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POVZETEK 

V obdobju otrok in mladostnikov je zelo pomembno uživanje vitaminov in mineralov 

(elementov), vode in balastnih snovi. Zelenjava naj bi bila na jedilniku vsak dan v tednu. V 

omenjenem obdobju je uživanje zelenjave pod priporočili. Dnevno je priporočeno zaužiti od 

400 do 650 g zelenjave. Njihovo poseganje po zdravi hrani, zelenjavi, je odvisno od številnih 

dejavnikov. Kulture, socialnega okolja (družina, prijatelji, sošolci, šola), izpostavljenosti 

(dostopnost, nedostopnost), socialno-ekonomskega statusa, čustev, samoučinkovitosti, 

senzoričnih lastnosti (oblika, barva, vonj, okus, tekstura), znanja (hranilne snovi, učinek na 

zdravje), priprave (način priprave – kuhanje, pečenje, cvrenje, pasiranje; oblika zelenjave –

trakci, kocke) in serviranja zelenjave (barve, postavitev). 

Namen diplomskega dela je raziskati in primerjati odnos učencev 5. in 9. razredov osnovne 

šole do uživanja zelenjave. 

V raziskavo je bila vključenih 46 učencev 5. razredov in 66 učencev 9. razredov, skupaj 112 

učencev. Uporabljena tehnika zbiranja podatkov je bil anonimni anketni vprašalnik. 

Rezultati kažejo, da večjih razlik v odnosu do zelenjave med učenci 5. in 9. razreda, ni. 

Odgovori so bili dokaj podobni. Anketirane najbolj odvračajo senzorične lastnosti zelenjave, 

medtem ko jih družina k uživanju zelenjave spodbuja, saj jo večina uživa vsak dan. Ravno 

tako jih spodbuja šola. Učenci obeh razredov najraje uživajo kuhano ali surovo zelenjavo, 

uživali bi več zelenjave, če bi jo sami pripravili. Zavedajo se pomembnega učinka zelenjave 

na zdravje, in poznajo hranilne snovi, ki jih zelenjava vsebuje. Vendar si več zelenjave pri 

obrokih v šoli ne želijo. 

Ključne besede: osnovnošolec, odnos, prehrana, zelenjava, zdrava hrana 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

In a time of adolescence, consuming vitamins and minerals (elements), water, and roughage is 

very important. Vegetables should be on the menu every day in a week. In a time of 

adolescence, consumption of vegetables is below recommendations. It is recommended to 

consume 400 to 650 g of vegetables. It depends on numerous factors whether youth and 

children eat healthy food or not. Such factors are culture, social environment (family, friends, 

classmates, school), exposure (accessibility, inaccessibility), social-economic condition, 

emotions, self-efficiency, sensory characteristics (form, color, smell, taste, texture), 

knowledge (nutrients, health effect), preparation (method of preparation – cooking, roasting, 

frying, mashing; form of vegetables – strips, cubes) and serving the vegetables (color, layout). 

The purpose of the thesis was to research and to compare the relationship of pupils of the fifth 

and the ninth grades of the elementary school to consuming vegetables. 

Forty-six pupils of the fifth grade and sixty-six pupils of the ninth grade were included in the 

research, altogether 112. The technique of data collection was anonymous survey 

questionnaire. 

The results show that there are no bigger differences in relationship towards vegetables 

between the pupils of the fifth and the ninth grades. The answers were quite similar. The 

participants are deterred by sensory characteristics of vegetables, while their families 

encourage them to consume vegetables: most of them consume it every day. The school is 

encouraging them as well. The pupils of the both grades prefer cooked or raw vegetables. 

They would consume more vegetables if they prepared it by themselves. They realize the 

important effect of vegetables for health. They know nutrients contained by vegetables. 

However, they wish no more vegetables in meals in school. 

Keywords: pupil, relationship, nutrition, vegetables, healthy food 
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1 UVOD IN NAMEN DELA 

Za hrano, ki jo organizem potrebuje, za opravljanje vseh življenjskih funkcij, velja, da mora 

biti uravnotežena. To pomeni, da moramo zaužiti vse hranilne snovi: ogljikove hidrate, 

beljakovine, vitamine, minerale in maščobe (Buh, 2014). Sadje in zelenjava sta skupini živil, 

ki imata v naši prehrani poseben pomen. Vsebujeta številne vitamine in minerale ter vlaknine 

(Kostanjevec, 2013). Poleg vitaminov, mineralov in vlaknin vsebujeta tudi antioksidante 

(Buh, 2014). Najbolj pomembno pa je, da telesu zagotovimo dovolj vitaminov in mineralov 

prav v obdobju odraščanja, torej v obdobju otroštva in mladostništva. Prehranjevalne navade, 

med katere sodi tudi uživanje sadja in zelenjave, se začnejo oblikovati že zelo zgodaj v 

otroštvu, ko nam izbor hrane še določajo drugi. V tem obdobju je zato zelo pomembno, 

kakšno hrano ponujajo otrokom starši (Kostanjevec, 2013). Snovi, ki jih vsebuje zelenjava, 

omogočajo normalno rast in razvoj, varujejo pred infekcijskimi obolenji in boleznimi v 

odrasli dobi (Buh, 2014). 

Namen dela je bil raziskati odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave. Raziskavo smo 

opravili s pomočjo anketnega vprašalnika. Zanimalo nas je vse, kar lahko vpliva na odnos 

osnovnošolcev do zelenjave, poznavanje hranilnih snovi, ki sestavljajo zelenjavo, zavedanje 

pomena zelenjave na zdravje, ali jo sploh uživajo ali ne, ali si je želijo več, kaj jih spodbuja k 

uživanju zelenjave in kaj jih odvrača pri uživanju zelenjave. Zanimale so nas tudi korelacije z 

izobrazbo staršev, s starostjo in spolom. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Izbor hrane 

Ljudje smo vsejedci (omnivori), kar pomeni, da jemo hrano rastlinskega in živalskega izvora. 

Na izbor hrane vpliva mnogo dejavnikov, med njimi tudi proces učenja, genetske 

predispozicije in tudi procesi poskušanja raznovrstne hrane (Kostanjevec, 2013). Na ta način 

imamo omnivori prednost pred specialisti, saj nam tak način prehranjevanja omogoča 

preživetje v različnih okoljih. Na izbor hrane pomembno vpliva senzorično zaznavanje hrane, 

okus hrane, vonj in tekstura hrane (Kostanjevec, 2013). 

2.2 Pomen zelenjave v prehrani 

V obdobju odraščanja ni pomembno le, da otroci dovolj jedo, temveč tudi, da jedo 

kakovostno, raznoliko in zdravo hrano. Zaradi sestave predstavlja pomembno mesto v 

prehrani zelenjava. Je odličen vir vitaminov, mineralov in koristnih prehranskih vlaknin, 

vsebuje pa tudi malo energije. Priporočljivo je dnevno pojesti več zelenjave kot sadja, saj 

mnoge vrste sadja vsebujejo tudi sladkorje (Prehrana.si, 2016). Poleg omenjenih hranilnih 

snovi vsebuje zelenjava tudi antioksidante. Zaradi večjega volumna in vsebnosti prehranske 

vlaknine pa daje boljši občutek sitosti. Prehranska vlaknina v hrani ureja prebavo in tako 

pomaga ohranjati zdravo črevo. Zelenjava in sadje vsebujeta tri vrste vlaknin hemiceluloze, 

celuloze in pektine. Celulozo najdemo v zelju, stročjem fižolu, grahu, brokoliju, lupini kumar, 

korenčku in papriki, medtem ko najdemo hemiceluloze v brokoliju in repi (Rot, b. d.). 

Naravna barvila, ki jih zelenjava in sadje vsebujeta, dajejo značilno barvo in vonj. 

Razvrščamo jih v 5 skupin: 

❖ Zeleno obarvana sadje in zelenjava: sta bogata z antioksidanti in vsebujeta karotenoide 

(lutein, zeaksantin, betakaroten) in flavonoide. 

❖ Rumeno ali oranžno obarvana sadje in zelenjava: vsebuje številne antioksidante iz 

skupine karatenoidov (zeaksantin, lutein), flavonoide in terpene. Pomemben je lutein, 

ki se nalaga v očesu ter pomaga pri preprečevanju pogostih vzrokov slepote (katarakto 

in makularno degeneracijo) (Bizjak Bajec in Poklar Vatovec, 2013). 

❖ Rdeče obarvana zelenjava in sadje: vsebuje veliko antioksidantov. Likopen, flavonoid 

in elagično kislino, ki ugodno vplivajo na organizem. 
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❖ Modro ali vijolično sadje in zelenjava: so močni antioksidanti in delujejo blago 

protibakterijsko. V grozdju so odkrili reservatrol, ki mu pripisujejo močan zaščitni 

učinek na organizem. 

❖ Belo in rjavo sadje in zelenjava: vsebujeta alcile, indole in izotiocianate. Imajo 

protivirusni in protibakterijski učinek (Bizjak Bajec in Poklar Vatovec, 2013). 

Povečano in redno uživanje v nekaterih raziskavah povezujejo z zmanjšanjem tveganja za 

bolezni srca in ožilja ter debelosti (Capaldi Philips, Wilkie in Wadhera, 2015). Zaradi nizke 

energijske gostote zelenjava vpliva na uravnavanje normalne telesne mase in tako preprečuje 

debelost. Ravno debelost je velik dejavnik tveganja za nekatere civilizacijske bolezni (srčno-

žilne bolezni, sladkorno bolezen, povišan holesterol, povišan krvni tlak). Tudi prehranska 

vlaknina, ki jo zelenjava in sadje vsebujeta, zavira nastanek številnih bolezni in funkcijskih 

motenj: zaprtost, diverkuloza, žolčni kamni, rak na debelem črevesju, povišan holesterol v 

krvi, prekomerna telesna masa, ateroskleroza. Prehranska vlaknina sodi med varovalne snovi, 

saj upočasnijo praznjenje želodca in pospešujejo prebavo v tankem črevesju (Bizjak Bajec in 

Poklar Vatovec, 2013). Raziskave kažejo, da otroci zaužijejo manj zelenjave, kot je je 

priporočljivo (Robinson in Sharps 2016). Za otroke stare med 10 in 12 let je priporočljivo 

zaužiti 4 enote zelenjave dnevno, za mladostnike stare med 13 in 18 let pa je priporočljivo 

zaužiti 5 enot zelenjave na dan (Bizjak Bajec in Poklar Vatovec, 2013). 
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2.3 Zelenjava v prehranski piramidi 

 

Slika 1: CINDI prehranska piramida (CINDI, 2016). 

V prehranski piramidi so prikazana živila, ki jih vsakodnevno uživamo. Največkrat pa je ob 

njih prikazano, koliko jih je potrebno uživati (Tifengraber, 2013). Po mnenju mnogih 

strokovnjakov je prehranska piramida ustrezen prikaz uravnotežene prehrane. Prehranska 

piramida nam podaja splošno sliko uživanja živil. V novejših zdajšnjih dognanjih vemo, da je 

potreba po hrani odvisna od posameznika in od njegovih potreb. Slika 1 prikazuje najbolj 

uporabno prehransko piramido v Sloveniji, ki so jo razvili v projektu CINDI. Po strukturi je 

enaka ameriški prehranski piramidi iz leta 1992. Vključuje pa tudi pomemben vidik zdravega 

življenjskega sloga: to je aktivnost in tekočina (Trobec, 2016). Leta 2011 je prehransko 

piramido zamenjal prehranski krožnik, ki je barvit shematski prikaz, razdeljen na posamezne 

dele, ki predstavljajo deleže sadja in zelenjave, ogljikovih hidratov, beljakovin ter mleka in 

mlečnih izdelkov. »Moj krožnik« ali prehranski krožnik se od ostalih modelov prikazovanja 

razlikuje predvsem po obliki in izrazih. Spodbuja potrošnike, da izbirajo in pripravljajo 

zdrave obroke. Potrošniki se o prehranskem krožniku lahko informirajo na spletni strani »My 

plate« (Trobec, 2016). Najbolj se uporabljata harvardski in angleški prehranski krožnik, ki sta 

prikazana spodaj. 
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Slika 2: Ameriški prehranski krožnik (MyPlate, 2017). 

 

Slika 3: Harvardski prehranski krožnik (Harward T. H. Chan, 2016). 

S Slike 2 in Slike 3 je razvidno, da pri obeh prehranskih krožnikih zelenjava zavzema skoraj 

polovico prehranskega krožnika. Obstajajo pa tudi razlike med njima (MyPlate, 2017). 
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3 PRIPOROČILA ZA UŽIVANJE ZELENJAVE 

Priporočena količina sadja dnevno je najmanj 150 g, zelenjave pa 250 g, pri čemer je krompir 

izključen (Tifengraber, 2013). Priporočen vnos na dan pa je najmanj od 400 do 650 g na dan. 

To pomeni 3–5 enot zelenjave na dan in 2–4 enote sadja na dan. Odvisno pa je od dnevnih 

energijskih potreb. Kot pa pričajo številne raziskave, otroci in mladostniki premalo posegajo 

po sadju predvsem pa po zelenjavi (Robinson in Sharps, 2016). Teh priporočenih enot dnevno 

ne zadovoljijo. Z vajo dobiš občutek za količino zaužite zelenjave. Enota zelenjave je: 

❖ skodelica (pribl 10 dag) kuhane ali surove zelenjave (brokoli, cvetača, korenje, zelje, 

ohrovt, kolerabica, stročji fižol, kisla repa, kislo zelje), 

❖ ena velika skleda (pribl 20 dag) surove listnate zelenjave (solata, radič, špinača), 

❖ dva manjša paradižnika ali papriki (pribl 15 dag), 

❖ manjša pesa ali koleraba (pribl 10 dag), manjša čebula (pribl 10 dag), 

❖ 1 majhen kozarec (1 dl) zelenjavnega soka. 

Da bi lažje dosegli priporočeno število enot v dnevni količini vnosa zelenjave, priporočajo, da 

bi se zelenjava vključevala v vsak dnevni obrok (Prehrana.si, 2016). Priporočajo uživanje 

slovenske zelenjave (Buh, 2014), kar pomeni tudi lokalne zelenjave, saj predstavlja krajšo 

oskrbovalno verigo. Polovica količine priporočenega uživanja zelenjave, naj bi bila sveža, 

druga polovica pa v kuhani obliki (Bizjak Bajec in Poklar Vatovec, 2013). Vendar pa gre pri 

otrocih in mladostnikih velikokrat za druge izbire, ne izbire sadja in zelenjave. Izbirajo hrano, 

ki ima nizko hranilno vrednost in visoko energijsko vrednost (prazne kalorije). Poleg 

omenjenih lastnosti takšna hrana vsebuje velikokrat manj kakovostne maščobe, nasičene 

maščobe, je okusna, vsebuje trans maščobe, soli, aditive (arome in barvila), enostavne 

sladkorje. Takšna hrana je privlačnejša za otroke in mladostnike ter tudi dostopnejša (cenovni 

vidik). Raziskave kažejo tudi, da zaužijejo premalo kalcija, večkrat nenasičenih maščobnih 

kislin, joda ter vitaminov A, D in E. Dekleta zaužijejo tudi premalo folne kisline. Zmanjšano 

je tudi uživanje dnevnih obrokov. Namesto 5 dnevnih obrokov jih večina uživa le 3 dnevne 

obroke (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016).  

Človek ima prirojeno preferenco za sladek okus. To pričajo številne raziskave, opravljene na 

vzorcu dojenčkov (Kostanjevec, 2013). Enkrat poskusijo sladko hrano, največkrat se kot 

rezultat na tak okus odrazi nasmeh, ki pomeni ugodje, hedonistične občutke. Ko dojenček 

poskusi hrano, ki je slana, grenka ali kisla je reakcija drugačna. Ponazori jo z značilnim 
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gibanjem jezika in obrazno mimiko, ki kaže na nezadovoljstvo okusa. Naša predispozicija oz. 

predispozicija omnivorov je zavračanje neznane hrane. Pomen tega je, da se zavarujemo pred 

morebitnimi toksičnimi snovmi. To imenujemo neofobija. Ta neofobija pa se lahko pojavlja 

tudi pozneje v otroštvu, mladostništvu in konec koncev v odrasli dobi. To predstavlja močno 

korelacijo z uživanjem zelenjave v obdobju otroka, mladostnika. Na to, da otroci, mladostniki 

uživajo zelenjavo, imajo ključno vlogo številni dejavniki. Tako fiziološki kot tudi 

nefiziološki. Pomemben vpliv ima okus, izgled (tekstura), vonj hrane, cenovna dostopnost itd. 

Obdobja otroštva in mladostništva so kritična obdobja (Kostanjevec, 2013). Otroci in 

mladostniki potrebujejo uravnoteženo, zdravo in raznovrstno prehrano za normalno rast in 

razvoj. Na poseganje po zelenjavi vplivajo tudi psihosocialni faktorji: socialno učenje, kamor 

sodijo tudi kognitivni dejavniki (znanje, stališča, motivacija, samoučinkovitost), vedenjski 

dejavniki (spretnosti) in okolje, ki vsebuje dostopnost in ceno. Pomembna dejavnika sta tudi 

uživanje raznovrstne prehrane in zdravstveno stanje (Satia, Petterson, Neuhouser, Kristal in 

Trudeau, 2002). Posledice zelo neustrezne prehrane so lahko hude. Npr. pomanjkanje kalcija 

(Ca), ki je potreben za kosti in zobje v dobi odraščanja, povzroči osteoporozo. Ravno tako je 

zelo pomembno železo (Fe), če ga je premalo, vodi do slabokrvnosti (anemije). Pa tudi jod (I) 

je ključnega pomena, za pravilno delovanje ščitnice. Ravno tako so pomembni vitamini, tisti 

topni v maščobah (A, D, E, K), kot tudi topni v vodi (A, vitamini B, in C). Ko govorimo o 

uživanju sadja in zelenjave, je sadje v prednosti, saj se ga zaužije več. Zaradi svoje 

privlačnosti in sladkega okusa je pri otrocih in mladostnikih več poseganja po sadju kot po 

zelenjavi. Nedavne nacionalne raziskave (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016) so 

pokazale, da se je uživanje zelenjave zvišalo, a je še vedno zelo nizko. Povečano uživanje 

zelenjave so dosegli s številnimi intervencijami oziroma programi. Eno izmed teh Satia, 

Petterson, Neuhouser, Kristal in Trudeau (2002), v raziskavi z naslovom Psihosocialni 

dejavniki v prehranjevalnih navadah, povezani z uživanjem zelenjave, opisujejo program 5-A 

day, ki so ga izvajali v ZDA. Vodilo programa je zaužiti 5 ali več obrokov sadja in zelenjave 

na dan. Vendar je raziskava pokazala, da je bilo le 23 % odraslih, ki zaužijejo 5 ali več 

obrokov na dan.  

3.1 Dejavniki uživanja zelenjave 

Na podlagi raziskave v Washingtonu, menijo, da je potrebno posameznikovo zavedanje o 

pomenu zelenjave za njegovo zdravje (Satia, Petterson, Neuhouser, Kristal in Trudeau, 2002). 

K pomembnosti dostopnosti oziroma izpostavljenosti se pridružujejo tudi drugi raziskovalci 
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(Capaldi Phillips, Wilkie in Wadhera, 2015) v raziskavi poudarjajo pomen staršev pri 

izpostavljenosti do zelenjave. Pomembna je izpostavljenost pred rojstvom otroka in po rojstvu 

otroka. Pomembno obdobje je zgodnje otroštvo in otroštvo. Večkratna izpostavljenost 

povzroči večje uživanje zelenjave. Znanstveniki so mnenja, da bi bilo potrebno izobraževati 

starše o zdravi prehrani (Jensen in Husanker, 2017). Tako je lep zgled v Berlinu vzgojitelj, ki 

je poskrbel, da je bife za priložnosti v vrtcu obdan s svežo zelenjavo in sadjem, ne pa z 

nezdravimi živili (čokolado in čipsom). Tako je na razpolago korenje, grozdje, kumarice, 

paradižnik itd. Prav tako sta v vrtcu in šolah sadje in zelenjava brezplačna (Kontopodis, 

2015). Otroci se predvsem navadijo na okus, ki je značilen za določeno zelenjavo, in pozneje 

nimajo težav s strahom pred nečim novim. Poleg tega izpostavljenost povečuje pozitivne 

čustvene odzive, naklonjenost, domačnost, zmanjšanje neofobije (Capaldi Phillips, Wilkie in 

Wadhera, 2015). Pomemben dejavnik je tudi otrokova lastna aktivnost. To so dokazali s 

programom Kids in the kitchen; otroci v kuhinji. Kjer so vrednotili učence v osnovnih šolah 

pri pripravi hrane za lastno porabo. Program se izvaja v 1. in nato zopet v 5. razredu. Preden 

se je program začel izvajati, so učenci dobili za nalogo označiti oziroma povedati, katero 

sadje in zelenjava jim je všeč. Razlike pred in po programu so bile očitne. Več učencem je po 

programu postala zelenjave všeč, več jih je uživalo zelenjavo in več jih je zelenjavo redno 

uživalo (O´Hara, Ritchie in Taylor, 2015).  

Tabela 1: Odnos udeležencev do sadja in zelenjave pred in po programu Kids in the kitchen 

SADJE PREJ  POTEM 

Pravilno ocenil 14 16 

Poizkušal  14 16 

Mi je všeč 10,5 12 

Redno užival 4 5 

ZELENJAVA   

Pravilno ocenil 10 12 

Poizkušal 4 5 

Mi je všeč 7,5 8 

Redno užival 2 3 

Vir: (O´Hara, Ritchie in Taylor, 2015). 
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3.2 Vpliv družine na uživanje zelenjave 

Družina predstavlja socialno okolje otroka in je zelo pomembna pri izboru hrane. Starši so 

tisti, ki otroku prvi nudijo hrano (Kostanjevec, 2013). Kot smo omenili že prej, na podlagi 

raziskave, na otrokovo prehrano vpliva že mati in njena prehrana pred rojstvom otroka. Otroci 

tistih nosečnic, ki so jedle v času nosečnosti več zelenjave, kar je dokazano, da je bilo pri 

otrocih manj negativnih izrazov ob stiku z zelenjavo. Ravno tako ima veliko vlogo dojenje in 

prehranjevanje mater med dojenjem. Ker to, kar uživajo, se v obliki okusa prenese na 

dojenčke. Seveda pa so v raziskavi dokazali tudi, da so dojeni otroci bolje sprejeli raznoliko 

hrano kot tisti, ki so uživali mlečne formule. H kakšnemu okusu so nato naklonjeni otroci, ki 

so se hranili z mlečnimi formulami, je odvisno od tega, s kakšnimi so bili hranjeni. V 

zgodnjem otroštvu in naprej v odraščanju je zelo pomembna izpostavljenost, za katero so v 

veliki meri odgovorni starši. Njihovo znanje, izobrazba, socialno-ekonomski položaj, dohodki 

itd. (Capaldi Phillips, Wilkie in Wadhera, 2015).  

3.3  Vsebine v učnih načrtih, ki so povezane z zelenjavo  

V učnih načrtih se vsebine, povezane z zelenjavo, začnejo pojavljati že v 1. razredu, in sicer 

pri predmetu Spoznavanje okolja, znanje se potem krepi v 2. in 3. razredu, kjer je tematski 

sklop ravno tako Človek (Učni načrt: Spoznavanje okolja, 2011), v 4. razredu tem o hrani in 

prehrani ni, v 5. razredu pri predmetu Naravoslovje in tehnika pri tematskem sklopu 

Prehrana, ki vsebuje tudi vsebine Skrb za zdravje (Učni načrt: Naravoslovje in tehnika, 

2011), nato v 6. razredu pri predmetu Gospodinjstvo pri tematskem sklopu Hrana in 

prehrana. Učenci tu spoznajo, da živila, razen sadja in zelenjave, največkrat pripravljamo za 

uživanje s toplotnimi postopki. Ter da z dodajanjem vode, maščobe in s spreminjanjem 

temperature vplivamo na fizikalne, kemijske in senzorne lastnosti živil in jedi. Razumejo, da 

pravilen način obdelave živil zagotavlja večjo hranilno vrednost in boljše senzorične lastnosti 

(Učni načrt: Gospodinjstvo, 2011). V 7. razredu ni vsebin, povezanih z zelenjavo (Učni načrt: 

Naravoslovje, 2011) in v 8. razredu pri predmetu Biologija zopet povedo nekaj o hrani pri 

vsebinskem sklopu Zgradba in delovanje človeka – Prebavila (Učni načrt: Biologija, 2011). 

  



Meglič, M. (2017). Odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave. Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

10 
 

Tabela 2: Vsebine v učnih načrtih, povezane s prehranjevanjem 

Razred Tematski sklop Operativni cilji 

1. Človek – Vedo, da jim zdrav 

način prehranjevanja, telesne 

vaje in počitek omogočajo 

rast in razvoj ter da jim 

pomagajo ohranjati zdravje. 

– Ugotavljajo, da  

nekatere stvari, ki jih dobijo 

v telo iz okolja, lahko 

škodijo. 

 

2. Človek – Poznajo pomen 

raznovrstne prehrane in 

razvijajo družabnost, 

povezano s prehranjevanjem. 

3. Človek – Se seznanijo s 

preprečevanjem bolezni, 

pogostimi boleznimi, z 

zdravljenjem, nego in 

okrevanjem. 

5. Prehrana 

 

 

 

 

 

 

 

Skrb za zdravje 

– Razložiti pomen pestre 

in uravnotežene prehrane za 

rast, razvoj in zdravje ljudi. 

– Ločiti hrano po izvoru 

in načinu predelave. 

– Pripraviti različne 

vrste jedi. 

 

– Utemeljiti, da so tudi sami 

odgovorni za svoje zdravje 

(varno sončenje, higiena 

idr.). 

6. Hrana in prehrana 

 

Vsebine: 

• Hrana 

• Prehrana 

- uravnotežena 

- zdrava 

- varovalna 

 

– Razumejo priporočila 

zdrave prehrane. 

– Interpretirajo prehrambne 

navade. 

– Spoznajo nekatere načine 

prehranjevanja. 

– Analizirajo človekove 

potrebe po hranilni in 

energijski vrednosti. 
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Mehanska in toplotna 

obdelava živil. 

1.Živila:  

žita in žitni izdelki, 

maščobna živila, sladkor, 

jajca, ribe, mleko in mlečni 

izdelki, meso in mesni 

izdelki, sadje in zelenjava. 

2. Hranilne snovi:  

zaščitne snovi, voda.  

3. Osnovni kuharski 

postopki: kuhanje, pečenje, 

cvrenje, dušenje.  

4. Pokušanje jedi  

5. Senzorične lastnosti jedi: 

videz, vonj, okus, 

konsistenca. 

 

 

 

– 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. 

8. Zgradba in delovanje človeka 

Prebavni sistem 

– Razumejo, da za delovanje 

človeškega organizma niso 

dovolj samo maščobe, 

beljakovine in ogljikovi 

hidrati, ampak mora telo s 

hrano dobiti tudi druge snovi 

– vitamine, rudninske snovi. 

– Razumejo tudi pomen 

uravnotežene prehrane. 

– Spoznajo kompleksnost 

problemov, povezanih z 

motnjami hranjenja ter 

razvijajo kritičen odnos do 

meril lepote, v povezavi s 

telesno težo in zdravjem. 

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011. 

3.4 Programi in promocije za spodbujanje uživanja sadja in zelenjave 

WHO v poročilu z naslovom »Iniciativa za promocijo sadja in zelenjave«, kjer poudarjajo, da 

je prvotni cilj iniciative za promocijo sadja in zelenjave, krepitev zavedanja o pomenu 

vključevanja sadja in zelenjave v prehrano, saj številne lastnosti teh živil dokazano vplivajo 

na splošno zdravje in zmanjšujejo tveganje za nastanek nekaterih kroničnih nenalezljivih 

bolezni (kardiovaskularne bolezni, diabetes tipa 2 …). Cilj promocij in programov za 

spodbujanje uživanja sadja in zelenjave je povečati razumevanje in zavedanje pomena, ki ga 
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imata sadje in zelenjava, učinek na preventivo pred nekaterimi kroničnimi nenalezljivimi 

boleznimi, povečati vnos z namenom izboljšati javno zdravje, spodbujati nacionalne 

programe za promocijo sadja in zelenjave, ki so trajnostno in celostno usmerjeni, podpirati 

raziskave za promocijo, pridelavo in uživanje sadja in zelenjave. Primeri nekaterih pozitivnih 

in učinkovitih pristopov v šolskem okolju so naslednji: 

❖ Brezplačni prigrizki v šolah 

Poleg mlečnih izdelkov, žitaric vključuje tudi uživanja zelenjave in sadja. Ta intervencija se je 

izkazala za pozitivno, saj so bili osnovnošolci vsaj med poukom deležni raznovrstne in 

hranilno bogate hrane. Študije na Norveškem v Belgiji in Kanadi kažejo, da lahko prost 

dostop do sadja in/ali zelenjave poveča uživanje sadja in zelenjave med mladostniki. To v 

slovenskih osnovnih šolah kažejo rezultati projekta Shema šolskega sadja, ki kažejo, da se je 

vnos sadja povečal (Bizjak Bajec in Poklar Vatovec, 2013). 

❖ Ponudba sadja in zelenjave pred glavnimi obroki 

Gre za učinkovit pristop, kjer sta sadje in zelenjava šolarjem ponujena pred glavnim obrokom. 

Tako je zmanjšano uživanje energijsko goste hrane, zaradi vnosa predhodno energijsko manj 

goste hrane; torej sadja in zelenjave (Bizjak Bajec in Poklar Vatovec, 2013). 

❖ »5 a day« 

Je program, ki je največje družbeno in zasebno partnerstvo za prehrano v ZDA. Cilj programa 

je povečati dostopnost sadja in zelenjave v šolah (Bizjak Bajec in Poklar Vatovec, 2013). 

Nacionalni programi za spodbujanje sadja in zelenjave v Sloveniji: 

❖ Shema šolskega sadja 

Program je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, z namenom ustaviti zmanjševanje 

porabe sadja in zelenjave. Eden izmed namenov tega programa je tudi omejiti naraščanje 

prekomerne telesne mase in posledične debelosti pri otrocih. Državam članicam je Evropska 

unija namenila določeno finančno pomoč, ki omogoča brezplačno razdeljevanje sadja in 

zelenjave v šolah. Velik poudarek je dala pomembnosti vključevanja spremljajočim 

izobraževalnim in promocijskim aktivnostim. Podatki o vključenosti v shemo šolskega sadja 

kažejo, da je bilo v letu 2010/2011 v shemo vključenih 277 od 450 slovenskih osnovnih šol, 

kar je 61 %. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v zaključnem poročilu navaja 
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pozitivne učinke uživanja zelenjave in sadja, v časovnih obdobjih na začetku in na koncu 

šolskega leta. 

❖ Pro Greens 

Evropska komisija je podprla izvedbo projekta, ki se nanaša na področje zdravja in spodbuja 

večje uživanje zelenjave in sadja pri otrocih. Glavni cilj omenjenega programa je oceniti 

stopnjo uživanja sadja in zelenjave pri 11-letnih osnovnošolcih, pred izvajanjem ukrepov in 

po njih. Izsledki dveh presečnih raziskav Pro children iz leta 2003 in Pro Greens iz leta 2009 

navajajo povečan vnos sadja, neodvisno od spola, izobrazbe, narodnosti (Bizjak Bajec in 

Poklar Vatovec, 2013). 

❖ Jabolko v šoli 

Projekt se je izvajal v letih 2004/05, 2005/06, 2006/07. Vanj se je vključilo 25 osnovnih in 25 

srednjih slovenskih šol. Namen projekta je bil predvsem ozaveščanje učencev, učiteljev in 

staršev o uživanju sadja v uravnoteženi prehrani. Seznaniti o pridelavi in predelavi različnih 

sort jabolk, povezati lokalne pridelovalce z uporabniki in povečati uživanje jabolk med 

učenci. Po koncu projekta so zaznali številne pozitivne učinke, povečana sta bila ozaveščenost 

in zavedanje učencev o pomenu zdrave prehrane, izboljšal pa se je tudi odnos do jabolk in se 

posledično povečalo uživanje le-teh tako v šoli kot doma (Bizjak Bajec in Poklar Vatovec, 

2013). 

❖ Tradicionalni slovenski zajtrk 

Je vseslovenski projekt, čigar namen je izboljšanje zavedanja o pomenu in razlogih za lokalno 

samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo. Med drugim v sistemu javnega naročanja 

vzpodbuditi aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Poleg tega 

predstavlja nekatere dejavnosti (kmetijstvo in čebelarstvo) ter vzpodbuja k ustrezno 

uravnoteženi in zdravi prehrani (Bizjak Bajec in Poklar Vatovec, 2013). 

Tako izsledki številnih raziskav in opažanj glede uživanja zelenjave med 5- in 12-letnimi 

otroki kažejo, da je vnos sadja in zelenjave mogoče povečati. Torej mogoče je pričakovati 

pozitivne rezultate, z uporabo številnih intervencij, pri čemer imajo zelo veliko vlogo 

vzgojno-izobraževalne ustanove. Večja učinkovitost je verjetnejša, če imajo oz. vključujejo 

večkomponentni pristop. Vzpodbudno, glede povečevanja uživanja zdrave prehrane, je, da bi 

se šole aktivno vključile v čim več projektov.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev problema 

Da lahko opravljamo življenjske funkcije, moramo uživati hrano, ki je uravnotežena. To 

pomeni, da vsebuje: ogljikove hidrate, beljakovine, vitamine, minerale in maščobe (Buh, 

2014). Sadje in zelenjava sta zelo pomembna v naši prehrani, saj vsebujeta veliko vitaminov 

in mineralov (Kostanjevec, 2013). Zelenjava je živilo, ki vsebuje veliko pomembnih hranilnih 

snovi. Poleg številnih vitaminov in mineralov (elementov) ter prehranske vlaknine, vsebuje 

tudi sekundarne zaščitne snovi: karotenoide, flavonoide, fitoestrogene, fitosterine, terpene, 

fenolne spojine, kapsiacin, glkozinolate, žveplove spojine (Enemon, 2014). Priporočljivo je 

pojesti več zelenjave kot sadja, saj sadje vsebuje več sladkorjev. Najbolj pomembno je, da 

zagotovimo dovolj vitaminov in mineralov v obdobju odraščanja, v obdobju otroka in 

mladostnika. Dnevno je priporočljivo zaužiti minimalno od 150 g do 240 g zelenjave, pri 

čemer je krompir izključen. Priporočljiv vnos pa je od 400 g–650 g zelenjave. To pomeni 3–5 

enot zelenjave na dan, kar pa je odvisno tudi od energijskih potreb. Ena enota zelenjave je 25 

kcal, na primer skodelica, to je približno 10 dag kuhane ali surove zelenjave (brokoli, cvetača, 

zelje, korenje, ohrovt, kolerabica, stročji fižol, kisla repa, kislo zelje) (Prehrana.si, 2016). 

Številne raziskave pričajo, da otroci ne zadovoljijo potreb po enotah (Tifengraber, 2013). Da 

bi lažje dosegli priporočeno količino uživanja zelenjave, priporočajo, da jo vključujemo v 

vsak dnevni obrok (Prehrana.si, 2016). Zaradi krajših oskrbovalnih verig priporočajo tudi 

uživanje lokalne in sveže zelenjave (Buh, 2014). Vendar številne raziskave kažejo, da mladina 

posega po živilih, ki so energijsko bogatejša in hranilno revnejša (Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, 2016). Raje se odločajo za meso in mesne izdelke, mlečne izdelke, pekovske izdelke, 

industrijske izdelke (piškote, krekerje), ki vsebujejo veliko nasičenih maščob, trans maščob, 

arom, barvil, enostavnih sladkorjev in konzervansov. V učnih načrtih osnovnošolskih 

predmetov se vsebine, ki obravnavajo zelenjavo, začnejo pojavljati že v 1., 2. in 3. razredu, 

nadaljujejo v 5. razredu pri predmetu Naravoslovje in tehnika, v 6. razredu se pojavi modul 

Hrana in prehrana, kjer razumejo priporočila zdrave prehrane, spoznajo pojme: 

uravnotežena, zdrava, varna in varovalna prehrana, pri mehanski in toplotni obdelavi živil 

spoznajo način priprave različnih vrst jedi in razumejo pravilen izbor postopka obdelave živil, 

ustrezno sestavijo jedilnik za različne obroke in različne priložnosti; interpretirajo spremembe 

hranljivih in zaščitnih snovi, v času mehanske in toplotne obdelave; analizirajo lastnosti 

snovi, ki jih uporabljamo pri pripravi, v 8. razredu pri biologiji pa pri temi Prebavila. 
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V raziskovalnem delu želimo raziskati odnos osnovnošolcev do zelenjave in ugotoviti, ali 

obstajajo razlike med anketiranimi glede na starost. 

4.2 Cilji in hipoteze 

Cilji diplomskega dela 

V diplomskem delu smo si zadali naslednje cilje: 

❖ Raziskati odnos učencev do uživanja zelenjave. 

❖ Ugotoviti, ali obstajajo razlike med učenci glede na starost. 

❖ Ugotoviti, kaj jih spodbuja in kaj zavira pri uživanju zelenjave. 

❖ Oblikovati priporočila za bolj pogosto uživanje zelenjave. 

Hipoteze, ki smo si jih oblikovali, glede na izbran problem: 

H1: Znanje devetošolcev bo boljše kot znanje petošolcev. 

H2: Deklice bolj pogosto uživajo zelenjavo. 

H3: Najpomembnejši zaviralni dejavnik za uživanje zelenjave so senzorične lastnosti 

zelenjave. 

H4: Najpomembnejša spodbujevalna dejavnika sta način priprave in serviranje zelenjave. 

H5: S starostjo učencev je vpliv staršev manjši. 

4.3 Raziskovalna metoda 

4.3.1 Postopek zbiranja podatkov 

Uporabljena je bila kvantitativna metoda raziskovanja. Kot instrument raziskovanja smo 

uporabili anketni vprašalnik, ki je bil oblikovan za namen raziskave. Vprašalnik je vseboval 

21 nalog odprtega in zaprtega tipa. Učenci so pri določeni nalogi izražali strinjanje s trditvami 

s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice, kjer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo 

popolnoma ne strinjajo in 5, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Za reševanje vprašalnika so 

potrebovali približno 30 minut. Vprašanja so se nanašala na odnos oz. stališča osnovnošolcev 

do zelenjave. Vprašalnik je vseboval tudi vprašanja, s katerimi smo zbirali demografske 

podatke (spol, razred, izobrazbo staršev). Osnovnošolci 5. in 9. razredov so vprašalnik 
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reševali s pomočjo računalnikov (spletna anketa: EnaklikAnketa), v času pouka pod vodstvom 

razrednikov. 

4.3.2 Raziskovalni vzorec 

Raziskavo smo opravili meseca aprila 2017. V raziskavo smo vključili učence 5. in 9. razreda 

osnovne šole. Skupen vzorec otrok, vključenih v raziskavo je bil 112. Spola sta bila zastopana 

v deležu 50 % deklet in 50 % fantov (Tabela 3).  

Tabela 3: Prikaz zastopanosti spola 

Spol  f f(%) 

moški 56 50,0 

ženski 56 50,0 

Skupaj 112 100,0 

 

Številčnost pa je bila različna. V 5. razredu je bilo skupno 46 učencev, v 9. razredu pa je bilo 

66 učencev. 

Tabela 4: Prikaz števila učencev v posameznem oddelku 

Razred f f (%) 

5. razred 46 41,10 

9. razred 66 58,90 

Skupaj 112 100,00 

 

Zanimala nas je tudi izobrazba staršev. Kot je razvidno iz Tabele 5 in Tabele 6 ima največ 

staršev srednješolsko izobrazbo.  
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Tabela 5: Stopnja izobrazbe mater glede na razred učenca (v f in f (%)) 

 

 

Razred 

Stopnja izobrazbe mame 

Osnovna šola Srednja šola Fakulteta 

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

5. razred 2 28,57 24 35,82 20 52,63 

9. razred 5 71,43 43 64,18 18 47,37 

Skupaj 7 100,00 67 100,00 38 100,00 

 

Tabela 6: Stopnja izobrazbe očetov glede na razred (v f in f (%)) 

 

 

Razred 

Stopnja izobrazbe očeta 

Osnovna šola Srednja šola Fakulteta 

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

5. razred 4 36,36 24 35,29 18 54,54 

9. razred 7 63,64 44 64,71 15 45,46 

Skupaj 11 100,00 68 100,00 33 100,00 

  

4.4 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov smo uporabili program Excel in statistični program SPSS. Poleg 

osnovne opisne statistike smo naredili tudi inferenčno statistiko. Analizirali smo odgovore 

anketiranih učencev 5. in 9. razreda glede na starost in spol. Rezultati so prikazani v obliki 

tabel in grafov. 
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5 REZULTATI Z RAZPRAVO 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati za vsako vprašanje oziroma trditev posebej. 

1. vprašanje: Sadje in zelenjava sta pomembna za zdravje.  

Pri tem vprašanju so morali učenci obkrožiti enega izmed dveh odgovorov: Da ali ne. 

Tabela 7: Pomembnost sadja in zelenjave za zdravje, odgovori 5. in 9. razreda v (v f in f (%)) 

 

Iz Tabele 7 je razvidno, da so skoraj vsi učenci mnenja, da sta sadje in zelenjava pomembna 

za zdravje. Tako v 5. razredu vsi (100,0 %) menijo, da sta sadje in zelenjava pomembna, 

medtem ko v 9. razredu ena (1,5 %) oseba meni, da sadje in zelenjava nista pomembna za 

zdravje. Večina otrok je obkrožila pravilen odgovor. 

2. vprašanje: Zelenjavo uživam vsak dan. 

Učenci so izbirali med možnostjo da ali ne in odgovor utemeljili.  

Tabela 8: Uživanje zelenjave vsak dan – odgovori učencev 5. in 9. razreda v (f in f (%)) 

Zelenjavo uživam vsak dan 

Razred Da Ne Skupaj  

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

5. razred 37 80,43 9 19,57 46 100,00 

9. razred 54 81,81 12 18,19 66 100,00 

Skupaj 91 81,25 21 18,57 112 100,00  

 

Sadje in zelenjava sta pomembna za zdravje 

Razred Da Ne Skupaj 

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

5. razred 46 100,00 0 0,00 46 100,00 

9. razred 65 98,50 1 1,50 66 100,00 
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Iz Tabele 8 je razvidno, da v 5. razredu vsak dan uživa zelenjavo 37 (80,43 %) učencev in v 9. 

razredu 54 (81,81 %) učencev vsak dan uživa zelenjavo. Tisti, ki so odgovorili z da, so svojo 

izbiro utemeljili z besedami: ker je zdrava, ker jo imam rad/a, da vsebuje veliko vitaminov, 

mineralov in malo sladkorja, nekateri menijo, da je dobrega okusa in poleg tega tudi 

pomembna za zdravje. Nekdo je tudi zapisal, da je odgovor, da, ker jo imajo v šoli na 

jedilniku. Nekateri so zapisali, da jih v uživaje zelenjave priganjajo mame.  

Tisti, ki so odgovorili z »ne«, so to utemeljili s tem, da nimajo časa, ali je ne marajo, je 

nimajo vedno na razpolago, ali pa jim ne paše, se ne domislijo, da bi jo jedli, jim ni všeč okus, 

to lahko povežemo z raziskavo (Satia, Patterson, Neuhouser, Kristal in Trudeau, 2002), kjer 

so potrdili, da tisti, ki menijo, da je zelenjava za njih pomembna, se jo trudijo vključevati v 

hrano in jo uživati. Potrdili so tudi, da uživanje zelenjave vpliva na boljše počutje. 

Tabela 9: Uživanje zelenjave vsak dan glede na spol v (f in f (%)) 

Zelenjavo uživam vsak dan 

Spol Da Ne Skupaj   

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

moški 38 79,20 10 20,80 48 100,00 

ženski 44 86,30 7 13,70 51 100,00 

Skupaj 82 82,80 17 17,20 99 100,00  

 

Primerjava rezultatov glede na spol (Tabela 9) je pokazala, da večji delež deklic (86,30 %) kot 

dečkov (79,20 %) uživa zelenjavo vsak dan, vendar statistična analiza ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ2 = 0,878, df = 1, p = 0,174). Drugo hipotezo, »Deklice bolj pogosto 

uživajo zelenjavo«, zavrnem. 3. vprašanje je bilo izbirnega tipa. Učenci so morali odgovoriti 

na vprašanje: Katere hranilne snovi vsebuje zelenjava? Učenci so lahko izbrali več 

odgovorov.  
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Tabela 10: Odgovori učencev 5. in 9. razreda o hranilnih snoveh v zelenjavi (v f in f (%)) 

Hranilna snov 5. r 9. r 

f f (%) f f (%) 

Vitamini 46 100 66 100 

Minerali 41 89,13 58 87,88 

Voda 31 67,40 64 96,97 

Vlaknina 12 26,09 31 46,97 

Beljakovine 7 15,22 13 19,07 

Ogljikovi hidrati 15 32,06 18 27,03 

Maščoba 3 6,52 7 10,61 

 

Kot vidimo iz Tabele 10, v 5. razredu vsi menijo, da zelenjava vsebuje vitamine, malo manj 

41 (89,13 %) jih je mnenja, da vsebuje minerale, 31 (67,40 %) vodo, vlaknine in beljakovine 

12 (26,09 %), 7 (15,22 %) ogljikove hidrate in 3 (6,52 %) učenci menijo, da vsebuje maščobe. 

V 9. razredu so ravno tako vsi mnenja, da zelenjava vsebuje vitamine, 58 (87,88 %) jih meni, 

da vsebuje minerale, 64 (96,97 %), da vsebuje vodo, 31 (46,97 %), da vsebuje vlaknine in 13 

(19,07 %) učencev, da vsebuje beljakovine, 18 (27,03 %) jih meni, da vsebuje ogljikove 

hidrate in 7 (10,61 %) jih meni, da vsebuje maščobe. 

Tabela 11: Hranilne snovi, ki jih po mnenju učencev vsebuje zelenjava 

Hranilna snov N f f (%) 

Vitamini  112 112 100,00 

Minerali  112 99 88,39 

Voda 112 95 84,82 

Vlaknine 112 43 38,39 

Ogljikove hidrate 112 33 29,46 

Beljakovine 112 20 17,86 

Maščobe 112 10 8,93 
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Kot je razvidno iz Tabele 11, lahko vidimo, da večina otrok ve, da zelenjava vsebuje 

vitamine, minerale in vodo. Manj kot 50,00 % otrok pa je navedlo, da se v zelenjavi nahajajo 

vlaknine (38,39%), ogljikovi hidrati (29,46 %), beljakovine (17,86 %) in maščobe (8,93 %). 

Rezultat je verjetno posledica dejstva, da so se naučili, da zelenjavo uvrščamo v skupino živil, 

bogatih z vitamini in minerali.  

Vprašanje, ki je bilo zastavljeno, pa ni spraševalo po prevladujočih hranilnih snoveh, ampak 

po vseh hranilnih snoveh, ki jih lahko najdemo v zelenjavi. Če upoštevamo ta kriterij, vidimo 

(Tabela 12), da so pravilno odgovorili le trije starejši otroci.  

Tabela 12: Odgovori o vsebnosti hranilnih snovi glede na razred, starost (v f in f (%)) 

 Vsebnost hranilnih snovi v zelenjavi 

 

 Pravilno  Nepravilno Skupaj 

Razred f f (%) f f (%) f f (%) 

5. razred  0 0,00 46 42,20 46 100,00 

9. razred  3 100,00 63 57,80 66 100,00 

Skupaj  3 2,67 109 97,32 112 100,00  

 

Če pa upoštevamo možnost, da so otroci površno prebrali vprašanje in si pri odgovarjanju 

pomagali s prehransko piramido, ki uvršča zelenjavo v skupino živil, bogatih z vitamini – 

mineralnimi živili in torej kot pravilne upoštevamo odgovore, da zelenjava spada v skupino 

živil z več vitamini in minerali, pa je delež pravilnih odgovorov višji (Tabela 11). Statistično 

pomembnih razlik med razredoma ni bilo (χ2 = 0,036, df = 1, 2p = 0,085). 
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Tabela 13: Vsebnost vitaminov in mineralov v zelenjavi  

Vsebnost vitaminov in mineralov v zelenjavi 

Razred Pravilno Nepravilno Skupaj  

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

5. razred 40 86,95 6 13,05 46 100,00 

9. razred 58 87,88 8 12,12 66 100,00 

Skupaj 98 87,50 14 12,50 112 100,00  

 

Za vsebnost vitaminov v zelenjavi vedo vsi, za minerale, vodo, beljakovine in vlaknine pa so 

slabše odgovorili učenci 5. razreda. To seveda pripisujemo dejstvu, da v sklopu predmeta 

Gospodinjstvo še niso spoznali zelenjave in posledično hranilnih snovi, ki jo sestavljajo. Z 

zelenjavo se srečajo v 6. razredu pri predmetu Gospodinjstvo in v sklopu Hrana in prehrana. 

Zato so posledično nekoliko več o hranilnih snoveh vedeli učenci v 9. razredu, vendar pa 

razlike niso bile v skladu s pričakovanji. Na podlagi odgovorov iz Tabele 10 in 12 prvo 

hipotezo, »Znanje devetošolcev bo boljše kot znanje petošolcev«, zavrnem. 

4. Trditev se je glasila: Kako bi morala biti pripravljena zelenjava, da bi jo jedel? Naloga je 

bila izbirnega tipa, kjer so se lahko odločili le za en odgovor. Spodaj so s pomočjo grafa in 

tabele prikazani odgovori glede na razred in spol. 

 

Graf 1: Vpliv priprave zelenjave na uživanje – odgovori učencev 5. in 9. razreda 

Kot je moč razbrati z Grafa 1, lahko vidimo, da tako v 5. kot v 9. razredu jedo najraje kuhano 

zelenjavo. Sledila je pečena zelenjava, ki jo je izbralo 7 (15,00 %) petošolcev in 14 (21,00 %) 
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devetošolcev. Pasirano zelenjavo, bi najraje uživalo 17 (38,00 %) petošolcev in 12 (18,00 %) 

devetošolcev. Opcija ocvrto je bila presenetljivo malo izbrana. V 5. razredu sta ta odgovor 

izbrala 2 (4,00 %) učenca in v 9. razredu je odgovor izbral eden učenec (2,00 %). 

Tabela 14: Vpliv priprave zelenjave na uživanje glede na spol (v f in f (%)) 

 Kako bi morala biti pripravljena zelenjava, da bi jo užival? 

Spol Pečena Kuhana Ocvrta Pasirana Skupaj 

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

Moški 12 21,43 28 50,00 2 3,57 14 25,00 56 100,00 

Ženski 10 17,85 30 53,57 1 1,79 15 26,79 56 100,00 

Skupaj 22 19,64 58 51,79 3 2,68 29 25,89 112 100,00 

 

Glede na spol, kot je razvidno in Tabele 14, bi nekoliko večji deleže žensk (53,57 %) kot 

moških (50,0 %) izbral kuhano zelenjavo. Sledila je pasirana zelenjava, ki jo je izbralo glede 

na spol 14 (25,00 %) moških in 15 (26,79 %) žensk. Pečeno zelenjavo bi najraje uživalo 12 

(21,43 %) moških in 10 (17,85 %) žensk. Možnost ocvrto sta izbrala 2 (3,57 %) moška in 1 

(1,79 %) ženska. Zopet so odgovori obetavni, saj jih je največ izbralo, da bi najraje jedli 

kuhano zelenjavo, za katero vemo, če je kuhana pri nizki temperaturi za nekaj minut obdrži 

vse pomembne hranilne snovi, ki jih vsebuje in jih mi potrebujemo. Sledila je pasirana 

zelenjava, kar pomeni, da je ne vidijo v hrani. Pasirana zelenjava v hrani in mešanje zelenjave 

v bolj okusne jedi je tudi način za povečanje vnosa zelenjave (Capaldi Phillips, Wilkie in 

Wadhera, 2015). 

5. vprašanje se je glasilo: Kolikokrat na teden doma uživate zelenjavo? Odgovori so prikazani 

v nadaljevanju, učenci pa so lahko izbrali 1 odgovor. 
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Tabela 15: Pogostost učencev, ki uživajo zelenjavo doma glede na razred ( v f in f (%)) 

 Kolikokrat na teden doma uživate zelenjavo? 

 Vsak dan 1-krat 2-krat 3-krat Nikoli Skupaj 

Razred f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5. 

razred 

30 65,22 3 6,52 1 2,17 11 23,91 1 2,17 46 100,00 

9. 

razred 

46 69,70 0 0,00 4 6,06 15 22,73 1 1,52 66 100,00 

Skupaj 76 67,86 3 2,68 5 4,46 26 23,21 2 1,79 112 100,00 

 

Kot je razvidno iz Tabele 15 vsak dan doma uživa 30 (65,22 %) petošolcev in 46 (69,70 %) 

devetošolcev, doma enkrat na teden zelenjavo uživajo 3 (6,52 %) petošolci in noben 

devetošolec, 2-krat na teden doma uživa zelenjavo 1 (2,17 %) petošolec in 4 (6,06 %) 

devetošolci, 3-krat na teden doma uživa zelenjavo 11 (23,91 %) petošolcev in 15 (22,73 %) 

devetošolcev ter nikoli zelenjave ne uživa 1 (2,17 %) petošolec in 1 (1,52 %) devetošolec. 

Tedensko uživanje zelenjave doma anketiranih učencev glede na spol, prikazujemo na 

naslednjem grafu (Graf 2). 

 

Graf 2: Tedensko uživanje zelenjave doma anketiranih učencev glede na spol 

Uživanje zelenjave doma pripisujemo izpostavljenosti oz. razpoložljivosti zelenjave doma in 

izobrazbi staršev ter socialno-ekonomskemu položaju. To potrjuje tudi raziskava avtorjev D. 

Capaldi Philips, M. Wilkie in Wadhera z naslovom Teaching children to like and eat 

vegetables iz leta 2015. Raziskovali so, kako je pomembna izpostavljenost zelenjavi že pred 
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rojstvom, po rojstvu ter v zgodnjem otroštvu in pozneje v otroštvu. Pred rojstvom je otrok 

izpostavljen okusom, ki jih prek plodovnice dobi od mame. Kjer so v študiji preučevali 46 

mater v zadnjem trimesečju nosečnosti, kjer jih je polovica pila med nosečnostjo korenčkov 

sok in med dojenjem pri 2 mesecih vodo, druga polovica pa je pila samo vodo. Dokazali so, 

da je prišlo do manj mimik na obrazu pri otrocih, katerih matere so pile korenčkov sok, ko so 

prišli v stik s korenjem kot pri tistih, katerih matere niso bile izpostavljene. Pomembno je tudi 

dojenje. Tisti, ki so bili dojeni, so bolje sprejeli nove okuse kot nedojeni. Tudi trajanje dojenja 

vpliva na vnos in dobrega odnosa do zelenjave že v otroštvu. V zgodnjem otroštvu se pojavi 

neofobija, kar pomeni tudi zavračanje sadja in zelenjave. Otroci 3–7 let, ki so bili bolj 

izpostavljeni zelenjavi, so je jedli več (Capaldi Phillips, Wilkie in Wadhera, 2015). 

 6. vprašanje: Poveži številko z jedilniki. Na voljo imaš številke 1–3, pri čemer je 1 najbolj 

zdrav jedilnik in 3 najmanj zdrav jedilnik. 

Tu so z 1 označili jedilnik, ki se jim zdi najbolj zdrav, z 2 jedilnik, ki se jim zdi manj zdrav in 

s 3 jedilnik, ki se jim zdi najmanj zdrav. Na voljo so imeli jedilnike: 

Jedilnik 1: korenčkova juha, pečen piščanec, pražen krompir, krof. 

Jedilnik 2: goveja juha, pečenka, ocvrt krompir, rdeča pesa, tortica. 

Jedilnik 3: zelenjavna juha, pečen piščanec, pire krompir, rdeča pesa, jabolko. 

Tabela 16: Razvrstitev jedilnikov glede na ustreznost za zdravje, po mnenju učencev 5. in 9. 

razreda (v f in f (%)) 

Razred A B C Skupaj 

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

5. razred 17 36,96 16 34,78 13 28,26 46 100,00 

9. razred 22 33,33 23 34,85 21 31,82 66 100,00 

Skupaj 38 33,93 39 34,82 35 31,25 112 100,00 

Legenda: A – jedilnik: zelenjavna juha, pečen piščanec, pire krompir, rdeča pesa, jabolko. 

                B – jedilnik: korenčkova juha, pečen piščanec, pražen krompir, krof. 

                 C – jedilnik: goveja juha, pečenka, cvrt krompir, rdeča pesa, tortica. 
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Iz Tabele 16 je razvidno, da je 17 (36,96 %) učencev 5. razreda za najbolj zdrav jedilnik, torej 

za številko 1, izbralo jedilnik: zelenjavna juha, pire krompir, pečen piščanec, rdeča pesa, 

jabolko. Predvidevam, da so ta jedilnik izbrali kot najbolj zdrav zaradi zelenjavne juhe in pire 

krompirja, nato so videli rdečo peso, ki je zdrava solata, piščanca, ki je pečen, in jabolko za 

sladico. Povezali so zelenjavo in sadje v jedilniku ter ga označili za številko 1. Za srednje 

zdrav jedilnik so petošolci izbrali jedilnik: korenčkova juha, pečen piščanec, pražen krompir, 

krof, ki ga je izbralo 16 (34,78 %) petošolcev in ga označilo s številko 2, sledil je jedilnik z 

govejo juho, s pečenko, z ocvrtim krompirjem, rdečo peso in s tortico. Slednjega so izbrali za 

najmanj zdravega, torej številko 3. Predvidevamo, da so se zanj odločili zaradi pečenke, 

ocvrtega krompirja in dojemanje tortice kot manj zdrave od krofa. Devetošolci so kot najbolj 

zdrav jedilnik označili s številko 1 jedilnik s korenčkovo juho, pečenim piščancem, praženim 

krompirjem in krofom. Izbralo ga je 23 (34,85 %) učencev. Menimo, da so se zanj odločili 

zaradi korenčkove juhe in pečenega piščanca. Sledil je jedilnik z zelenjavno juho, s pečenim 

piščancem, pire krompirjem, z rdečo peso in jabolkom, ki so ga označili kot srednje zdravega 

s številko 2. Izbralo ga je 22 (33,33%) učencev. Za najmanj zdravega, torej s številko 3 so 

označili jedilnik z govejo juho, s pečenko, z ocvrtim krompirjem, rdečo peso in s tortico. 

Predvidevamo, da so se zanj odločili zaradi cvrtega krompirja, sladice, ki je tortica, pečenke 

in goveje juhe, ki se dojemata kot zelo mastni. Izbralo ga je 21 (31,82 %) učencev 9. razreda. 

Primerjava pravilnih izbir glede na razred (Tabela 17) kaže, da je več otrok iz petega razreda 

izbralo pravilen odgovor, vendar razlike niso bile statistično značilne. 

Tabela 17: Pravilnost odgovorov najbolj zdravega jedilnika (v f in f (%)) 

Najbolj zdrav jedilnik je: zelenjavna juha, pečen piščanec, pire krompir, rdeča pesa, 

jabolko. 

Razred Pravilno Nepravilno Skupaj 

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

5. razred 43 93,48 3 6,52 46 100,00 

9. razred 54 81,82 12 18,18 66 100,00 

Skupaj 97 86,60 15 13,40 112 100,00 
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7. vprašanje: Rad/a uživaš zelenjavo?  

Izbirali so med možnostmi Da ali ne. 

Tabela 18: Naklonjenost do uživanja zelenjave glede na razred (v f in f (%)) 

Rad uživaš zelenjavo? 

Razred Da Ne Skupaj 

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

5. razred 39 84,78 7 15,22 46 100,00 

9. razred 53 80,30 13 19,70 66 100,00 

Skupaj 92 82,14 20 17,86 112 100,00 

 

Iz Tabele 18 lahko vidimo, da je 39 (84,78 %) petošolcev odgovorilo z da in 7 (15,22 %) z ne. 

Od devetošolcev je 53 (80,30 %) učencev odgovorilo z da in 13 (19,70 %) z ne. Odgovori so 

kar obetavni, saj učenci v 5. razredu kar radi uživajo zelenjavo, glede na to, da jih je 84,78 % 

odgovorilo z da, v 9. razredu ravno tako, čeprav bi bila številka lahko glede na pridobljena 

znanja v 6. razredu pri pouku Gospodinjstva in v višjih razredih pri določenih predmetih višja.  

Tabela 19: Naklonjenost do uživanja zelenjave glede na spol (v f in f (%)) 

Rad uživaš zelenjavo? 

Spol Da Ne Skupaj  

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

Moški 46 82,14 10 17,16 56 100,00 

Ženske 46 82,14 10 17,16 56 100,00 

Skupaj 92 82,14 20 17,86 112 100,00  

 

Iz Tabele 19 je razvidno, da je na vprašanje Rad uživaš zelenjavo z »da« odgovorilo 46 (82,14 

%) moških in 46 (82,14 %) žensk ter z »ne« 10 (17,86 %) moških in 10 (17,86 %) žensk. To 

je nepričakovano število odgovorov. Predvsem je bilo pričakovati, da bodo zelenjavo raje 
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uživale ženske oz. deklice kot moški oz. fantje. Tukaj je odgovor presenetljiv in razlik med 

spoloma ni opaziti. 

8. vprašanje oz. trditev pa je bila sledeča: V šoli me učijo, da je zelenjavo potrebno uživati in 

da je zdrava. Zopet so izbirali, obkroževali eden odgovor ali izbrali opcijo drugo, kjer so 

lahko zapisali svoje mnenje.  

Tabela 20: Mnenje učencev (v f in f (%)) 

 V šoli me učijo, da je potrebno uživati zelenjavo in da je zdrava. 

Razred Da Ne Ne vem Drugo Skupaj 

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

5. 

razred 

44 95,66 1 2,17 0 0,00 1 14,29 46 100,00 

9. 

razred 

49 74,24 2 3,03 9 13.64 6 85,71 66 100,00 

Skupaj 93 83,04 3 2,67 9 8,04 7 6,25 112 100,00 

 

44 (95,66 %) petošolcev je odgovorilo z »da« in 1 (2,17 %) z »ne«, nihče ni odgovoril »ne 

vem«. 1 (2,17 %) oseba je izbrala možnost »drugo«, odgovor se je glasil: »Da, vendar ne 

preko meje«. To interpretiramo, da se učencu zdi, da je pravilno, da jih o tem poučujejo in 

spodbujajo k uživanju zelenjave. Pri devetošolcih jih je 49 (74,24 %) mnenja, da jih v šoli 

učijo, da je zelenjavo potrebno uživati in da je zdrava, 2 (3,03 %) sta mnenja, da jih o tem ne 

učijo, 9 (13,64 %) jih je odgovorilo z »ne vem«; to pripisujemo temu, da niso pozorni, na kaj 

jih učitelji sami ali pri posameznih predmetih opozarjajo, 6 (9,09 %) učencev je izbralo opcijo 

»drugo«. Odgovori so bili: »Večinoma nas silijo v sadje.« (posledica, da nekdo misli tako, je 

verjetno shema šolskega sadja, ki jo imajo v šoli, ali pa to, da pri malici večkrat naletijo na 

sadje kot na zelenjavo). Naslednji je zapisal/zapisala, da jih ravno tako spodbujajo k sadju in 

da so tudi s tem nehali, naslednja oseba je zapisala, da je to ne zanima, še ena oseba je 

zapisala »možno«, naslednja oseba je menila, da jih ne zanima, kaj jedo in zadnja oseba je 

zapisala, da ne govorijo kaj preveč o tem. 
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9. vprašanje oziroma trditev se je glasila: V šoli pri kosilu ali malici pojem zelenjavo.  

Na razpolago so imeli več možnosti, in sicer: Vedno, ker je na razpolago, včasih, nikoli in 

drugo. Pod drugo so zapisali svoje odgovore. 

Tabela 21: Uživanje zelenjave pri kosilu ali malici – odgovori učencev 5. in 9. razreda (v f in 

f (%)) 

 V šoli pri kosilu ali malici pojem zelenjavo. 

Razred Vedno, ker je na 

razpolago 

Včasih Nikoli Drugo 

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

5. razred 11 23,92 26 56,52 3 6,52 6 13,04 

9. razred 14 21,22 40 60,60 5 7,58 7 10,60 

Skupaj 25 22,32 66 58,93 8 7,14 13 11,61 

 

Iz Tabele 21 lahko vidimo, da v šoli pri kosilu ali malici poje zelenjavo vedno, ker je na 

razpolago 11 (23,92 %) petošolcev, včasih jo poje 26 (56,52 %) petošolcev, 3 (6,52 %) 

petošolci je ne pojedo nikoli in 6 (13,04 %) petošolcev je izbralo možnost drugo. Eden 

petošolec/petošolka je odgovorila, da jo poje, če jo mora, druga oseba je odgovorila, da jo 

poje samo pri kosilu, tretja je odgovorila nikoli, razen jagode (s tem je mislila na sadje), tretja 

pa, da jo poje vsak drugi dan, četrta oseba poje samo tisto, ki ji je všeč, peta oseba je 

odgovorila po navadi in šesta oseba je odgovorila, jo poje, kadar ji paše. Vedno poje 

zelenjavo, ker je na razpolago 14 (21,22 %) devetošolcev, včasih jo poje 40 (60,60 %) 

devetošolcev, nikoli 5 (7,58 %) devetošolcev in možnost drugo je izbralo 7 (10,60 %) 

devetošolcev. Prva oseba je zapisala pod drugo, da jo poje, če ni nagnita. To pomeni, da je 

zelenjava mogoče kdaj neustrezna in jo za to ne poje, druga oseba je dejala, da v šoli nima 

kosila, pri malici pa jo poje, četrta oseba je dejala, da nima kosila v šoli, doma pa poje 

zelenjavo, peta je dejala, da je ni na razpolago, šesta je odgovorila, da samo, če je ta zelenjava 

okusna in sedma oseba je odgovorila, da nima kosila v šoli. 
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Tabela 22: Pogostost zaužite zelenjave pri šolskem kosilu ali malici glede na spol učencev (v f 

in f (%)) 

V šoli pri kosilu ali malici pojem zelenjavo. 

Spol Vedno, ker je 

na razpolago 

Včasih Nikoli Drugo Skupaj 

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

 Moški 12 21,42 36 64,29 5 8,93 3 5,36 56 100,00 

Ženski 13 23,21 30 53,58 3 5,36 10 17,86 56 100,00 

Skupaj 25 22,32 66 58,93 8 7,14 13 11,61 112 100,00 

 

Iz Tabele 22 je razvidno, da v šoli pri kosilu ali malici poje zelenjavo vedno 12 (21,42 %) 

moških in 13 (23,21 %) žensk, včasih 36 (64,29 %) moških in 30 (53,58 %) žensk, nikoli 5 

(8,93 %) moških in 3 (5,36 %) ženske ter možnost drugo so izbrali 3 (5,36 %) moški in 10 

(17,86 %) žensk. Največ jih je izbralo odgovor včasih, kjer je bilo več moških odgovorov, za 

odgovor vedno, ker je na razpolago so za enega prevladovali ženski odgovori, za odgovor 

nikoli pa se je odločilo več moških kot žensk. Z raziskavo smo želeli tudi pridobiti 

informacijo o navadah v družini, navadah prijateljev in dojemanje pomena zelenjave za 

zdravje. Kot je razvidno iz Tabele 23 so se učenci petih razredov (M = 4,07, SD = 1,218) s 

trditvijo, da zelenjavo uživajo v družini vsak dan, nekoliko bolj strinjali od učencev devetega 

razreda (M = 3,88, SD = 1,330), vendar razlike niso bile statistično značilne. Učenci 5. 

razreda so se statistično značilno ( t = 2,761, SD = 1,205 p = 0,007) bolj strinjali s trditvijo, da 

v družini poudarjajo, kako pomembna je zelenjava. Mlajši učenci so se tudi statistično 

značilno bolj strinjali s trditvijo, da se zavedajo pomembnega učinka na zdravje. Družina je 

okolje, ki ga sestavljajo pomembni drugi za otroka. Otrok jih posnema pri vedenju, tudi 

hranjenju, izboru hrane. Družina otroka lahko tudi omejuje pri hrani (Kostanjevec, 2013). 

Rezultati tudi kažejo, da se s starostjo spreminja odnos do prehranjevanja. Rezultati se 

skladajo z ugotovitvami Bajt (b. d), ki navaja, da s starostjo uživanje zelenjave upada.  
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Tabela 23: Strinjanje učencev s trditvami o uživanju zelenjave glede na razred 

Trditev Starost N M* SD t df Sig 

Zelenjavo v družini jemo vsak dan. 1 46 4,07 1,218 

0,755 110 0,452 

2 66 3,88 1,330 

V družini poudarjajo kako zdrava je 

zelenjava. 
1 46 4,28 1,205 2,761 106,15 0,007 

2 66 3,59 1,436 

V šoli smo se pri pouku 

Gospodinjstva že pogovarjali o 

zelenjavi. 

1 46 3,07 1,756 -3,006 110 0,003 

2 66 4,02 1,564 

Zavedam se pomembnega učinka 

zelenjave na zdravje. 

1 46 4,65 1,037 2,732 109,18 0,007 

2 66 4,03 1,370 

Prijatelji raje in bolj pogosto jedo 

pico, burger, burek, sladice, 

čokolado kot zelenjavo. 

1 46 2,96 1,520 -3,237 110 0,002 

2 66 3,85 1,373 

Zelenjava se mi gnusi. 1 46 1,59 1,185 -2,665 108,79 0,009 

2 66 2,27 1,535 

Legenda: *Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice 

1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne vem/neopredeljen, 4 – strinjam se, 5 

– popolnoma se strinjam. *Razred 1.– 5. razred, 2.–9. razred. 

Kot je razvidno iz Tabele 23, so se devetošolci statistično značilno (t = -2,665, SD = 1,535, p 

= 0,009) bolj strinjali s trditvijo, da se jim zelenjava gnusi. Statistično značilno so se starejši 

otroci tudi bolj strinjali s trditvijo: Prijatelji raje in bolj pogosto jedo pico, burger, burek, 

sladice, čokolado kot zelenjavo.« Slednje kaže na povečan vpliv vrstnikov na prehranjevalne 

navede v puberteti (Robinson in Sharps, 2016). 

Zanimalo nas je, kaj bi izbrali, če bi imeli na razpolago zelenjavno juho in dunajski zrezek in 

pomfri. 
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Trditev b): Če bi imel na razpolago zelenjavno juho ali dunajski zrezek in pomfri, bi izbral 

zelenjavno juho. 

 

Graf 3: Strinjanje s trditvijo, če bi imel na razpolago zelenjavno juho ali dunajski zrezek in 

pomfri, bi izbral zelenjavno juho – odgovori 5. in 9. razredov 

S trditvijo se popolnoma strinja 27,00 % (12) petošolcev, 31,00 % (21) devetošolcev, strinja 

se 16,00 % (7) petošolcev in 18,00 % (12) devetošolcev, ne more se odločiti 24,00 % (11) 

petošolcev in 25,00 % (17) devetošolcev, ne strinja se 18,00 % (8) petošolcev in 16,00 % (11) 

devetošolcev, popolnoma se ne strinja 15,00 % (12) petošolcev in 10,00 % (21) devetošolcev. 

Rezultati so zelo podobni, pričakovati bi bilo, da bo 5. razred izbral možnost dunajski zrezek 

in pomfri, saj so mlajši in še nimajo toliko ustreznega znanja o hrani. 

Trditev c): Cvetačo, brokoli in korenček bi najraje jedel samo kuhano, dušeno.  

 

Graf 4: Cvetačo brokoli in korenček, bi najraje jedel samo kuhano in dušeno – odgovori 

učencev 5. in 9. razreda 
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S trditvijo se popolnoma strinja 22,00 % (10) petošolcev in 20,00 % (13) devetošolcev, strinja 

se 15,00 % (7) petošolcev in 15,00 % (10) devetošolcev, ne more se odločiti 22,00 % (10) 

petošolcev in 30,00 % (20) devetošolcev, ne strinja se 17,00 % (8) petošolcev in 11,00 % (7) 

devetošolcev, popolnoma pa se ne strinja 24,00 % (11) petošolcev in 24,00 % (16) 

devetošolcev. Pri tej trditvi so si odgovori zopet podobni. Velik odstotek pa je pri možnosti 

popolnoma se ne strinjam, ki je bil v 5. in 9. razredih 24,00 %. Natančneje 11 (24,00 %) 

petošolcev in 16 (24,00 %) devetošolcev. Pri devetošolcih je lahko to posledica adolescence, 

saj v tem obdobju nekako posegajo po hitri hrani, pri tem imajo veliko vlogo vrstniki (Inštitut 

za javno zdravje, 2016). 

Trditev e): Cvetačo bi najraje jedel ocvrto. 

 

Graf 5: Ocvrta cvetača – odgovori učencev 5. in 9. razreda 

Popolnoma se strinja, da bi cvetačo najraje jedel ocvrto 11,00 % (5) petošolcev in 15,00 % 

(10) devetošolcev, strinja se 11,00 % (5) petošolcev in 14,00 % (9) devetošolcev, ne more se 

odločiti 9,00 % (4) petošolcev in 12,00 % (9) devetošolcev, ne strinja se 17,00 % (8) 

petošolcev in 25,00 % (16) devetošolcev, popolnoma se ne strinja kar 52,00 % (24) 

petošolcev in 34,00 % (22) devetošolcev. Izrazit odstotek, predvsem v 5. razredu pa tudi 9. 

razredu, je prejel odgovor popolnoma se ne strinjam. Pričakovano je bilo, da bo višji odstotek 

prejel odgovor popolnoma se strinjam pri obeh razredih, saj je po številnih raziskavah 

dokazano, da je zelo pomembno, na kakšen način je zelenjava pripravljena, da jo otroci in 

mladostniki raje uživajo. Zellner in Cubozzi (2016) v članku navajata raziskavo, ki se je 

izvajala na dveh šolah. Otrokom so tako na eni šoli pripravili krompir na trakovih, ki je bil 

pražen, in ocvrto cvetačo. Otroke so opazovali ljudje, za katere niso vedeli, da jih opazujejo, 
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vendar so mislili, da so tudi oni na kosilu. Videli so, da so cvetačo jedli. V drugi šoli so jim 

zelenjavo postregli na pladnjih in jo postavili prednje, nihče jih ni spodbujal, naj jo jedo in je 

niso jedli. To je povezano tudi z okusom in načinom priprave in s serviranja zelenjave. 

Trditev f): V šoli imamo shemo šolskega sadja in zelenjave. 

 

Graf 6: Shema šolskega sadja in zelenjave – odgovori učencev 5. in 9. razreda 

S trditvijo se strinja 60,00 % (27) petošolcev in 36,00 % (23) devetošolcev, strinja se 16,00 % 

(7) petošolcev in 12,0 % (8) devetošolcev, ne more se odločiti 13,00 % (6) petošolcev in 

20,00 % (13) devetošolcev, ne strinja se 0,00 % (0) petošolcev in 10,00 % (6) devetošolcev, 

popolnoma se ne strinja 11,00 % (5) petošolcev in 12,00 % (7) devetošolcev. Najvišji 

odstotek je pričakovano pri obeh razredih dobila trditev popolnoma se strinjam (saj shemo 

šolskega sadja v šoli imajo), nekaj se jih sicer popolnoma ne strinja, to pripisujem temu, da 

mogoče ne vedo, kaj shema šolskega sadja je. 
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Trditev h): Več zelenjave bi jedel/jedla, če ne bi občutila okusa. 

 

Graf 7: Povečano uživanje zelenjave, brez da bi občutili okus – odgovori 5. in 9. razreda 

Iz podatkov je razvidno, da se s trditvijo strinja kar 60,00 % (27) petošolcev in 33,00 % (21) 

devetošolcev, 27,00 % (12) petošolcev in 22,00 % (14) devetošolcev se strinja, 7,00 % (3) 

petošolci in 27,00 % (17) devetošolcev je neopredeljenih, 2,00 % (1) petošolec in 6,00 % (4) 

devetošolci se ne strinjajo, popolnoma pa se ne strinja 4,00 % (2) petošolcev in 12,00 % (8) 

devetošolcev. Največji odstotek pripada odgovoru popolnoma se strinjam. Da je okus poleg 

izgleda zelo pomemben, navajata avtorja Zellner in Cobuzzi (2016), kot razloženo že pri 

prejšnjem odgovoru, so raziskovali in ugotovili, da so otroci na šoli, ki jim je ponudila ocvrto 

cvetačo, cvetačo jedli, čeprav so pred tem, ko so jih vprašali povedali, da je ne marajo. Po 

tem, ko so izvedeli, da so jedli cvetačo, so bili mnenja, da jo imajo radi. Na drugi šoli, kjer so 

jim zelenjavo tradicionalno ponudili na pladnju in jih niso spodbujali k uživanju, pa je otroci 

niso jedli. Zelo pomemben je torej vonj, okus, izgled. Koch, Korošec, Kostanjevec, Polak in 

Torkar (2009) navajajo, da osnovnošolci največkrat odklanjajo zelenjavo zaradi senzoričnih 

lastnosti, kot sta okus in vonj. 
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Trditev j): Obožujem vso zelenjavo. 

 

Graf 8: Oboževanje zelenjave – odgovori učencev 5. in 9. razreda 

Popolnoma se strinja, da obožuje vso zelenjavo 31,00 % (14) petošolcev in 24,00 % (12) 

devetošolcev, strinja se 16,00 % (7) petošolcev in 28,00 % (14) devetošolcev, ne more se 

odločiti 13,00 % (6) petošolcev in 24,00 % (12) devetošolcev, ne strinja se 9,00 % (4) in 4,00 

% (2) devetošolca, popolnoma se ne strinja 31,00 % (14) petošolcev in 20,00 % (10) 

devetošolcev. Pričakovano je bilo, da bo več odgovorov »popolnoma se ne strinjam«, saj ni 

pričakovati, da bodo osnovnošolci oboževali zelenjavo. Se jih pa določen delež 5. razredov 

(31,00 %) in 9. razredov (24,00 %) popolnoma strinja. 

Trditev k): Nekatere zelenjave nikoli nočem poskusiti. 

 

Graf 9: Neposkušanje nekatere zelenjave – odgovori 5. in 9. razreda 
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S trditvijo, da nekatere zelenjave nikoli nočejo poizkusiti, se popolnoma strinja 83,00 % (38) 

petošolcev in 57,00 % (38) devetošolcev, strinja se 11,00 % (5) petošolcev in 16,00 % (11) 

devetošolcev, ne more se odločiti 2,00 % (1) petošolec in 13,00 % (9) devetošolcev, ne strinja 

se 2,00 % (1) petošolec in 2,00 % (1) devetošolec, popolnoma se ne strinja 2,00 % (1) 

petošolec in 12,00 % (8) devetošolcev. Odgovor je pričakovano dosegel največji odstotek z 

možnostjo popolnoma se strinjam ali strinjam se. Povezano je s senzoričnimi lastnostmi 

zelenjave (Koch, Korošec, Kostanjevec, Polak in Torkar, 2009). 

10. je bila trditev: V šoli si želim pri obrokih več zelenjave. 

 

Graf 10: Želja po več obrokih zelenjave v šoli – odgovori 5. in 9. razreda 

Kot je razvidno je pri obeh razredih prevladoval odgovor »ne«. V 5. razredu je odgovor »ne« 

izbralo 30 (65,00 %) od 46 učencev in odgovor »da« 16 (38,00 %) od 46 učencev, v 9. 

razredu pa je odgovor »ne« izbralo 41 (62,00 %) od 66 učencev in odgovor »da« 25 (38,00 %) 

od 66 učencev. Pri predhodnem grafu smo izvedeli, da se v obeh razredih, starostnih 

skupinah, zavedajo, kako pomembna je zelenjava, vendar si je več pri obrokih v šoli ne želijo, 

kot vidimo na zgornjem grafu. To bi morali s strategijami, ki spodbujajo uživanje zelenjave 

spremeniti, in sicer, da bi si želeli več zelenjave v šoli. Na uživanje zelenjave zelo vpliva 

socialno okolje, torej starši, vrstniki, prijatelji, bratje, sestre (Robinson in Sharps, 2016). 
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Tabela 24: Želja po več obrokih zelenjave v šoli glede na spol (v f in f (%)) 

V šoli si želim pri obrokih več zelenjave. 

Spol Da Ne Skupaj 

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

 Moški 18 32,14 38 67,86 56 100,00 

Ženski 23 41,07 33 58,93 56 100,00 

Skupaj 41 36,61 71 63,39 112 100,00 

 

Pričakovano je na trditev z »da« odgovorilo več žensk 23 (41,07 %) kot moških, 18 

(32,14!%), tudi pri odgovoru »ne« so prevladovali moški, tako da jih je odgovor izbralo kar 

38 (67,86 %), medtem ko je odgovor »ne« izbralo 33 (58,93 %) žensk. 

11. trditev se je glasila: Obkroži črko pred odgovorom, ki velja zate. 

 

Graf 11: Uživanje različnih vrst smutijev in soka iz trgovine – odgovori učencev 5. in 9. 

razreda 

Pri tem vprašanju so lahko obkrožili 1 odgovor. 22,00 % (19) petošolcev je odgovorilo, da 

pije sadno-zelenjavni smuti, 42,00 % (36) petošolcev je odgovorilo, da pije sadni smuti, 7,00 

% (6) učencev je odgovorilo, da pije zelenjavni smuti, 6,00 % (5) je odgovorilo »nič od tega« 

in 23,00 % (20) učencev je odgovorilo, da pije sok, ki ga kupi v trgovini. Medtem 17,00 % 

(20) devetošolcev pije sadno-zelenjavni smuti, 33,00 % (38) učencev pije sadni smuti, 5,00 % 
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(6) učencev pije zelenjavni smuti, 15,00 % (17) nič od tega in 30,0 % (34) jih pije sok, ki ga 

kupijo v trgovini. Pričakovano največ petošolcev in devetošolcev pije sadni smuti, sledi sok, 

ki ga kupijo v trgovini, sadno-zelenjavni smuti, nič od tega in na koncu majhen odstotek, 6,00 

% v petem in 5,00 % v devetem razredu pije zelenjavni smuti. Pričakovati je bilo, da bo 

zelenjavni smuti pilo najmanj in sadni smuti in sok, ki ga kupijo iz trgovine, največ učencev. 

12. vprašanje se je glasilo: Katerih hranilnih snovi je največ v zelenjavi? Vprašanje je bilo 

odprtega tipa. Odgovori so bili sledeči: V petem razredu je bilo največ odgovorov, da je v 

zelenjavi največ vitaminov, vitaminov in mineralov, nekaj oseb je odgovorilo, da je v 

zelenjavi največ ogljikovih hidratov, so se pa pojavili tudi odgovori, da vsebuje največ 

vitaminov, mineralov in vlaknin, kar je za 5. razred zelo dobro, da vedo tudi za vlaknine. V 9. 

razredu so se je pojavilo največ odgovorov, da vsebuje največ vitaminov, mineralov, pojavil 

se je odgovor »vode«, »ogljikovih hidratov«, eden je odgovoril z »ne vem«, nekdo pa »ne 

vem, ker je ne jem«. 

13. naloga je vsebovala stavek: Cvetačo bi najraje jedel … in učenci so morali izbrati 1 

odgovor med navedenimi. Odgovori so prikazani spodaj. 

Tabela 25: Način priprave cvetače, ki jo najraje jedli – odgovori učencev 5. in 9. razreda (v f 

in f (%)) 

 

 

Razred 

Cvetačo bi najraje jedel … 

Kuhano Pečeno Ocvrto Skupaj 

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

5. razred 27 58,70 11 23,91 8 17,39 46 100,00 

9. razred 43 65,14 11 16,66 12 18,20 66 100,00 

Skupaj 70 62,50 22 19,64 20 17,86 112 100,00 

 

Iz tabele je razvidno, da bi v obeh razredih cvetačo najraje jedli kuhano, to je odgovorilo 27 

(58,70 %) od 46 petošolcev in 43 (65,14 %) od 66 devetošolcev, pri petošolcih je sledila 

pečena cvetača, odgovor je izbralo 11 (23,91 %) učencev, nazadnje pa ocvrta, odgovor je 

izbralo 8 (17,39 %) učencev. Pri devetošolcih pa ocvrta cvetača, ki jo je izbralo 12 (18,20 %) 

učencev, 11 (16,66 %) pa jih je izbrala pečeno. Pri spodbujanju uživanja zelenjave je zelo 

pomemben način priprave. V raziskavi Zellnerja in Cobuzzija (2016) so dokazali, da so tisti 
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učenci, ki so dobili ocvrto cvetačo, cvetačo jedli, čeprav so prej menili, da je ne marajo. Zato 

smo pričakovali, da bo tudi tukaj odgovor ocvrto prevladoval. Vendar se je izkazalo drugače 

in bolje, saj bi raje jedli kuhano zelenjavo.  

Naslednje 14. Vprašanje se je glasilo: Kdo najbolj vpliva na tvoje prehranske odločitve? 

Tabela 26: Dejavniki, ki najbolj vplivajo na prehranske odločitve učencev – odgovori učencev 

5. in 9. razreda (v f in f (%)) 

 

 

Razred 

Kdo najbolj vpliva na tvoje prehranske odločitve?  

 Starši 

 

Šola – učitelj Prijatelji in 

sošolci 

Bratje, sestre Sošolci 

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

5.  

razred 

37 80,34 3 6,53 1 2,17 2 4,35 3 6,53 

9.  

razred 

53 80,33 1 1,52 10 15,15 2 3,03 0 0,00 

Skupaj 90 80,36 4 3,57 11 9,82 4 3,57 3 2,68 

 

Največ petošolcev 37 (80,43 %) od 46 in devetošolcev 53 (80,30 %) od 66 je odgovorilo, da 

na njihove prehranske odločitve najbolj vplivajo starši, pri petošolcih je sledila šola – učitelj 

(3; 6,53 %) ter sošolci (3; 6,53 %) in nato bratje in sestre (2; 4,35 %), na koncu prijatelji (1; 

2,17 % ). Pri devetošolcih so bili na drugem mestu prijatelji (10; 15,15 %), sledili so bratje in 

sestre (2; 3,03 %), šola – učitelj (1; 1,52 %), sošolci (0; 0,00 %). To potrjuje raziskavo, ki jo 

omenja Kostanjevec (2013) v svojem delu, da na izbiro zelenjave, sadja, sokov najbolj 

vplivajo starši, sledijo pa vrstniki. Vidimo, da pri petošolcih takoj za starši pomembno 

vplivajo učitelji oziroma šola, zato je pomembno, da so jim dober zgled in jih spodbujajo k 

uživanju zdrave hrane. Na tretjem mestu so nato sošolci, saj z njimi preživijo veliko časa, nato 

bratje in sestre, prijateljem pa v petem razredu še ne pripisujejo velikega vpliva. Nasprotno pa 

jih v devetem razredu uvrščajo na drugo mesto, sledijo jim bratje in sestre, nato šola – učitelj, 

sošolcem pa ne pripisujejo vpliva. Torej, kot je razvidno iz Tabele 26, imajo največji vpliv na 

uživanje zelenjave starši otrok, vendar analiza statistično pomembnih razlik ni pokazala, zato 

lahko Peto hipotezo, »S starostjo učencev je vpliv staršev manjši«, zavržemo. 

15. vprašanje je bilo: Kaj te odvrača od zelenjave?  
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Možnosti, med katerimi so izbirali, so bile: družina, prijatelji, izgled zelenjave, vonj 

zelenjave, okus zelenjave in struktura zelenjave. 

Tabela 27: Dejavniki, ki učence odvračajo od zelenjave – odgovori učencev 5. in 9. razreda (v 

f in f (%)) 

 Kaj te odvrača od zelenjave? 

Razred Družina Prijatelji Izgled zelenjave Vonj zelenjave Okus zelenjave Struktura 

zelenjave 

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

 5.  

razred 

1 2,17 2 4,34 8 17,39 4 8,70 25 54,35 6 13,04 

9.  

razred 

2 3,03 11 16,66 4 6,06 11 16,66 31 46,98 7 10,61 

Skupaj 3 2,68 13 11,61 12 10,71 15 13,39 56 0,50 13 11,61 

 

Iz zbranih podatkov lahko vidimo, da jih v 5. razredu najbolj odvrača okus (25; 54,35 %), 

sledi izgled zelenjave (8; 17,39 %), struktura zelenjave (6; 13,04 %), vonj zelenjave (4; 8,70 

%), prijatelji (2; 4,34 %) in družina (1; 2,17 %). V 9. razredu so bili odgovori sledeči: okus 

zelenjave (31; 46,98 %), sledita vonj zelenjave in prijatelji (11; 16,66 %), struktura zelenjave 

(7; 10,61 %), izgled zelenjave (4; 6,06 %) in družina (2; 3,03 %). Odgovori so pričakovani, 

najbolj jih odvrača okus zelenjave. Petošolce najbolj odvračajo senzorične lastnosti zelenjave, 

devetošolce ravno tako, le da je bil velik del odgovorov tudi, da jih odvračajo prijatelji. Da jih 

odvračajo senzorične lastnosti potrjuje tudi sklep v številnih raziskavah (Koch, Korošec, 

Kostanjevec, Polak in Torkar, 2009). 

16. vprašanje je bilo: Imaš raje kuhano ali surovo zelenjavo? 

 

Graf 12: Uživanje kuhane in surove zelenjave – odgovori učencev 5. in 9. razreda 
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V 5. razredu jih je 40,0 % odgovorilo, da ne mara nič od tega in 40,0 %, da imajo najraje 

kuhano zelenjavo, 30,0 % jih je odgovorilo, da ima raje surovo zelenjavo. 9. razred je 

odgovoril, da ima najraje kuhano zelenjavo 45,0 %, sledi ji surova 44,0 %, odgovor »nič od 

tega« je izbralo 10,0 % učencev. 

Tabela 28: Uživanje kuhane in surove zelenjave glede na spol (v f in f (%)) 

Imaš raje kuhano ali surovo zelenjavo?  

Spol Kuhano Surovo Nič od tega Skupaj 

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

Moški 25 44,46 26 46,42 5 8,39 46 100,00 

Ženski 25 44,64 21 37,50 10 17,86 66 100,00 

Skupaj 50 44,64 47 41,96 15 13,40 112 100,00 

 

Pri spolu ni opaziti razlik 25 (44,64 %) moških in 25 (44,64 %) žensk je odgovorilo, da 

najraje jé kuhano zelenjavo, 26 (46,42 %) moških in 21 (37,50 %) žensk najraje jé surovo 

zelenjavo in 5 (8,93 %) moških in 10 (17,86 %) žensk nič od tega. 

17. vprašanje je bilo: Ali pri kosilu poješ solato? 

Pri tem vprašanju so imeli možnost obkrožiti odgovor: Da ali ne. 

Tabela 29: Uživanje solate pri kosilu – odgovori učencev 5. in 9. razreda (v f in f (%)) 

 Ali pri kosilu poješ solato?  

  Da Ne Skupaj 

Razred f f (%) f f (%) f f (%) 

5. razred 32 69,57 14 30,43 46 100,00 

9. razred 44 66,67 22 33,33 66 100,00 

Skupaj 76 67,86 36 32,14 112 100,00 
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Iz odgovorov je razvidno, da je na vprašanje z »da« odgovorilo 32 (69,57 %) petošolcev in z 

»ne« 14 (30,43 %) petošolcev. V 9. razredu je z »da« odgovorilo 44 (66,67 %) učencev in z 

»ne« 22 (33,33 %) učencev. Vsekakor jih povsod več kot polovica pri kosilu poje solato. 

Tabela 30: Uživanje solate pri kosilu glede na spol (v f in f (%)) 

 Ali pri kosilu poješ solato? 

Spol Da Ne Skupaj 

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

Moški 35 62,50 21 37,50 56 100,00 

Ženski 41 73,21 15 26,79 56 100,00 

Skupaj 76 67,86 36 32,14 112 100,00 

 

Da pri kosilu poje solato, je odgovorilo 35 (62,50 %) moških in 41 (73,21 %) žensk ter 21 

(37,50 %) moških in 15 (26,79 %) žensk, da je ne poje. Razvidno je, da pri kosilu solato poje 

več žensk kot moških. 

Ker menimo, da na uživanje zelenjave vpliva tudi oglaševanje, smo, naslednje,  

18. vprašanje postavili na sledeč način: Če bi bili po televiziji oglasi za zelenjavo, pripravljeni 

na tak način, kot npr. za čokolado ali kakšne druge slaščice, bi je jedel več, oz. poskusil take, 

ki je še ne poznaš? 
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Tabela 31: Vpliv oglaševanja zelenjave po televiziji na učence – odgovori učencev 5. in 9. 

razreda (v f in f (%)) 

 

Če bi bili po televiziji oglasi za zelenjavo pripravljeni na tak način, kot npr. za čokolado ali 

kakšne druge slaščice, bi je jedel več, oz. poskusil tisto, ki je še ne poznaš? 

 

 

 

Razred 

Verjetno bi poskusil na 

tak način 

oglaševano zelenjavo. 

Jedel bi več zelenjave, 

ki bi jo videl po TV. 

Ne bi je užival več. 

 

 

 

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

5. razred 38 82,61 3 6,52 5 10,87 

9. razred 39 59,10 13 19,70 14 21,20 

Skupaj 77 68,75 16 14,86 19 16,96 

 

V 5. razredu je bilo največ odgovorov, da bi verjetno poskusili na tak način oglaševano  

zelenjavo, to jih je izbralo 38 (82,61 %), sledil je odgovor, da je ne bi uživali več, ki ga je 

izbralo 5 (10,87 %) učencev in 3 (6,52 %) so izbrali odgovor, da bi jedli več zelenjave, ki bi 

jo videli na TV. Pri devetošolcih je ravno tako prevladoval odgovor, da bi verjetno poskusili 

na tak način oglaševano zelenjavo, ki ga je izbralo 39 (59,10 %) učencev, sledil je odgovor, 

da je ne bi uživali več, ki ga je izbralo 14 (21,20 %) učencev in na koncu še odgovor, da bi 

take zelenjave jedli več, če bi jo videli na TV, ki ga je izbralo 13 (19,70 %) učencev. 

Zaključimo lahko, da je zelo pomembna promocija zelenjave. Ne samo preko programov in 

projektov, ki se izvajajo. Izvajali so se različni programi, med drugim GIZ – Slovenska 

zelenjava, kjer je bil namen povečati zavedanje in vnos zelenjave pri različnih ciljnih 

skupinah. Tako so začeli zelenjavo tudi oglaševati preko različnih medijev, revij, plakatov, v 

šolah so izvajali različne delavnice, z namenom ozaveščati posameznike pri pomenu 

zelenjave in tudi spodbujanje uživanja zelenjave (Buh, 2014). Iz tega vprašanja, na katerega 

smo dobili največ odgovorov, da če bi videli zelenjavo po TV, bi jo poskusili, lahko 

sklepamo, da imajo oglasi na TV pomembno vlogo pri spodbujanju uživanja zelenjave. 
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19. trditev: Predstavljaj si, da sam narediš neko jed iz različne zelenjave.  

Tabela 32: Vpliv samostojne priprave zelenjave na uživanje – odgovori učencev 5. in 9. 

razreda (v f in f (%)) 

 Predstavljaj si da narediš neko jed iz zelenjave. 

Razred Pripravljeno jed 

bom poskusil. 

Jed bom ponudil 

staršem ali 

prijateljem. 

Vse bom pojedel 

sam. 

Skupaj 

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

5. razred 29 63,04 16 34,78 1 2,18 46 100,00 

9. razred 42 63,64 16 24,24 8 12,12 66 100,00 

Skupaj 71 63,40 32 28,57 9 8,03 112 100,00 

 

Največ jih je odgovorilo »Pripravljeno jed bom poizkusil«, 29 (63,04 %) in 42 (63,64 %) 

devetošolcev, pri petošolcih je sledil odgovor »Jed bom ponudil staršem ali prijateljem«, ki ga 

je izbralo 16 (34,78 %) učencev in na koncu odgovor »Vse bom pojedel sam«, ki ga je izbral 

1 (2,18 %) učenec. Pri devetošolcih je sledil prav tako odgovor »Jed bom ponudil staršem ali 

prijateljem«, ki ga je izbralo 16 (24,24 %) učencev in nazadnje odgovor »Vse bom pojedel 

sam«, ki ga je izbralo 8 (12,12 %) devetošolcev. Četrto hipotezo, »Najpomembnejša 

spodbujevalna dejavnika sta način priprave in serviranje zelenjave«, lahko na podlagi teh 

odgovorov potrdimo. Odgovori so zanimivi tudi z vidika načrtovanja vzgojno-

izobraževalnega dela, saj nakazujejo, da bi morali spodbujati učence, tako v šoli kot doma, da 

sami pripravijo določeno jed iz različne zelenjave. Samostojna priprava hrane ima veliko 

motivacijsko vlogo pri spreminjanju prehranskega vedenja. V članku z naslovom Kids in the 

kitchen (O´ Hara, Ritchie in Taylor, 2015) je bila predstavljena raziskava, ki je pokazala, da 

če otroci sodelujejo pri pripravi hrane, jo bodo tudi pojedli (O´ Hara, Ritchie in Taylor, 2015).  

  



Meglič, M. (2017). Odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave. Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

46 
 

Tabela 33: Senzorične lastnosti, ki učence pritegnejo k uživanju zelenjave – odgovori učencev 

5. in 9. razreda (v f in f (%)) 

 Kaj te najbolj privlači na zelenjavi? 

Razred Barva Oblika Vonj Okus 

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

5. razred 13 28,26 5 10,87 3 6,52 25 54,35 

9. razred 20 30,30 3 4,55 11 16,66 32 48,48 

Skupaj 33 29,47 8 7,14 14 12,50 57 50,89 

 

Iz podatkov vidimo, da petošolce in devetošolce pri zelenjavi najbolj privlači okus. Odgovor 

okus je izbralo 25 (54,35 %) petošolcev in 32 (48,48 %) devetošolcev. Pri obeh razredih je 

sledil odgovor »barva«, ki ga je izbralo 13 (28,26 %) petošolcev in 20 (30,30 %) 

devetošolcev, nato je pri petošolcih sledila oblika, ki jo je izbralo 5 (10,87 %) učencev ter pri 

petošolcih je bil nazadnje izbran odgovor »vonj«. Pri devetošolcih pa je po odgovoru okus in 

barva sledil odgovor »vonj«, ki ga je izbralo 11 (16,66 %) devetošolcev, in nazadnje odgovor 

oblika, ki so ga izbrali 3 (4,55 %) devetošolci. 

Tabela 34: Senzorične lastnosti, ki učence pritegnejo k uživanju zelenjave glede na spol (v f in 

f (%)) 

 Kaj te najbolj privlači na zelenjavi? 

 Barva Oblika Vonj Okus 

Spol f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Moški 11 19,64 5 8,93 12 21,43 28 50,00 

Ženski 22 39,38 3 5,36 2 3,57 29 51,78 

Skupaj 33 29,46 8 7,15 14 12,50 57 50,89 

 

Ženske pri zelenjavi najbolj privlači okus, saj jih je od 56 izbralo 29 (51,78 %), prav tako 

okus pri zelenjavi najbolj privlači moške, saj je ta odgovor izbralo 28 (50,00 %) moških od 56 

moških. Pri ženskah sledi barva, saj je ta odgovor izbralo 22 (39,38 %) žensk, nato oblika, ki 

so jo izbrale 3 (5,36 %) ženske, in vonj, ki sta ga izbrali 2 (3,57 %) ženski. Pri moških je po 
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odgovoru »okus« naslednji odgovor »vonj«, ki ga je izbralo 12 (21,43 %) moških, sledi 

odgovor »barva«, ki ga je izbralo 11 (19,64 %) moških in odgovor »oblika«, ki ga je izbralo 5 

(8,93 %) moških.  

21. vprašanje: Kaj ti pri zelenjavi ni všeč? 

Odgovori, ki smo jih dobili od petošolcev, so bili okus zelenjave (54,35 %), ni jim všeč, da so 

v paradižniku ali kumarah semena, ker jim pokvarijo okus (2,17 %), da jim ni všeč struktura 

je dejalo (6,53 %), vonj je izbralo (12,04 %) učencev, 18,10 % učencev navaja, da je to 

izgled, da oblika in barva ne pristajata okusu – to interpretiram kot dejstvo, da jim zelenjava, 

ki je na primer rdeče ali rumene barve, izgleda okusna, potem pa vidijo, da ni taka kot so si 

prestavljali. 2,17 % učencev to omenja le za določeno zelenjavo, ni jim všeč lupina pri 

zelenjavi (to povezujem s strukturo, ravno tako mehkobo zelenjave, ki jih moti), dobili smo 

tudi odgovor (4,53 %) učencev, da se bojijo, da bo notri kakšen insekt, pri solati jim ni všeč 

dodatek kisa, izpostavljajo okus kapusnic (cvetača, brokoli). 

Pri odgovorih devetošolcev je prevladoval okus (40,91 %), izpostavljen okus pri fižolu (4,54 

%), ostri okusi, izpostavljajo tudi »grozne« okuse (grenak okus), izgled; zelena barva (15,15 

%), tekstura; mehka (7,58 %) vonj, odgovarjajo, da jim brokoli izgleda kot drevo (9,10 %). 

15,15 % učencem ni všeč nič, 7,58 % devetošolcev pa je odgovorilo, da jim je všeč vse.  

Analiza odgovorov tako kaže, da med zaviralnimi dejavniki za uživanje zelenjave Tretjo 

hipotezo, »Najpomembnejši zaviralni dejavnik za uživanje zelenjave so senzorične lastnosti 

zelenjave«, potrdim. 

5.1 Priporočila 

Iz preučenih raziskav in odgovorov učencev v naši raziskavi, vidimo, da je uživanje zelenjave 

pri osnovnošolcih nizko (odgovori na vprašanje 17). Kot je pokazala raziskava so pomemben 

zaviralni dejavnik senzorične lastnosti zelenjave, kot so barva, oblika, vonj, okus in tekstura, 

kar je skladno tudi z ugotovitvami tujih raziskav (Satia, Patterson, Neuhouser, Kristal in 

Trudeau, 2002). ). Poleg senzoričnih lastnosti pa je zelo pomembno socialno okolje 

(Robinson in Sharps, 2016) in posledično tudi izpostavljenost zelenjavi. Zelo pomembno je, 

da so otroci izpostavljeni zelenjavi zelo zgodaj, saj je manjša verjetnost za razvoj neofobije 

(Capaldi Philips, Wilkie in Wadhera, 2015). Zelo veliko lahko naredimo s promocijo in 

izobraževanjem, kajti če se bodo zavedali pomena zelenjave za zdravje, se bo vnos povečal, 
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menijo številni avtorji v svojih raziskavah (Jensen in Husanker, 2017), (Capaldi Philips, 

Wilkie in Wadhera, 2015), (Kontopodis, 2015), (Del Rio, Ingrosso, Morandi, Rosi, Sanna in 

Scazzina, 2015). Tu lahko veliko naredimo s promocijo, predvsem z oglaševanjem zelenjave 

po televiziji, moralo bi biti več privlačnih oglasov, ki bi spodbujali uživanje zelenjave, ostale, 

ki so predvsem za nezdravo hrano, pa bi bilo potrebno omejiti. Prav tako je vzpodbudno, če je 

več oglaševanja zelenjave na različnih jumbo plakatih ob cestah. Dokazali so, da otroke 

vzpodbuja uživanje zelenjave, če jo pripravijo sami ali pri pripravi sodelujejo (O´Hara, 

Ritchie in Taylor, 2015). To bi se lahko vzpodbujalo v šoli s pomočjo učiteljev. V šolah bi 

bilo potrebno imeti shemo zelenjave (lokalno pridelane in sveže, sezonske), pri predmetu 

Gospodinjstvo bi lahko imeli vrt, kjer bi gojili in vzgajali različno zelenjavo, pri pouku 

Gospodinjstva ali različnih delavnicah in naravoslovnih dnevih, ki bi se lahko dogajali vsak 

teden določen dan v tednu, kjer bi v kuhinji pripravljali zelenjavne jedi, torej jedi iz različne 

zelenjave, jed bi morali poskusiti in šele potem preceniti, ali jim je všeč ali ne. Še prej pa bi se 

o vrstah zelenjave, ki bi jo pripravljali pri pouku, poučili, predvsem o pomenu za zdravje in 

vsebnosti hranilnih snovi. Pomembno je tudi, da predvsem učitelj Gospodinjstva poudarja, da 

je priporočljivo zelenjavo vključevati v vsak dnevni obrok (5 obrokov sadja in zelenjave na 

dan), da so obroki pripravljeni na zanimiv način; to pomeni, da je zelenjava narezana na 

različne oblike, ki privlači, da jo poskusijo (na primer korenček narezan na kockice, trakove 

…), preko igre učiti, kako pomembna je zelenjava za zdravje (imamo kartice, na katerih je 

različna zelenjava in vsaka ima poleg hranilne oznake), spodbujati, da zelenjavo pskusijo ter 

šele nato ustvarijo mnenje o njej (Del Rio, Ingrosso, Morandi, Rosi, Sanna in Scazzina, 2015), 

spodbujanje pa je potrebno tudi z lastnim zgledom in zgledom ostalih ljudi, ki jih obdajajo. 
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6 SKLEP 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti odnos osnovnošolcev do zelenjave. Vemo, da je v obdobju 

otroštva in mladostništva zelo pomembna raznovrstna in uravnotežena prehrana, ki vključuje 

tudi sadje in zelenjavo. Zelenjave se v tem obdobju žal uživa manj od priporočene količine. 

Zanimala nas je razlika v odnosu do zelenjave pri učencih v 5. razredu, ki imajo manj znanja 

o zelenjavi, saj se o zelenjavi začnejo učiti naslednje leto v 6. razredu pri pouku 

Gospodinjstva. Tu izvejo hranilne snovi, ki jih vsebuje zelenjava, vrste (delitev), pomen 

zelenjave v prehrani, posledice prenizkega uživanja zelenjave in pripravo pri praktičnem 

pouku. Naše ugotovitve ustrezajo že znanim ugotovitvam, da omenjena skupina otrok in 

mladostnikov zaužije premalo sadja in zelenjave ter več in raje uživa sadje, kot zelenjavo. 

Znanje o zelenjavi se je pokazalo za pomanjkljivo tako v petem kot v devetem razredu. 

Ugotovili smo, da se tako petošolci kot devetošolci, na teoretični ravni, zavedajo 

pomembnega učinka zelenjave na zdravje Dejstvo pa je, da so pri uživanju zelenjave nekateri 

zaviralni dejavniki, ki bi jim bilo potrebno posvetiti pozornost pri načrtovanju prehranskega 

izobraževanja. Raziskava je pokazala, da učence odbijajo senzorične lastnosti. 5. in 9. razredi 

se strinjajo, da bi jedli več zelenjave, če ne bi občutili okusa. To vidimo tudi pri vprašanju: 

»Če bi imel na razpolago dunajski zrezek in pomfri, bi izbral zelenjavno juho.«, kjer se učenci 

v 5. razredu 27,00 % in v 9. razredu 31,00 % popolnoma ne strinjajo. 83,00 % petošolcev in 

57,00 % devetošolcev nekatere zelenjave nikoli noče poskusiti. Pomembno vlogo pri 

ozaveščanju o pomenu zelenjave in spodbujanju k uživanju zelenjave imajo starši. Učenci 

obeh starostnih skupini so v večini navedli, da doma vsak dan uživajo zelenjavo, sledi 

uživanje zelenjave 3-krat na teden. Na uživanje zelenjave vpliva tudi način priprave. 

Raziskava je pokazala, da večina učencev najraje uživa kuhano zelenjavo, pri čemer je to 

možnost izbralo več devetošolcev (59,10 %) kot petošolcev (41,30 %). Na vprašanje, ali bi 

želeli, da bi imeli pri kosilu in malici na voljo več zelenjave, je 65,00 % petošolcev in 62,00 

% devetošolcev odgovorilo, da ne želi več zelenjave. Zelo majhen odstotek petošolcev (7,00 

%) in devetošolcev (5,0 %) uživa zelenjavni smuti, največ (42,00 %) petošolcev in (33,00 %) 

devetošolcev jih uživa sadni smuti in nato sok (23,00 %) petošolcev in (30,00 %) 

devetošolcev, ki ga kupijo v trgovini. To pripisujemo temu, da je sadje okusnejše (sladko), pri 

nakupu soka iz trgovine pa neznanje, saj vsebuje veliko konzervansov, sladkorjev in aditiviov.  

Najpomembnejši spodbujevalni dejavnik pri obeh starostih je bil okus. Ostali spodbujevalni 

dejavniki za uživanje zelenjave pa se nekoliko razlikujejo glede na starost. Petošolci so ostale 
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dejavnike razvrstili v naslednjem vrstnem redu: vonj, barva in nazadnje oblika. Pri 

devetošolcih okusu sledijo barva, oblika in nazadnje vonj. Rezultati raziskave dajejo 

pomembna izhodišča za načrtovanje dela pri pouku Gospodinjstva (načrtovanje motivacijskih 

aktivnosti in praktičnega dela).  
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8 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik o odnosu osnovnošolcev do zelenjave, ki je bil izveden med 

osnovnošolci Osnovne šole Trebnje. 
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ANKETA 

Odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave 

Sem Maja Meglič, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer dvopredmetni 

učitelj biologije in gospodinjstva. V letošnjem letu me čaka diplomska naloga, v okviru tega 

pa tudi raziskovalni del. V raziskavi bom proučevala odnos uživanja zelenjave pri učencih, 

ki obiskujejo 5. in 9. razred. V ta namen bom izvedla anketo, ki bo anonimna, rezultati pa 

bodo uporabljeni zgolj za potrebe raziskovalnega dela diplome. 

Za tvoje sodelovanje se iskreno zahvaljujem!                                                     Maja Meglič 

 

Spol: M   Ž                          Starost ___                       Razred ___ 

Stopnja izobrazbe staršev: 

Mama          a) osnovna šola    b) srednja šola               c) fakulteta 

Oče              a) osnovna šola     b) srednja šola              c) fakulteta 

1. Obkroži pravilen odgovor: Sadje in zelenjava sta pomembna za zdravje. 

Da/Ne 

2. Zelenjavo uživam vsak dan DA/NE. Zakaj? _______________ 

3. Katere hranilne snovi vsebuje zelenjava? 

a) Vitamine 

b) Minerale 

c) Vodo 

d) Vlaknine 

e) Ogljikove hidrate 

f) Maščobe 

e) Beljakovine 

4. Kako bi morala biti pripravljena zelenjava, da bi jo užival? 

a) Pečena 
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b) Kuhana 

c) Ocvrta 

d) Spasirana (da je ne vidim v hrani)  

5.   Kolikokrat na teden doma uživate zelenjavo? Obkroži.  

a) Vsak dan 

b) Enkrat na teden 

c) 3-krat na teden 

d) 2-krat na teden 

e) Nikoli 

6. Poveži številko z jedilniki. Na voljo imaš številke 1–3, pri čemer je 1 najbolj zdrav       

jedilnik in 3 najmanj zdrav jedilnik. 

ŠTEVILKE                              JEDILNIKI 

– Korenčkova juha 

Pečen piščanec 

Pražen krompir 

krof 

 

 – Goveja juha 

                                                   Pečenka 

                                                   Cvrt krompir 

                                                   Rdeča pesa 

                                                   Tortica 

 

                                                 – Zelenjavna juha 

                                                   Pire krompir 

                                                   Pečen piščanec 

                                                   Rdeča pesa 

                                                   Jabolko 

 

7. Rad/a uživaš zelenjavo?  

1 

2 

3 
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a) Da b) Ne 

8. V šoli me učijo, da je zelenjavo potrebno uživati in da je zdrava. 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

d) Drugo:______________________________________ 

9. V šoli pri kosilu ali malici pojem zelenjavo. 

a) Vedno, ker je na razpolago. 

b) Včasih 

c) Nikoli 

d) Drugo: _________________________ 

10. Napisane imaš trditve. Obkroži številko pred tvojim odgovorom, pri čemer 1 pomeni 

se popolnoma ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam. 

a) Zelenjavo v družini jemo vsak dan. 1 2 3 4 5 

b) Če bi imel na razpolago zelenjavno juho ali 

dunajski zrezek in pomfri, bi izbral zelenjavno juho. 

1 2 3 4 5 

c) Cvetačo, brokoli in korenček bi najraje jedel samo 

kuhano, dušeno. 

1 2 3 4 5 

d) Prijatelji raje in bolj pogosto jedo pico, burger, 

burek, sladice, čokolado kot zelenjavo. 

1 2 3 4 5 

e) Cvetačo bi najraje jedel ocvrto. 1 2 3 4 5 

f) V šoli imamo shemo šolskega sadja in zelenjave. 1 2 3 4 5 

g) Zelenjava se mi gnusi. 1 2 3 4 5 

h) Več zelenjave bi jedel/jedla, če ne bi občutila 

okusa. 

1 2 3 4 5 

i) V družini poudarjajo, kako zdrava je zelenjava. 1 2 3 4 5 

j) Obožujem vso zelenjavo. 1 2 3 4 5 

k) Nekatere zelenjave nikoli nočem poskusiti. 1 2 3 4 5 

l) V šoli smo se pri pouku gospodinjstva že 

pogovarjali o zelenjavi. 

1 2 3 4 5 

m) Zavedam se pomembnega učinka zelenjave na 

zdravje. 

1 2 3 4 5 

 

11. V šoli si želim pri obrokih več zelenjave. 

DA/NE 

12. Obkroži črko pred odgovorom, ki velja zate. 
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a) Pijem sadno-zelenjavni smuti. 

b) Pijem zelenjavni smuti. 

c) Pijem sadni smuti. 

d) Nič od tega. 

e) Pijem sok, ki ga kupim v trgovini. 

13. Katerih hranilnih snovi je največ v zelenjavi? 

____________________________________________________________________ 

14. Cvetačo bi najraje jedel: 

a) Kuhano 

b) Ocvrto 

c) Pečeno 

15. Kdo najbolj vpliva na tvoje prehranske odločitve? 

a) Starši 

b) Šola – učitelj 

c) Prijatelji 

d) Bratje, sestre 

e) Sošolci 

16. Kaj te odvrača od zelenjave? 

a) Družina 

b) Prijatelji 

c) Izgled zelenjave 

d) Vonj zelenjave 

e) Okus zelenjave 

f) Struktura zelenjave 

17. Imaš raje kuhano ali surovo zelenjavo? 

a) Kuhano 

b) Surovo 

c) Nič od tega 

18. Ali pri kosilu poješ solato?  

A) Da 
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B) Ne 

19. Če bi bili po televiziji oglasi za zelenjavo pripravljeni na tak način, kot npr. za 

čokolado ali kakšne druge slaščice, bi je jedel več, oz. poskusil take, ki je še ne poznaš? 

a) Verjetno bi poskusil na tak način oglaševano zelenjavo. 

b) Jedel bi več zelenjave, ki bi jo videl na TV. 

c) Ne bi je užival več. 

20. Predstavljaj si, da sam narediš neko jed iz različne zelenjave. 

a) Pripravljeno jed bom poskusil. 

b) Jed bom ponudil staršem ali prijateljem. 

c) Vse bom pojedel sam. 

21. Kaj te najbolj privlači na zelenjavi? 

a) Barva 

b) Oblika 

c) Vonj 

d) Okus 

22. Kaj ti pri zelenjavi ti ni všeč? ______________________________________ 
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Priloga 2: Soglasje staršev za reševanje anketnega vprašalnika. 
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Spoštovani starši! 

Sem Maja Meglič, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer dvopredmetni 

učitelj biologije in gospodinjstva. V letošnjem letu me čaka diplomska naloga, v okviru tega 

pa tudi raziskovalni del. V raziskavi bom proučevala spodbujevalne in zaviralne dejavnike 

uživanja zelenjave pri učencih, ki obiskujejo 5. in 9. razred. V ta namen bom izvedla anketo, 

ki bo anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni zgolj za potrebe raziskovalnega dela diplome. 

 

Prosim Vas, da izpolnite spodnji obrazec in ga oddate učiteljici gospodinjstva. Vesela bom 

vašega pozitivnega odziva, saj mi boste tako veliko pripomogli pri izvedbi diplomskega dela.  

 

Že vnaprej se Vam lepo zahvaljujem. 

Maja Meglič 

Ljubljana,  31. 3. 2017 

 

 

SOGLASJE 

 

Spodaj podpisan/a________________________________________,  

dovoljujem sodelovanje v anketi svojemu otroku___________________________________, 

 roj._____________________ iz oddelka ___________________OŠ _______________.  

 

         Podpis staršev: 

         

 

 


