgovorov o pridobljenih prehranskih veščinah v šoli glede na 
izbirne vsebine  

Prehranske 
veščine TRDITEV *NP **SPH NP+SPH 

Nisem obiskoval/-
a teh dveh 
predmetov 

f f  (%) f f  (%) f f  (%) f f  (%) 
Branja 

deklaracij 
ZELO SLABO 2 16,7 1 10,0 1 8,3 12 24,0 

SLABO 1 8,3 2 20,0 2 16,7 8 16,0 
DOBRO 5 41,7 4 40,0 4 33,3 24 48,0 

ZELO DOBRO 4 33,3 3 30,0 5 41,7 8 16,0 
pravilnega 

shranjevanja 
živil? 

ZELO SLABO 0 0,0 1 10,0 1 8,3 10 20,0 
SLABO 1 8,3 1 10,0 0 0,0 8 16,0 
DOBRO 8 66,7 6 60,0 3 25,0 24 48,0 

ZELO DOBRO 3 25,0 2 20,0 8 66,7 10 20,0 
kuhanja? ZELO SLABO 0 0,0 1 10,0 1 8,3 11 22,0 

SLABO 0 0,0 0 0,0 2 16,7 6 12,0 
DOBRO 6 50,0 6 60,0 6 50,0 20 40,0 

ZELO DOBRO 6 50,0 3 30,0 3 25,0 15 30,0 
varne uporabe 

kuhinjskih 
pripomočkov? 

ZELO SLABO 0 0,0 1 10,0 1 8,3 10 20,0 
SLABO 2 16,7 1 10,0 1 8,3 4 8,0 
DOBRO 6 50,0 3 30,0 4 33,3 21 42,0 

ZELO DOBRO 4 33,3 5 50,0 6 50,0 17 34,0 
priprave 

pogrinjka? 
ZELO SLABO 0 0,0 0 0,0 1 8,3 11 22,0 

SLABO 0 0,0 0 0,0 1 8,3 6 12,0 
DOBRO 8 66,7 6 60,0 5 41,7 21 42,0 

ZELO DOBRO 4 33,3 4 40,0 5 41,7 14 28,0 
varne priprave 
hrane (paziš na 

čistočo)? 
ZELO SLABO 0 0,0 1 10,0 1 8,3 10 20,0 

SLABO 2 16,7 1 10,0 2 16,7 2 4,0 
DOBRO 4 33,3 4 40,0 6 50,0 21 42,0 

ZELO DOBRO 6 50,0 4 40,0 3 25,0 19 38,0 
Sestavljanja 
jedilnikov za 

različne 
obroke 

ZELO SLABO 2 16,7 0 0,0 1 8,3 12 24,0 
SLABO 3 25,0 1 10,0 2 16,7 6 12,0 
DOBRO 6 50,0 5 50,0 3 25,0 18 36,0 

ZELO DOBRO 1 8,3 4 40,0 6 50,0 16 32,0 
 
Legenda: *NP – Načini prehranjevanja 
**SPH – Sodobna priprava hrane 
 
V preglednici 29 sem primerjala pridobljene prehranske veščine v šoli glede na obiskovanje 
obveznih izbirnih vsebin Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane. Med učenci, ki so 
obiskovali enega ali oba izbirna predmeta in učenci, ki niso obiskovali izbirnih predmetov 
povezanih s prehranskimi vsebinami ni statistično pomembne razlike v pridobljenih 
prehranskih veščinah v šoli. Od 60 % do 70 % učencev je mnenja, da so so prehranskih veščin 
v šoli naučili dobro ali zelo dobro.  
 

3.4.11. UČENJE KUHANJA 
 
Pri trinajstem vprašanju so osnovnošolci izbrali koliko so jih navedene osebe naučile kuhati. V 
ta namen sem jim ponudila štiri stopenjsko Likertovo lestvico.  
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Preglednica 30: Delež odgovorov učencev o pridobljenem znanju kuhanja 
Oseba/-e Odgovori 

     NIČ MALO SREDNJE VELIKO 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Oče 25  29,4 33  38,8 12  14,1 15  17,6 
Mama 8  9,4 2  2,3 16  18,8 59 69,4 

Stari starši 14  16,5 13  15,3 33  38,8 25 29,4 
Prijatelji 57  67,0 21  24,7 4  4,7 3  3,5 

Učitelji v šoli 23 27,0 22  25,9 21  24,7 19 22,3 
 
Največ (69,4 %) učencev je kuhanja veliko naučila mama, sledijo stari starši z 29,4 % in učitelj 
v šoli (22,3 %). 18 % meni, da jih kuhanja veliko naučil oče. Srednje so se učenci naučili 
kuhanja pri starih starših (38,8 %), učitelju v šoli (24,7 %), mami (18,8 %) in očetu (14,1 %). 
Malo so se kuhanja naučili učenci pri očetu (38,8 %), učitelju v šoli (25,9 %) in prijateljih (24,7 
%). Največ učencev meni da se niso kuhanja nič naučili pri prijateljih (67,0 %), sledi oče z 29,4 
% in učitelj v šoli z 27,0 %. Če naredimo povzetek se je učenec veliko kuhanja naučil doma pri 
mami (69%), srednje pri starih starših (39 %), malo pri očetu (39 %) in nič pri prijateljih (67 
%). Kot navaja T. W. L. Lai-Yeung (2015) večina staršev meni, da bi morala biti mama tista, 
ki nauči svoje otroke kuhanja oziroma prehranskih veščin. 
 

3.4.12. SAMOSTOJNO IZVAJANJE PREHRANSKIH VEŠČIN 
 
Pri štirinajstem vprašanju so osnovnošolci izbrali kako pogosto si sami pripravijo naštete 
obroke. V ta namen sem jim ponudila štiri stopenjsko Likertovo lestvico.  
Preglednica 31: Delež odgovorov učencev o pogostosti samostojne priprave obrokov  

Obrok 
     

Odgovori 
NIKOLI ZELO REDKO 

(MANJ KOT 
1X NA 

MESEC) 

OBČASNO 
(VSAJ 1X NA 

TEDEN) 
ZELO 

POGOSTO 
(VEČKRAT NA 

TEDEN) 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Zajtrk 17  20,0 5  5,9 30  35,3 33  38,8 
Kosilo 20  23,5 33  38,8 14  16,5 18  21,2 

Popoldanska malica 19  22,3 6  7,0 31  36,5 29  34,1 
Večerja 15  17,6 7  8,2 21  24,7 42  49,4 

 
Zajtrk si učenci samostojno največkrat pripravijo zelo pogosto (38,8 %) ali pa nikoli (20,0 %). 
Kosilo si učenci samostojno pripravijo zelo redko (38,8 %). Občasno (36,5 %) si samostojno 
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učenci pripravijo popoldansko malico, približno v istem sorazmerju pa si jo pripravijo zelo 
pogosto (34,1 %), 22,3 % pa si popoldanske malice nikoli ne pripravi samostojno. 49,4 % 
učencev si večerjo zelo pogosto samostojno pripravi, 24,7 % vseh učencev pa si jo samostojno 
pripravi občasno. Učenci si samostojno največkrat pripravijo večerjo in zajtrk, zelo redko si 
samostojno pripravijo kosilo, občasno pa si pripravijo tudi popoldansko malico. Kot so 
ugotovili N. L. Larson, M. Story, M. E. Eisenberg in D. Neumark-Sztainer (2006), vsi učenci, 
ki kakorkoli pomagajo pri pripravi jedi doma, to počnejo manj kot trikrat na teden.    
 
Pri petnajstem vprašanju so osnovnošolci ocenili kako dobro znajo samostojno pripraviti 
določene jedi. V ta namen sem jim ponudila štiri stopenjsko Likertovo lestvico.  
Preglednica 32: Delež odgovorov učencev o sposobnost samostojne priprave obrokov  

Jed Odgovori 
NIKOLI NE 

PRIPRAVLJAM 
ZELO SLABO SLABO DOBRO ZELO DOBRO 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Pogreto mleko 15 17,8 1  1,2 2  2,4 7 8,3 59  70,2 

Limonada 10  11,9 3  3,6 1  1,2 9  10,7 61  72,6 
Trdo kuhano jajce 11  13,1 3  3,6 7  8,3 13  15,5 50 59,5 

Sendvič 9  10,7 1  1,2 2  2,4 11 13,1 61 72,6 
Sadna kupa 10  11,9 5  5,9 4  4,8 13  15,5 52 61,9 

Krompir v kosih 9  10,7 4  4,8 7  8,3 30 35,7 34 40,5 
Testenine z omako 10  11,9 5  5,9 24  28,6 12  14,3 33 39,9 

Palačinke 10  11,9 5  5,9 5  5,9 26 30,9 38 45,2 
Zelenjavna rižota 16  19,0 20  23,8 16  19,0 14  16,6 18 21,4 
Zrezek v gobovi 

omaki 
22  26,2 17  20,2 22  26,2 9  10,7 14 16,7 

Čokoladna torta 28 33,3  10  11,9 15  17,8 14  16,7 17 20,2 
Zelo dobro znajo učenci samostojno pripraviti pogreto mleko, limonado, trdo kuhano jajce, 
sendvič, sadno kupo, palačinke in krompir v kosih. 26,2 % učencev meni da znajo slabo 
samostojno pripraviti zrezek v gobovi omaki  ali pa ga nikoli ne pripravljajo. Testenine z omako 
28,6 % učencev zna slabo samostojno pripraviti. Največ učencev (33,3 %) čokoladne torte 
samostojno nikoli ne pripravlja. 
Preproste jedi znajo učenci zelo dobro samostojno pripraviti. Manj so samozavestni pri pripravi 
bolj zakompliciranih sestavljenih jedi, ki vzamejo več časa za pripravo. Samostojno nikoli ne 
pripravljajo čokoladne torte in zrezka v gobovi omaki. Zelo slabo znajo samostojno pripraviti 
tudi zelenjavno rižoto. 
Pri šestnajstem vprašanju so osnovnošolci označili pogostost izvajanja izbranih prehranskih 
veščin. V ta namen sem jim ponudila štiri stopenjsko Likertovo lestvico.  
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Preglednica 33: Delež odgovorov učencev o pogostosti prehranskih veščin  
Prehranska veščina 

     
Odgovori 

NIKOLI ZELO REDKO OBČASNO ZELO  
POGOSTO 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
te starši vključujejo v 

odločanje katero hrano 
bodo kupili? 

16  19,0 13  15,5 34  40,5 21  25,0 

predlagaš kaj boste jedli za 
kosilo? 13  15,5 11  13,1 34  40,5 26  30,9 

kupuješ hrano sam/-a? 31  36,9 29  34,5 19  22,6 5  5,9 
kupuješ hrano s starši? 14  16,7 8  9,5 34  40,5 28  33,3 

predlagaš, da bi pri pripravi 
jedi doma uporabili manj 

maščob in sladkorja? 
28  33,3 30  35,7 19  22,6 7  8,3 

se doma vključuješ v 
pridelavo hrane (npr. delo 

na vrtu)? 
23  27,4 22  26,2 20 23,8 19  22,6 

Si pri pripravi jedi 
pozoren/-na na čistočo 13  15,5 9  10,7 20  23,8 42  50,0 

sam/-a pomiješ posodo? 18  21,4 11  13,1 30  35,7 25  29,8 
pripraviš mizo za uživanje 

hrane? 14  16,7 10  11,9 23  27,4 37  44,0 
te starši spodbujajo h 

kuhanju? 13  15,5 12  14,3 36  42,9 23  27,4 
 
Učenci občasno (40,5 %) kupujejo hrano s starši in predlagajo kaj bi jedli za kosilo. Občasno 
jih tudi starši spodbujajo h kuhanju (42,9 %) in jih vključujejo v odločanje katero hrano bodo 
kupili (40,5 %). Polovica vseh učencev je zelo pogosto pri pripravi jedi pozornih na čistočo. 
44,0 % učencev zelo pogosto pripravi mizo za uživanje hrane. 35,7 % učencev zelo redko 
predlaga, da bi pri pripravi jedi doma uporabili manj maščob in sladkorja. Tretjina učencev zelo 
pogosto kupuje hrano s starši, predlaga kaj bodo jedli za kosilo (30,9 %) in sama pomije posodo 
(29,8 %) ter jih starši spodbujajo h kuhanju (27,4 %). 36,9 % učencev nikoli ne kupuje hrano 
samih in 33,3 % učencev nikoli ne predlaga da bi pri pripravi jedi doma uporabili manj maščob 
in sladkorja. Kar se pridelave hrane doma tiče, pa so učenci razdeljeni približno na polovico. 
Polovica se  zelo redko (26,2 %) ali nikoli (27,4 %) ne vključuje v pridelavo hrane doma, slaba 
polovica pa se občasno (23,8 %) ali zelo pogosto (22,6 %) vključi v pridelavo hrane doma. 
Iz rezultatov je razvidno, da večina učencev nikoli sama ne kupuje hrane, vendar občasno do 
zelo pogosto kupujejo hrano s starši, podobno so ugotovili tudi  v raziskavi N. L. Larson, M. 
Story, M. E. Eisenberg in D. Neumark-Sztainer (2006) skoraj polovica učencev pomaga pri 
nakupu živil vsaj enkrat na teden. Mednarodne raziskave kažejo da starši pripravljajo obroke 
glede na želje in okuse svojih otrok. (Vrhovnik, 2012), kar lahko potrdimo z rezultatom, da več 
kot 65 % učencev pravi, da jih starši občasno do zelo pogosto vključujejo v določanje, katero 
hrano bodo kupili in več kot 70 % učencev pravi, da občasno do zelo pogosto predlagajo kaj 
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bodo jedli za kosilo. Rezultati raziskave C. Byrd-Bredbenner, J. Maurer Abbot in V. Quick 
(2009) kažejo da velika večina učencev pomaga pri pripravi hrane. Približno polovica si pred 
pripravo jedi umije roke, kar lahko potrdimo saj večina učencev občasno do zelo pogosto 
pomaga pri pripravi hrane doma, po večini učenci pripravijo mizo za uživanje hrane, so pri 
pripravi jedi pozorni na čistočo in sami pomijejo posodo. Več kot 70 % učencev starši 
spodbujajo k kuhanju. 
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4. SKLEP 
 
Zdrave prehranjevalne navade so eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na 
posameznikovo zdravje in način življenja. Pridobljene prehranske veščine pa se z učenjem 
prenašajo tudi na naslednje generacije. Prehranske veščine usvojene med mladostniki 
povezujemo z zdravimi prehranskimi odločitvami, boljšimi prehranjevalnimi navadami in 
večjo verjetnostjo samostojnega in zdravega načina življenja tudi v kasnejših življenjskih 
obdobjih. Prehranske veščine so del prehranske pismenosti v katero je vključeno tudi 
prehransko znanje. Posameznik s pridobljenimi in razvitimi ustreznimi prehranskimi veščinami 
je zmožen načrtovati vnos hranilnih sestavin, sestaviti nakupovalni seznam živil, brati in 
razumeti deklaracije na živilih, poznati pravilno rokovanje z živili in ustrezno shranjevanje živil 
in jedi, samostojno načrtovati in pripraviti jedi z uporabo ustreznih kuhinjskih pripomočkov, 
pripraviti jedi po receptu in po potrebi recept tudi prilagoditi, pravilno pripraviti pogrinjek, 
upoštevati bonton in upoštevati higienska načela pri rokovanju z živili, ter predvideti posledice 
neupoštevanja le teh. 
Glede na postavljene cilje in rezultate raziskave lahko ugotovimo, da učenci ob zaključku 
obveznega osnovnošolskega formalnega izobraževanja usvojijo prehranske veščine, glede na 
predvidene cilje prehranskega izobraževanja.  
Slabše prehranske veščine sem zaznala pri branju in razumevanju podatkov na deklaraciji 
živila. Osnovne podatke (neto teža živila, rok uporabe, izpis določenih sestavin na 100 g 
izdelka...) učenci dobro razumejo, problem nastane pri pretvarjanju količin na eno porcijo 
živila. V praksi učenci skoraj nikoli (razen cene) ne berejo deklaracij in sestavin živil preden 
jih kupijo. Učenci znajo izbrati zdrava živila in živila z nizko vsebnostjo maščob, težave jim 
povzročajo nekatera živila, ki vsebujejo več maščobe a njihove sestave pogosto ne poznamo 
npr. oreški, pašteta. Dobro poznajo pravilno shranjevanje živil. Ob zaključku osnovnošolskega 
izobraževanja znajo učenci pripraviti jed po receptu, pretvarjati merske enote za maso in oceniti 
okviren čas potreben za pripravo jedi. Večina učencev zna recept po potrebi tudi prilagoditi.  
Učenci se v šoli naučijo uporabe osnovnih kuhinjskih pripomočkov, aparatov in postopkov 
priprave hrane. Slabše se naučijo uporabe multipraktika in mikrovalovne pečice. Sklepamo 
lahko, da zaradi tega, ker  osnovne šole niso imele omenjenih gospodinjskih aparatov. Naučijo 
se tudi varne priprave hrane in priprave pogrinjka. Posebnih razlik med učenci glede na spol, 
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okolje, kjer živijo, učni uspeh na koncu osmega razreda in obiskovanje izbirnih predmetov 
Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane nisem ugotovila. 
Velika večina učencev je mnenja, da jih je kuhanja največ naučila mama, kljub temu, pa 
samostojno, v domačem okolju, prehranske veščine izvajajo redko, polovica učencev si večkrat 
na teden pripravi samo večerjo, včasih tudi zajtrk in popoldansko malico. 
Ob zaključku osnovne šole znajo učenci samostojno dobro pripraviti nekatere osnovne in 
preproste jedi npr. pogreto mleko, limonada, trdo kuhano jajce, sendvič, sadna kupa in 
palačinke, manj vešči pa so samostojne priprave kompleksnih jedi npr. zelenjavna rižota, zrezek 
v gobovi omaki in čokoladna torta, ko jo večina nikoli ne pripravljajo.  
Osnovnošolce je potrebno spodbuditi in ustrezno motivirati, da bodo pogosteje samostojno 
izvajali prehranske veščine, tudi s pomočjo različnih kuharskih tečajev in prehranskih delavnic. 
Svoj delež bi morali doprinesti tudi starši in družina z vzpodbujanjem otrok k izvajanju 
prehranskih veščin v domačem okolju. To bi lahko pripomoglo k njihovi večji notranji 
motivaciji po samostojnem izvajanju prehranskih veščin. Tako lahko omogočimo učencem več 
samostojnosti pri skrbi za prehranjevanje in izvajanje prehranskih veščin. Posledično učenci 
razvijejo skrb za svoje zdravje, na katerega imajo prehranske veščine velik vpliv. 
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6. PRILOGE 
                NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Lepo pozdravljen/-a!  
Sem študentka Pedagoške fakultete in v okviru diplome delam raziskavo o prehranskih 
veščinah osnovnošolcev. 
Prosim te, da odgovoriš na naslednja vprašanja. Anketa je anonimna, zato ti svojega imena 
ni potrebno napisati.  
Za tvoje sodelovanje se ti prijazno zahvaljujem! 
Urška Kranjec 
___________________________________________________________________________
_______ 
 
Pri spodaj navedenih vprašanjih odgovor obkroži ali napiši. 
 SPOL:  M  Ž 
 
STAROST:_______ let.  
 
OBISKOVAL/-A SEM IZBIRNI PREDMET: 

a) Načini prehranjevanja 
b) Sodobna priprava hrane 
c) Nisem obiskoval/-a teh dveh izbirnih predmetov 

 
UČNI USPEH OB KONCU 8. RAZREDA:_______. 
 
KRAJ BIVANJA: 

a) Mesto  
b) Predmestje  
c) Vas  

 
Dobro preberi vprašanja, razmisli in izberi najbolj pravilen odgovor. 

1. Preberi podatke na deklaraciji živila in odgovori na vprašanja. 
Žitni kosmiči z belo in mlečno čokolado Sestavine: moka (pšenična (vsebuje gluten) in riževa) 62%, sladkor, dekstroza, kakav v 
prahu, mlečna čokolada (sladkor, kakavovo maslo, mleko v prahu, kakavova masa, emulgator 
(sojin lecitin), vanilijin ekstrakt) 1,8%, bela čokolada (sladkor, kakavovo maslo, mleko v 
prahu, sirotka v prahu (vsebuje mleko), emulgator (sojin lecitin), emulgator (poliglicerol 
poliricinoleat), vanilijin ekstrakt) 1,8%, posneto mleko v prahu, sol, arome (vanilija, mlečna 
čokolada). 
Nasvet za alergike: alergene snovi so označene s krepkim tiskom. 
Uporabno najmanj do/2.2.2017 
Neto količina: 500g 
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*RI Priporočen dnevni vnos za zdravo odraslo osebo (8400Kj/2000kcal).*PDV 
Priporočeni dnevni vnos 
Hranilne vrednosti: 100g produkta    
Energijska vrednost 1641kJ/387kcal 
Maščobe 2,6g 
od tega nasičene 
maščobe                               

1,1g 
Ogljikovi hidrati 81,0g           
od tega sladkorji                 33,0g 
Prehranske vlaknine            2,9g 
Beljakovine 8,5g 
Sol 0,48g 

 
1a. Izpiši katere alergene snovi vsebuje zgoraj navedeno živilo. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
1b. Kakšna je energijska vrednost na porcijo živila? 
Živilo Energijska vrednost na 

porcijo v kJ 
Energijska vrednost na 
porcijo v kcal 

Žitni kosmiči z belo in 
mlečno čokolado 

  

 
1c. Če upoštevaš, da vsebuje 1 vrečka 5g sladkorja, koliko vrečk sladkorja zaužiješ z eno 
porcijo živila? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________ 
 
1č. Kaj pomeni oznaka PDV? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________ 
 
1d. Preberi podatke na deklaraciji živila in odgovore napiši v preglednico. 
 
 Žitni kosmiči z belo in 

mlečno čokolado 
Neto teža živila   
Rok uporabe živila  
Energijska vrednost na 
porcijo živila 

 

1 porcija (30g) proizvoda 
vsebuje: 
493 kJ, 116 kcal, 6% 
Maščobe 0,81g, 1% 
Nasičene m. 0,33g, 2% 
Sladkor 10,2g, 11% 
Sol 0,13g, 2% 
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Nasičene maščobe na porcijo 
živila 

 

Sladkor na porcijo živila  
Vlaknine na porcijo živila  
Beljakovine na porcijo živila  
Sol na  porcijo živila  

 
2. V trgovini želiš kupiti živila z nizko vsebnostjo maščob. Obkroži katera živila boš 

kupil/-a.  
  

a) Oljčno olje e) Sadni jogurt i) Hrenovke m) Majoneza  
b) Čips s 

papriko   
f) Bomboni  j) Cvetača n) Jagodna marmelada 

c) Krompir g) Kokošja 
pašteta 

k) Orehi o) Mleko z 1,6 % 
mlečne maščobe 

d) Margarina h) Lešnikov 
namaz 

l) Jabolka p) Koruzni kruh 

 
3. Kam bi shranil/-a živila našteta v preglednici, da se ne bodo pokvarila. Obkroži 

številko pri izbranem odgovoru.  
 

Živilo Hladilnik Zamrzovalnik Omara/ 
Shramba 

Kuhinjski 
pult 

Sveža piščančja prsa, ki jih boš pripravil/-a 
za večerjo 

1 2 3 4 

Makaroni v embalaži 1 2 3 4 
Sirni namaz  1 2 3 4 
Jajca 1 2 3 4 
Mleto meso, ki ga boš potreboval/-a čez 
en teden 

1 2 3 4 

Ananas v odprti pločevinki  1 2 3 4 
Jogurt  1 2 3 4 
Moka  1 2 3 4 
Hrenovke  1 2 3 4 
Redkev  1 2 3 4 
Mleko v odprti embalaži   1 2 3 4 
Svinjski zrezek v naravni omaki, ki ga 
boš pojedel čez tri ure.  

1 2 3 4 

Pomarančni sok v odprti embalaži 1 2 3 4 
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4. Preberi naslednji recept za pripravo pite s paradižnikom in odgovori na 
vprašanja. Izberi najbolj pravilen odgovor. 
 
Sestavine:  
1 listnato testo (testo za kremšnite) 
3 jedilne žlice paradižnikovega kečapa  
30 dag paradižnika  
Timijan 
2 jedilni žlici oljčnega olja 
125 g milanske suhe salame 

 
 

 

Priprava: 1. Testo razvaljamo in ga položimo 
na pekač.  

2. Testo premažemo s 
paradižnikovim kečapom, 
dodamo timijan in ga pečemo 10 
minut na 180 °C. 

3. Po 10 minutah testo obložimo s 
paradižnikom in salamo.  

4. Pečemo še 15 minut na 180 °C. 
5. Ko je pita pečena jo pokapamo z 

oljčnim oljem.  

 
4a.Koliko časa bi potreboval/-a za celotno pripravo pite s paradižnikom? a) 10 minut 

b) 25 minut 
c) 1 uro 
d) 2 uri  
e) 3, 5 ure  

 
4b. Kdaj bi vključil/-a pečico? a) Preden testo premažeš s paradižnikovim kečapom.  

b) Ko začneš z valjanjem testa. 
c) Ko je testo obloženo z vsemi sestavinami, razen s salamo.  
d) Ko daš pito v pečico. 
e) Ko testo obložiš s paradižnikom.  

 
4c.Za pito potrebuješ 30 dag paradižnika, koliko gramov je to? a) 0,3 g paradižnika  

b) 3 g paradižnika  
c) 30 g paradižnika  
d) 300 g paradižnika  
e) 3000 g paradižnika  

 
4d. Pri pripravi pite si ugotovil/-a, da nimaš paradižnikovega kečapa. Kaj boš storil/-a, da 
bo pita pripravljena v najkrajšem možnem času in ne boš spremenil/-a okusa pite?  a) Namesto kečapa uporabim paradižnik, ki ga pečem na olju.  

b) Namesto kečapa uporabim paradižnik, ki ga dušim 5 - 10 minut.  
c) Namesto kečapa uporabim ajvar.  
d) Ne vem.  

 
4e. Pito želiš pripraviti tudi za svojo babico, ki ima povišano raven maščob v krvi. Katero 
živilo boš zamenjal/-a, da bo v jedi manj maščobe?  a) Listnato testo zamenjam z vlečenim testom. 

b) Oljčno olje zamenjam z maslom. 
c) Kečap zamenjam z ajvarjem. 
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d) Milansko salamo zamenjam z mortadelo. 
e) Ne vem.  
 

5. Obkroži 4 živila iz katerih bi pripravil/-a najbolj zdrav sendvič, ki vsebuje čimveč 
različnih hranilnih snovi.  
 

a) Bela žemlja e) Polnomastni sir i) Mortadela m) Paradižnik 
b) Polnozrnti kruh f) Polmastni sir j) Piščančja 

prsa 
n) Paprika 

c) Črni kruh g) Topljeni sir k) Posebna 
salama  

o) Kumare  

 
 

6. Izberi postopek s katerim bi najbolj zdravo skuhal/-a navedena živila. Obkroži 
številko pri izbranem odgovoru.  
 

Živilo Dušenje  Cvrenje  Kuhanje v 
vodi 

Pečenje  Kuhanje v 
sopari 

Zelenjava 1 2 3 4 5 
Krompir  1 2 3 4 5 
Hrenovke  1 2 3 4 5 
Biskvitno testo 1 2 3 4 5 
Testenine  1 2 3 4 5 
Štruklji  1 2 3 4 5 
Jajca 1 2 3 4 5 
Riba   1 2 3 4 5 
Fižol  1 2 3 4 5 

 
7. Koliko časa bi potreboval/-a za toplotno pripravo navedenih jedi.  

 
Jed Čas kuhanja ali priprave 
 20 min 30 min 1 ura 2 uri 
Kuhan krompir v kosih      
Goveja juha      
Kuhana zelenjava      
Zelenjavna juha      
Piščančji zrezek v 
omaki  

    

Testo za torto     
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8. Napiši seznam sestavin, ki jih potrebuješ za pripravo pire krompirja. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

9. Kako pogosto, pri nakupovanju živil prebereš podatke navedene v preglednici?  
 

Podatek Nikoli Zelo 
redko  

Občasno Zelo 
pogosto  

Vedno 
Cena  1 2 3 4 5 
Sestavine  1 2 3 4 5 
Alergeni  1 2 3 4 5 
Rok uporabe  1 2 3 4 5 
Energijska vrednost 1 2 3 4 5 
Vsebnost sladkorja  1 2 3 4 5 
Vsebnost maščob  1 2 3 4 5 
Vsebnost prehranske 
vlaknine 

1 2 3 4 5 
 

10. Kako pogosto DOMA uporabljaš navedene kuhinjske pripomočke ter postopke 
priprave hrane? 
 

Pripomoček/  
Postopek priprave 

Nikoli Manj 
kot 1-x 

na 
mesec 

1x do 4-
krat na 
mesec 

Vsaj 1-
krat na 
teden 

Vsak 
dan  

Kuhinjski pripomočki 
Štedilnik 1 2 3 4 5 
Pečica 1 2 3 4 5 
Mikrovalovna pečica 1 2 3 4 5 
Palični mešalnik 1 2 3 4 5 
Multipraktik 1 2 3 4 5 
Nož 1 2 3 4 5 
Strgalnik  1 2 3 4 5 

Postopki priprave 
Cvrenje  1 2 3 4 5 
Pečenje  1 2 3 4 5 
Kuhanje v sopari 1 2 3 4 5 
Dušenje 1 2 3 4 5 
Kuhanje v  vodi  1 2 3 4 5 
Praženje  1 2 3 4 5 
Sekljanje (npr. 
čebule) 

1 2 3 4 5 
Rezanje zelenjave  1 2 3 4 5 
Tehtanje živil 1 2 3 4 5 
Stepanje (npr. jajca) 1 2 3 4 5 
Paniranje (npr. 
zrezki) 

1 2 3 4 5 
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11. Kako dobro si se v ŠOLI naučil uporabljati navedene kuhinjske aparate in 
pripomočke ter postopke priprave hrane?  

 
 

 
12. Kako dobro si se v ŠOLI naučil/a?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pripomoček/ 
Postopek priprave 

Zelo slabo Slabo  Dobro  Zelo 
dobro  

Kuhinjski pripomočki 
Štedilnik 1 2 3 4 
Pečica 1 2 3 4 
Mikrovalovna pečica 1 2 3 4 
Palični mešalnik 1 2 3 4 
Multipraktik 1 2 3 4 
Nož 1 2 3 4 
Strgalnik  1 2 3 4 

Postopki priprave 
Cvrenje  1 2 3 4 
Pečenje  1 2 3 4 
Kuhanje v sopari 1 2 3 4 
Dušenje 1 2 3 4 
Kuhanje v vodi  1 2 3 4 
Praženje  1 2 3 4 
Sekljanje (npr. 
čebule) 

1 2 3 4 

Rezanje zelenjave  1 2 3 4 
Tehtanje  1 2 3 4 
Stepanje (npr. jajca) 1 2 3 4 
Paniranje (npr. 
zrezki) 

1 2 3 4 

 Zelo slabo Slabo  Dobro  Zelo 
dobro  

Branja deklaracij 1 2 3 4 
Pravilnega 
shranjevanja živil 

1 2 3 4 

Kuhanja  1 2 3 4 
Varne uporabe 
kuhinjskih 
pripomočkov 

1 2 3 4 

Priprave pogrinjka  1 2 3 4 
Varne priprave hrane 
(paziš na čistočo) 

1 2 3 4 

Sestavljanja 
jedilnikov za različne 
obroke 

1 2 3 4 



Urška Kranjec (2016). Prehranske veščine osnovnošolcev (Diplomsko delo). 
Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  

76 
 

1. Oceni koliko so te navedene osebe naučile kuhati.  
 Nič Malo Srednje Veliko 
Oče  1 2 3 4 
Mama  1 2 3 4 
Stari starši  1 2 3 4 
Prijatelji  1 2 3 4 
Učitelji v šoli 1 2 3 4 

 
2. Kako pogosto si SAM/-A pripraviš navedene obroke? 

 
Obrok Nikoli Zelo redko 

(manj kot 
1x/mesec) 

Občasno 
(vsaj 

1x/teden) 
Zelo 

pogosto 
(večkrat na 

teden) 
Zajtrk 1 2 3 4 
Kosilo 1 2 3 4 
Popoldanska 
malica 

1 2 3 4 

Večerja  1 2 3 4 
 

3. Kako dobro znaš samostojno pripraviti jedi navedene v preglednici? 
 

Jed Nikoli ne 
pripravljam 

Zelo slabo Slabo Dobro Zelo dobro 

Pogreto mleko 0 1 2 3 4 
Limonada 0 1 2 3 4 
Trdo kuhano jajce 0 1 2 3 4 
Sendvič 0 1 2 3 4 
Sadna kupa 0 1 2 3 4 

Krompir v kosih 0 1 2 3 4 
Testenine z omako 0 1 2 3 4 
Palačinke 0 1 2 3 4 

Zelenjavna rižota 0 1 2 3 4 
Zrezek v gobovi 
omaki 

0 1 2 3 4 

Čokoladna torta 0 1 2 3 4 
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4. Pri naslednjih trditvah obkroži kako pogosto:  
 

 Nikoli Zelo 
redko  

Občasno  Zelo 
pogosto 

te starši vključijo v odločanje katero hrano 
bodo kupili? 

1 2 3 4 

predlagaš kaj boste jedli za kosilo? 1 2 3 4 
kupuješ hrano sam?      
kupuješ hrano s starši?     
predlagaš, da bi pri pripravi jedi doma 
uporabili manj maščob in sladkorja? 

1 2 3 4 

se doma vključuješ v pridelavo hrane (npr. 
delo na vrtu)? 

1 2 3 4 
si pri pripravi jedi pozoren na čistočo? 1 2 3 4 
sam pomiješ posodo? 1 2 3 4 
pripraviš mizo za uživanje hrane ? 1 2 3 4 
te starši spodbudijo h kuhanju? 1 2 3 4 

 
 
 
                 


