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IZVLEČEK 

Skrb za lastno zdravje postaja vse bolj pomembna druţbena tema, v katero uvrščamo predvsem 

zavedanje o zdravi prehrani ter o pomembnosti redne telesne aktivnosti. Zdrava prehrana je 

pomemben element v vsakdanu posameznika in mu omogoča dobro počutje. Da bi lastno znanje 

o prehrani skozi ţivljenjska obdobja lahko nadgrajevali, je pomembno, da ţe v času obveznega 

osnovnošolskega izobraţevanja učenci usvojijo prehransko znanje in veščine, ki so pomembne 

za razvoj prehranske pismenosti. Prehranska pismenost predstavlja povezanost znanj, spretnosti 

in vedenj, ki so potrebna za načrtovanje, zagotavljanje, izbiro, pripravo in uţivanje hrane. 

Prehranska pismenost je pomembna za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad posameznika. 

Namen diplomskega dela je ugotoviti prehransko pismenost čeških osnovnošolcev ob zaključku 

obveznega osnovnošolskega izobraţevanja ter njihovo pismenost primerjati z rezultati 

slovenskih osnovnošolcev. Prehransko pismenost 170 učencev osnovne šole v Brnu sem 

preverjala s pomočjo testa znanja, v katerem so bila zajeta vsa štiri področja prehranske 

pismenosti: načrtovanje prehrane, izbor ţivil, priprava hrane in prehranjevanje. 

V češkem osnovnošolskem sistemu se prehranska vzgoja izvaja v okviru različnih predmetov. 

Rezultati kaţejo zadovoljivo znanje učencev. Učenci so izkazali znanje o načrtovanju prehrane 

glede na posameznikove potrebe ter ustrezen način priprave in zauţivanja hrane. Učenci so 

slabše rezultate dosegli na področju izbora ţivil, kjer opazimo pomanjkanje znanja o sestavi ţivil 

in poznavanju hranilnih snovi. Ocenjujem, da češki osnovnošolci usvojijo določena teoretična 

prehranska znanja, manj pa praktične veščine, s katerimi se v času izobraţevanja srečajo manj 

pogosto. 

 

KLJUČNE BESEDE: prehranska pismenost, osnovnošolci, učenci, prehrana, zdravje. 

 

 

 

 



  

 
 

ABSTRACT 

The concern for one’s own health is becoming an increasingly important topic, which includes 

particularly the awareness about healthy nutrition and importance of regular physical activity. 

Healthy nutrition is an important element in the individual’s every day and brings well-being. In 

order to for us to be able to upgrade our knowledge about nutrition throughout the stages of life, 

it is important that already primary school pupils obtain knowledge about nutrition and skills, 

which are important for the development of food literacy. Food literacy represents the connection 

of knowledge, skills and behaviour, which are necessary for the planning, ensuring, selection, 

preparation and consumption of food. Food literacy is important for the formation of the 

individual’s healthy eating habits.  

The purpose of the thesis is to determine the food literacy Czech primary school pupils at the end 

of the obligatory primary school education and compare it with the results of Slovenian primary 

school pupils. I was checking the food literacy of 170 students of a primary school in Brno with 

the help of a test, which included all four fields of food literacy: food planning, food selection, 

preparation of food and eating.  

In the Czech primary school system, food education is being carried out within different subjects. 

The results show satisfying knowledge of students. Students have proven their knowledge about 

food planning with regards to one’s needs and about food preparation and eating. Students 

gained a less favourable score in the field of food selection, where we noticed a lack of 

knowledge about the composition of food and about nutrients. I would conclude that Czech 

primary school pupils are gaining certain theoretical knowledge about food and less practical 

skills, which they are less often faced with within lessons.   

 

KEYWORDS: food literacy, primary school pupils, students, nutrition, health 
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1 UVOD 

Za vzdrţevanje zdravega in vitalnega organizma je ključnega pomena ustrezno ravnoteţje med 

prehrano in telesno aktivnostjo. To je sporočilo sodobne prehranske piramide, s katero si 

posameznik lahko pomaga pri načrtovanju vsakodnevnega prehranjevanja, poleg tega pa je 

pomembno upoštevati smernice zdravega prehranjevanja, ki nam pomagajo pri pravilnih 

odločitvah. Ker so smernice zgolj splošne, in ne veljajo za vsakega posameznika, mora biti ta 

vešč v poznavanju prehranske pismenosti, s katero bo lahko izbiral hrano, ki dolgoročno ne bo 

imela škodljivih posledic za organizem (Smernice zdrave prehrane, b. d.). 

Na prehransko vedenje otrok vplivajo različni dejavniki, ki se med seboj prepletajo. Otrokom 

namreč v zgodnjem ţivljenjskem obdobju prehrano določajo starši oz. druţinsko okolje, kasneje 

vrstniki in mediji s trţenjem hrane, o prehrani pa so seznanjeni tudi v vzgojno-izobraţevalnih 

institucijah, ki učencem posredujejo znanje o zdravem načinu prehranjevanja. Kljub temu med 

mladostniki narašča število obolenj, povezanih z nezdravim načinom prehranjevanja, pri čemer 

med najpogostejše nenalezljive kronične bolezni, povezane s prehrano, spadajo debelost, 

podhranjenost, anemija, pomanjkanje vitaminov D, B in A ter nastanek sladkorne bolezni. 

Dejstvo, da se število obolelih ne zmanjšuje, kaţe na slabšo prehransko pismenost učencev, ki bi 

le-tem lahko omogočila zavedanje o pomenu zdravega načina prehranjevanja za sedanje in 

kasnejša ţivljenjska obdobja (Gregorčič, 2015). 

Posameznik je prehransko pismen takrat, ko ima ustrezno znanje, spretnosti in vedenja, s 

katerimi lahko načrtuje vsakodnevno prehrano, izbira in si zagotovi zdrava ţivila, ter pripravi in 

uţiva hrano v takšnih količinah, da zagotovi lastne energijske in hranilne potrebe. Vidgen in 

Gallegos (2014) opredeljujeta prehransko pismenost štiri glavne komponente prehranske 

pismenosti, in sicer načrtovanje prehrane, izbor ţivil, pripravo hrane in prehranjevanje oz. 

uţivanje hrane. 

Češki osnovnošolci v sklopu obveznega osnovnošolskega izobraţevanja prehranske vsebine 

spoznajo pri različnih predmetih, in ne pri posameznem prehranskem predmetu, kot je to 

značilno za slovenske osnovnošolce. Učenci prejmejo znanje, ki jim v nadaljnjem ţivljenju 

omogoča sprejemati ustrezne odločitve za zdrav način prehranjevanja. Poleg predmetov s 
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prehranskimi vsebinami na čeških osnovnih šolah potekajo tudi različni projekti, ki promovirajo 

zdrav način ţivljenja in preko katerih se učenci ne samo na teoretičen, pač pa tudi na praktičen 

način naučijo delovati v skladu s prehranskimi smernicami. 

Namen diplomskega dela je bil s testom znanja preveriti stopnjo prehranske pismenosti čeških 

osnovnošolcev ob zaključku obveznega osnovnošolskega izobraţevanja in to primerjati z 

rezulatati prehranske pismenosti osnovnošolcev v Sloveniji (Šmid, 2016). Pridobljene rezultate 

sem analizirala na podlagi glavnih komponent prehranske pismenosti in pri tem upoštevala 

različne definicije omenjenega pojma. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Pismenost  

Pismenost je posameznikova zmoţnost, da uporablja druţbeno dogovorjene sisteme simbolov za 

sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za ţivljenje v druţini, šoli, na delovnem 

mestu in v druţbi. Znanje, spretnosti in sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno 

osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in druţbenem ţivljenju. K temeljnim 

zmoţnostim pismenosti uvrščamo zmoţnost branja, pisanja in računanja, poleg teh pa se v 

zadnjem času poudarjajo tudi informacijska, digitalna, medijska pismenost in številne druge, ki 

nam omogočijo uspešno delovanje v druţbi. Različne vrste pismenosti pridobivamo skozi vse 

ţivljenje v različnih okoliščinah, treba pa je razvijati tiste spretnosti, zmoţnosti in znanja, ki 

bodo posamezniku omogočili učinkovito in ustvarjalno delovanje v osebnem, poklicnem in 

druţbenem ţivljenju (Nacionalna komisija za razvoj pismenosti, 2006). 

Ker se pismenost pri posamezniku začne razvijati od samega začetka obstoja, otrok prvi stik 

razvijanja pismenosti prejme ob prebiranju pravljic s starši. Za razvoj začetne bralne in kasneje 

ostalih pismenosti je pomemben sam pristop odraslega k branju. Rezultati mednarodne raziskave 

kaţejo, da otroci, ki ţivijo v boljšem socialnem okolju, bolje poznajo abecedo in imajo večji 

besedni zaklad kot otroci, ki ţivijo v slabšem socialnem okolju (Chamberlin, 2012). Po 

ugotovitvah organizacije UNESCO je kljub prizadevanju k boljšim rezultatom in k razvoju 

pismenosti posameznika na svetu še vedno vsaj 750 milijonov mladih in odraslih, ki nimajo 

razvitih temeljnih zmoţnosti branja in pisanja, ter 250 milijonov otrok, ki nima razvitih osnovnih 

spretnosti pismenosti, kot sta npr. poznavanje abecede in razširjanje besednega zaklada. Prav 

zato je bila leta 2015 sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, znotraj katere je zapisanih 17 

ciljev, med katerimi sta navedena tudi večja skrb za kakovostno izobrazbo ter moţnosti 

vseţivljenjskega učenja za vsakogar izmed nas (Cilji trajnostnega razvoja, b. d.). 

Nacionalna komisija za razvoj pismenosti je na podlagi slabih rezultatov splošne pismenosti 

razvila strategije, s pomočjo katerih bi dosegli čim višjo raven pismenosti na vseh področjih 

zasebnega in druţbenega ţivljenja. Da bi dosegli ta cilj, je treba spodbujati ozaveščenost o 

pomenu pismenosti, izboljšati ravni različnih vrst pismenosti glede na ţivljenjsko obdobje 
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posameznika ter poudariti povezavo med pismenostjo in socialno vključenostjo posameznikov 

(Nacionalna komisija za razvoj pismenosti, 2006). 

 

2.2 Prehranska pismenost 

Hrana ima pomembno vlogo pri zdravi rasti in razvoju ter pri izboljšanju zdravstvenega stanja 

posameznika. Na razvoj kroničnih bolezni ima posameznik velik vpliv, saj lahko s preventivnimi 

ukrepi, kot sta primerna prehrana in zdrave ţivljenjske navade, pripomoremo k vzdrţevanju 

zdravja. Razlogi za povečano število bolezni, ki so povezane s prehrano, so slabe prehranske 

navade ter nerazumevanje pomena zdravega načina prehranjevanja. Hrana in prehrana sta del 

našega vsakodnevnega ţivljenja, vendar pa zaradi neprestanega spreminjanja okolja, 

posameznika in druţbe kot celote, teţko vzdrţujemo uravnoteţeno prehrano. Da bi sledili tem 

spremembam ter hkrati obdrţali primerno prehransko vedenje, je treba dopolnjevati in vzdrţevati 

znanje o prehranskih navadah (Vidgen in Gallegos, 2014). 

Pomen prehranske pismenosti se posebej poveča takrat, ko je posameznik diagnosticiran s 

prehransko povezano boleznijo, ob prvem hranjenju novorojenčka ali ob prvem samostojnem 

bivanju. Prav slednje naj bi predstavljalo odlično priloţnost za razvoj odnosa med 

posameznikom in hrano, predvsem pa naj bi izboljšalo napredek v znanju in spretnostih pri 

prehrani (Vidgen, 2014).  

Izraz prehranska pismenost se v vsakdanjiku pojavlja kot zmoţnost zdravega načina 

prehranjevanja in vključuje vse vrste prehranskih aktivnosti, ki se navezujejo na priporočen vnos 

posameznih hranil. Nastanek pojma je povezan s prehranskim znanjem posameznika, ki zajema 

znanje, spretnosti in vedenje na ravni dnevnega odnosa s hrano. Poznavanje prehranskega znanja 

lahko merimo preko enega elementa, kot je npr. priprava hrane, kuhanje in zmoţnost zdravega 

načina prehranjevanja, ali pa v okviru posameznikovega vedenja do hrane (Vidgen in Gallegos, 

2014). 

Prehranska organizacija v Kanadi, ki spodbuja nadgrajevanje posameznikovega znanja o 

prehrani, pojem prehranske pismenosti definira kot poznavanje izvornega mesta ţivila, ki ga 

uporabljamo, vlogo ţivila na zdravje in okolje ter zdrav način uporabe ţivila v vsakdanjem 
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ţivljenju. S prehransko pismenostjo posameznik pridobi znanja in sposobnosti, s katerimi je 

zmoţen dnevno pripraviti zdrav in okusen obrok, hkrati pa posameznik pridobi lastnosti 

vztrajnosti, pridobivanje samozavesti ter zmoţnosti reševanja problemov. Ker otroci ţivijo v 

različnih socialnih okoljih, je pomembno, da šola kot izobraţevalna institucija, vsakega 

posameznika ustrezno pripravi na samostojen in zdrav način ţivljenja (Student Nutrition 

Programs & Food Literacy, 2012). 

Prekomerna prehranjenost, debelost in podhranjenost vplivajo na zdravstvene teţave v kasnejših 

ţivljenjskih obdobjih. Naštete bolezni se namreč povezujejo s srčno-ţilnimi obolenji, 

diabetesom, revmatskimi boleznimi, astmo in drugimi dihalnimi boleznimi. Raziskave kaţejo, da 

se deleţ prekomerno prehranjenih otrok v slabše razvitih drţavah povečuje, v bolj razvitih 

drţavah pa se je odstotek ustalil, vendar je še vedno previsok. Na podlagi raziskav WHO (World 

Health Organisation). Češka velja za eno izmed drţav, kjer je deleţ prekomerno prehranjenih 

ljudi zelo visok. Raziskava v letu 2010 je pokazala, da stopnjo debelosti doseţe kar 31 % fantov 

in 16 % deklet, starih 11 let, 28 % fantov in 11 % deklet, starih 13 let, ter 22 % fantov in 12 % 

deklet, starih 15 let (WHO, 2012). Prav zato je predajanje znanja o prehrani in razvoj stopnje 

prehranske pismenosti toliko bolj pomemben. Izobraţevanje, kjer bi otroci imeli neposreden stik 

s hrano predstavlja odlično osnovo za to, da pridobijo ustrezno znanje o pripravi hrane ter 

spoznavanje bistva prehranske pismenosti, kar bi učenci lahko uporabili v prihodnosti in tako 

izboljšali zavedanje o pomenu zdravega načina ţivljenja (Pendergast in Dewhurst, 2012). 

H. A. Vidgen in D. Gallegos (2014) prehransko pismenost opredelita kot povezanost znanj, 

spretnosti in vedenj, ki so potrebna za načrtovanje, zagotavljanje, izbiro, pripravo in uţivanje 

hrane za zadovoljitev prehranskih potreb in določitev vnosa hrane. Prehranska pismenost je 

hkrati zmoţnost, ki posamezniku, gospodinjstvu, skupnosti ali celotnemu narodu, omogoča in 

krepi kvaliteto prehrane kljub spremembam skozi čas. Definirali sta štiri glavne komponente 

prehranske pismenosti: načrtovanje prehrane, izbor ţivil, priprava hrane in prehranjevanje 

(uţivanje hrane) (Vidgen in Gallegos, 2014). 

2.2.1 Prva komponenta prehranske pismenosti: načrtovanje prehrane 

Za nakup hrane in za prehranjevanje samo je pomemben čas in denarna sredstva. Problem se 

pojavi v količini in vrsti razpoloţljivih virov glede na druţbeno-socialne razmere in okolje, v 
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katerem posameznik ţivi. Ko so zagotovljena ta področja, so izrednega pomena spretnosti, ki 

nam omogočijo načrtovanje uresničevanja načrta ter sprejemanje prehranskih odločitev glede na 

razpoloţljive vire in prehranske potrebe, kot so lakota, okus in priporočene količine zauţitih 

hranilnih snovi (Vidgen in Gallegos, 2014). 

2.2.2 Druga komponenta prehranske pismenosti: izbor ţivil 

Področja druge komponente se nanašajo na razpoloţljivost, izbiro in dostopnost hrane. Pri tem je 

pomembno poznavanje porekla ţivil, njihovega načina uporabe in shranjevanja ter spretnosti 

primernega izbora ţivil (Vidgen in Gallegos, 2014). 

2.2.3 Tretja komponenta prehranske pismenosti: priprava hrane 

Zmoţnost priprave hrane je najpomembnejša ţivljenjska spretnost. To pomeni, da je posameznik 

sposoben pripraviti uţiten in okusen obrok, glede na razpoloţljiva ţivila (ţivila, ki jih 

najpogosteje najdemo v običajnem gospodinjstvu) in sposoben uporabe vsakdanjih kuhinjskih 

pripomočkov ter uporabe kuharskih receptov. Pri tem je treba poznati in se drţati načel varne 

hrane, osebne higiene in primernega rokovanja s hrano (Vidgen in Gallegos, 2014). 

2.2.4 Četrta komponenta prehranske pismenosti: Prehranjevanje 

Zadnja, a pomembna komponenta prehranske pismenosti vključuje zavedanje vpliva hrane in 

prehrane na posameznikovo počutje. Poznavanje vrednosti hranilnih snovi in na splošno ţivil je 

pomembno za uravnoteţeno, zdravo prehranjevanje. Pomembna je tudi časovna razporeditev 

uţivanja hrane ter velikost zauţitih obrokov, in sicer glede na posameznikove dnevne energijske 

in hranilne potrebe. Ker se v zadnjem času pojavlja trend zdruţitve prehranjevanja in 

socializacije, ima tudi slednja velik pomen pri razvijanju medsebojnih odnosov (Vidgen in 

Gallegos, 2014). 

 

2.3 Osnovnošolski sistem na Češkem  

Češki otroci, stari od 6 do 15 let, ţe od leta 1774 obiskujejo obvezno osnovno šolo, imenovano 

základní škola. Učenci svobodno izbirajo, katero osnovno šolo ţelijo obiskovati. Osnovno šolo 

obiskujejo 9 let, vendar se lahko po končanem 5. razredu odločijo za nadaljnjih 8 let 

izobraţevanja na gimnaziji, ali pa se po končanem 7. razredu odločijo za nadaljnjih 6 let 

obiskovanja gimnazije. Učenci imajo prav tako na voljo končati celoten program osnovne šole 
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ter se po končani osnovni šoli vpisati na gimnazijo ali na izbrano poklicno šolo. Pred vpisom na 

gimnazijo učenci opravijo ustrezne preizkuse znanja, ki jim zagotovijo prehod na nadaljnjo šolo. 

Osnovnošolski češki program se deli na dve stopnji. Prva stopnja obsega obdobje od prvega do 

petega razreda osnovne šole, na kateri vse predmete enega razreda poučuje en učitelj, druga 

stopnja pa obsega obdobje od šestega do devetega razreda, kjer en učitelj običajno poučuje dva 

predmeta skupaj. Učenci so v osnovni šoli ocenjeni z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni 

najboljšo oceno, ocena 5 pa pomeni najslabšo oceno. Ministrstvo za šolstvo, mladino in šport 

določi ustrezne učbenike, ki jih učitelj uporabi po lastni izbiri, prav tako pa je vnaprej določen 

osnovni kurikulum. Učitelji lahko učenčevo znanje preverijo na dva različna načina, z ustnim in 

pisnim preverjanjem, ter z upoštevanjem domačega dela. Učenci so o svojem delu ob koncu 

semestra deleţni povratnih informacij s strani učitelja (The Czech Education System, b.d.). 

2.3.1 Učno področje “Človek in zdravje” 

Zdravje ljudi je obravnavano kot uravnoteţeno stanje telesnega, duševnega in socialnega 

blagostanja. Nanj vplivajo različni dejavniki kot so ţivljenjski slog, zdravstveno vedenje 

posameznika, medsebojni odnosi, okolje v katerem ţivimo in mnogi drugi. Ker je 

posameznikovo zdravje pomemben predpogoj za njegovo aktivno ţivljenje in optimalno  

uspešnost, je pomembno, da so učenci ţe v okviru izobraţevalnega sistema ozaveščeni o pomenu 

varovanja zdravja. 

Učenci se preko enega izmed glavnih področij izobraţevalnega sistema, imenovanega Človek in 

zdravje, naučijo uporabe za zdravje pomembnih znanj in dejavnosti, ki jim bodo koristile vse 

ţivljenje. Izobraţevanje v sklopu te veje temelji na spoznavanju posameznika kot ţivega bitja, na 

razumevanju zdravja kot vrednote ter na zmoţnosti preventivnih ukrepov za dobro počutje. 

Učenci pri tem spoznajo različna zdravstvena tveganja, pridobijo spretnosti, s pomočjo katerih 

lahko samostojno ohranjajo in krepijo svoje zdravje in postanejo popolnoma odgovorni za svoje 

zdravje in zdravje drugih.  

Da bi učenci v čim večji meri dosegli pričakovane cilje, je pomembno, da jim omogočimo takšno 

učno okolje, v katerem bi lahko preko modelnih situacij iz vsakdanjega ţivljenja preizkušali in 

gradili na lastnem znanju. Na sprejemanje znanja in sodelovanje učencev močno vpliva tudi 

model učitelja ter vzdušje na celotni šoli, zato je pomembno, da šola kot izobraţevalna institucija 
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učencem nudi spodbudno okolje. Izobraţevanje je torej temelj za ustvarjanje aktivnih pristopov 

za razvoj in zaščito zdravja učencev. 

Izobraţevalno področje Človek in zdravje se v izobraţevalni instituciji izvaja skladno glede na 

starost učencev in se deli na dve veji, Zdravstveno vzgojo in Telesno vzgojo. Izobraţevalne 

vsebine tega področja se zdruţujejo tudi v ostala področja z namenom, da bi se učenci naučili 

vsesplošne uporabe v vsakdanjem ţivljenju. 

Zdravstvena vzgoja učence vodi k aktivnemu razvoju pomena zdravja in povezovanju vseh 

njegovih komponent (socialnih, psihičnih in fizičnih). Izobraţevalna vsebina tega predmeta 

spremlja vsebine iz področja Človek in njegov svet, hkrati pa posega tudi v druga izobraţevalna 

področja. Učenci se pri tem naučijo sprejemati načela zdravega ţivljenjskega sloga, ter jih 

vključevati v lastno ţivljenje. Prav tako se naučijo gradnje medsebojnih odnosov ter širijo in 

poglabljajo znanje o samem sebi. 

Telesna vzgoja ţeli učencem prikazati moţnosti in poznavanje lastnih interesov za različne 

načine gibanja, ter pokazati učinke posameznih telesnih dejavnosti na telesno pripravljenost 

posameznika. Namen te izobraţevalne veje je učencem prikazati različne fizične dejavnosti, 

preko katerih bodo lahko odkrili svoje preference, ter se tako s takšnimi dejavnostmi ukvarjali v 

vsakdanjiku, tudi izven vzgojno-izobraţevalnih zavodov. Skozi spoznavanje različnih športov 

učenci prav tako spodbujajo lasten optimalni razvoj, gradijo zdrav ţivljenjski slog in varujejo 

lastno zdravje (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2013). 

 

2.3.2 Prehranske vsebine v predmetniku osnovne šole na Češkem 

V češkem osnovnošolskem sistemu so izobraţevalne vsebine razdeljene na devet področij, 

posamezno področje pa sestavlja več predmetov ali pa zgolj posamezen predmet. Prehranska 

vzgoja se ne pojavi kot samostojen predmet, pač pa so njene vsebine predstavljene v različnih 

predmetih. To so Človek in njegov svet, Človek in narava, Človek in njegov svet delovanja, 

Človek in druţba ter Človek in zdravje. Temeljna znanja, ki naj bi jih učenci dosegli v sklopu 

prehranske vzgoje, so zapisana v učnem načrtu posameznega predmeta (Koptíková, 2013). 
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Preglednica 1: Izobraţevalne vsebine prehranske vzgoje znotraj posameznega predmeta 

(Koptíková, 2013). 

Predmet Vsebine učnega načrta Cilji 

Človek in njegov svet 1. Skrb za zdravje, zdrava 

prehrana: dnevne navade, vnos 

tekočine, športne aktivnosti, 

zdrav način prehranjevanja 

2. Rastline, glive in ţivali: znaki 

ţivljenja, potrebe posameznika, 

način ţivljenja, prehrana, pomen 

ţivali, rastlin in gliv za človeka 

Učenec: 

- pokaţe spretnosti in znanja v 

povezavi s promocijo zdravja in 

preventivo 

Človek in njegov svet delovanja 1. Osnovna kuhinjska oprema: 

zgodovina in namen posameznih 

pripomočkov. 

2. Zelenjava: semena, sadike, 

pridelovanje zelenjave, 

pridelovanje izbrane zelenjave 

3. Zdravilne rastline in zelišča: 

pridelovanje izbranih rastlin, 

vpliv rastlin na zdravje ljudi, 

zdravilni učinki rastlin, strupene 

rastline, uporaba rastlin za 

zdravstvene namene, alergije. 

4. Kuhinja: osnovni pripomočki, 

ohranjanje reda in čistoče, 

higiena in varno kuhanje. 

 

Učenec: 

- je sposoben pripraviti 

pogrinjek, 

- se primerno obnaša v času 

obeda, 

- pripravi enostavne jedi v skladu 

z načeli zdravega prehranjevanja, 

- zna rokovati z osnovnimi 

kuhinjskimi pripomočki, 

- je sposoben samostojno 

pripraviti enostavne jedi, 

- spoštuje pravila primernega 

obnašanja, 

- ohranja čiste kuhinjske delovne 

površine,  

Preglednica se nadaljuje.   
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Nadaljevanje Preglednice 1.   

Predmet Vsebine učnega načrta Cilji 

 5. Hrana: izbira hrane, 

nakupovanje, shranjevanje, 

skupine ţivil, sestavljanje menija. 

6. Priprava hrane: priprava 

hladnih jedi, osnovne metode 

kuhanja, postopki kuhanja. 

7. Priprava pogrinjka in 

uţivanje hrane: priprava 

pogrinjka, vedenje ob jedi, 

praznično vzdušje, dekoracija 

jedilnega prostora. 

skrbi za pripravo varne hrane in 

je sposoben priskrbeti prvo 

pomoč v primeru nezgod v 

kuhinji, 

- ob uporabi kuhinjskih 

pripomočkov poskrbi za varnost, 

- sledi načelom higiene in 

varnega dela. 

Človek in narava 1. Naravne snovi: viri 

beljakovin, ogljikovih hidratov, 

maščob, vitaminov in mineralov 

ter njihova vloga v telesu. 

2. Izvir ţivljenja, evolucija, 

raznolikost in pomen ţivljenja: 

prehrana, rast, razmnoţevanje, 

razvoj ţivljenja. 

3. Voda: destilirana, pitna, 

poraba vode, proizvodnja pitne 

vode, čistost voda. 

4. Glive: osnovne značilnosti, 

pozitivni in negativni vplivi na 

ljudi in ostale ţive organizme,  

Učenec: 

- navede primere virov 

beljakovin, maščob, ogljikovih 

hidratov, vitaminov in mineralov, 

- prepozna različne vrste voda in 

pozna primere uporabe 

posamezne vrste, 

- pozna najbolj strupene glive na 

Češkem in jih zna primerjati z 

drugimi, 

- prepozna ustrezno lokacijo 

posameznega organa v 

človeškem telesu in 

Preglednica se nadaljuje.   
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Nadaljevanje Preglednice 1.   

Predmet Vsebine učnega načrta Cilji 

 sestava gliv, vloga gliv, pravila 

uţivanja gliv in nudenje prve 

pomoči ob zastrupitvi z glivami. 

5. Anatomija in psihologija 

človeškega telesa: sestava in 

naloga posameznih delov telesa, 

organov in organskih sistemov, 

duševno zdravje. 

razloţi njegovo vlogo in pomen, 

- razloţi povezavo med 

posameznimi organskimi sistemi. 

 

Človek in zdravje 1. Prehrana in zdravje: osnove 

zdravega prehranjevanja, vpliv 

okolja in prehrane na zdravje 

posameznika, prehranjevalne 

motnje  

2. Bolezni, povezane z načinom 

ţivljenja: dejavniki ogroţanja 

zdravja, preventive in 

zdravljenje. 

3. Celostno razumevanje 

človeka v povezavi z zdravjem 

in boleznijo: osnovne človeške 

potrebe, sestavni deli zdravja. 

Učenec: 

- razume odnos med 

prehranjevanjem in prehranskimi 

navadami, 

- razume razvoj bolezni, ki so 

posledica načina ţivljenja, 

- vztraja pri zdravih prehranskih 

navadah. 

Človek in druţba 1. Evropska politična 

organizacija in vloga ZDA v 

svetu: oblikovanje Češke, 

ekonomskega in političnega 

razvoja, socialni in nacionalni 

problemi. 

Učenec: 

− pozna pomen vloge 

kmetijstva, ţivinoreje in 

proizvodnjo kovin za ljudi. 
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2.3.3 Predmet “Zdravstvena vzgoja” 

Učni načrt zdravstvene vzgoje opisuje šest različnih tematik, znotraj katerih so predstavljene 

posamezne vsebine, ki se jih učenci naučijo med šolskim letom.  Učenci spoznajo različne 

odnose med ljudmi, vpliv telesnih sprememb posameznika nanj in na okolico, načine zdravega 

ţivljenja in preventivne ukrepe v primeru bolezni, naučijo se ţiveti v pozitivnem odnosu do 

samega sebe ter razumeti koncept zdravja in samopomoči ter nudenja pomoči potrebnim 

(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2013). 

Preglednica 2: Izobraţevalne vsebine pri predmetu zdravstvena vzgoja (Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, 2013). 

ODNOSI MED LJUDMI IN UPORABA V VSAKDANJIKU 

 Odnosi v paru (prijateljstvo, ljubezen, razmerje, poroka, starševstvo). 

 Odnosi in pravila soţitja v okolju in skupnostih, kot sta druţina in šola. 

SPREMEMBE V ŢIVLJENJU LJUDI IN NJIHOV ODRAZ 

 Odraščanje skozi različna ţivljenjska obdobja, kot sta otroštvo in puberteta (fizične, mentalne in 

socialne spremembe) 

 Spolno odraščanje in reprodukcija kot del oblikovanja osebnosti (spolne izkušnje, teţave z 

nosečnostjo, mladoletno starševstvo, motnja spolne identitete) 

ZDRAVO ŢIVLJENJE IN ZDRAVSTVENA NEGA 

 Prehrana in zdravje (načela zdrave prehrane, pitje tekočine, vpliv prehrane in načina 

prehranjevanja na zdravje, motnje prehranjevanja) 

 Vpliv zunanjega in notranjega okolja na zdravje (kakovost zraka in vode, hrup, javna 

razsvetljava, temperatura) 

 Fizična in duševna higiena ter duševni reţim (načela osebne, intimne higiene, sprostitvene 

dejavnosti, gibanje za zdravje) 

 Zaščita pred nalezljivimi boleznimi (način prenosa bolezni, preprečevanje bolezni, moţnosti 

okuţb, zdravljenje bolezni) 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje Preglednice 2. 

 Zaščita pred kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, preventivna zdravstvena oskrba, odgovorno 

vedenje v primeru nesreč in ţivljenjsko nevarnih razmer, osnove prve pomoči 

ZDRAVSTVENO TVEGANJE IN PREVENTIVA 

 Stres in njegov vpliv na zdravje (sprostitvene tehnike, skrb za duševno zdravje) 

 Samouničujoča zasvojenost (nasilje, prepovedano kajenje in uţivanje alkohola, kriminalne 

dejavnosti) 

 Individualno nasilje in zloraba, spolno nasilje, prestopništvo, potrebno iskanje strokovne pomoči 

 Varno vedenje in komunikacija z vrstniki, neprimerno komuniciranje z neznanci, nevarnost 

medijev in internet 

 Upoštevanje zdravstvenih in varnostnih predpisov (varno šolsko okolje, zaščita pri različnih 

dejavnostih, varnost v prometu, tveganje v prometu, postopek reševanja v primeru nesreče) 

 Manipulativni mediji (oglaševanje in informiranje) 

 Zaščita ljudi v izrednih razmerah (varovanje prebivalstva, evakuacija, opozorilne metode, 

preprečevanje izrednih dogodkov) 

VREDNOST IN PODPORA ZDRAVJU 

 Koncept zdravja in bolezni ljudi (osnovne človeške potrebe)  

 Spodbujanje zdravja (vpliv na kakovost ţivljenjskega okolja, odgovornost posameznika za 

zdravje, program promocije zdravja, zdrav ţivljenjski slog) 

OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

 Samozavedanje (odnos do sebe in drugih, zdrava samopodoba) 

 Samoregulacija in samoorganizacija dejavnosti in vedenja (samokontrola, samorefleksija, 

določanje osebnih ciljev, vključevanje v vrednostne odnose) 

 Psihohigiena v socialnih veščinah za preprečevanje stresa, iskanje primerne pomoči 

 Medosebni odnosi, komunikacija in sodelovanje (spoštovanje sebe in drugih, sprejemanje, 

empatija, spodbujanje pozitivnih odnosov, učinkovito komuniciranje, sodelovanje) 
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Glede na znanje, ki so ga učenci pridobili tako pri predmetu zdravstvene vzgoje kot tudi pri 

preostalih izobraţevalnih področjih, povezanih s tem, naj bi po učnem načrtu dosegli naslednje 

cilje. 

Preglednica 3: Cilji predmeta zdravstvena vzgoja (Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, 2013). 

1 Učenec spoštuje pravila soţitja med sošolci in drugimi vrstniki, ter prispeva k ustvarjanju dobrih 

medsebojnih odnosov znotraj skupnosti. 

2 Učenec pojasni in našteje primere vlog članov različnih skupnosti (druţina, razred) in se zaveda 

moţnosti pojava negativne klime znotraj vrstniške skupnosti ali druţinskega okolja. 

3 Učenec našteje primere neposredne povezave med fizičnim, duševnim in socialnim zdravjem, ter 

pojasni razmerje med zadovoljevanjem osnovnih človeških potreb in vrednostjo zdravja. 

4 Učenec oceni različne načine obnašanja ljudi v smislu lastne zdravstvene odgovornosti ter zdravja 

drugih, ter pozna načine za aktivno promocijo zdravja. 

5 Učenec si glede na lastne zmoţnosti in izkušnje prizadeva za aktivno spodbujanje zdravja. 

6 Učenec zna izraziti in utemeljiti lastno mnenje o zdravju in z njimi povezanim temami ter o tem 

razpravljati v različnih socialnih skupinah (vrstniki, druţina). 

7 Učenec se zaveda pomena načina prehranjevanja, sestave prehrane in razvoj bolezni, povezanih s 

prehrano, ter se v okviru svojih zmoţnosti drţi zdravih prehranskih navad. 

8 Učenec pozna preventivne ukrepe nastanka različnih bolezni ter v primeru potrebne zdravstvene 

pomoči, le-to zna poiskati. 

9 Učenec izkazuje odgovoren odnos do sebe in upošteva pravila zdravega načina ţivljenja, prav tako 

pa sodeluje pri različnih programih promocije zdravja. 

10 Učenec uporablja različne načine tehnik za potrebno regeneracijo telesa, premagovanje utrujenosti 

in preprečevanje stresnih situacij. 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje Preglednice 3. 

11 Učenec spoštuje telesne spremembe v mladostništvu in se na njih ustrezno odziva, poleg tega pa 

spoštuje nasprotni spol. 

12 Učenec spoštuje pomen spolnosti v povezavi z zdravjem, etiko in moralo ter je odgovoren za spolno 

vedenje. 

13 Učenec se zaveda prepovedane uporabe drog ter sankcij, ki sledijo ob neupoštevanju tega, ter zna 

ob morebitnem uţivanju sebi in drugim poiskati ustrezno strokovno pomoč. 

14 Učenec zna na podlagi svojega znanja in izkušenj oceniti morebitno manipulacijsko vedenje 

vrstnikov in medijev ter se zna na primeren komunikacijski način obraniti pred manipulacijo. 

15 Učenec izkazuje odgovorno ravnanje v nevarnih razmerah cestnega in ţelezniškega prometa ter zna 

poiskati prvo pomoč. 

16 Učenec se zna v primeru groţenj in nevarnosti ustrezno odzvati na določeno modelno situacijo. 

 

2.3.3.1 Poučevanje zdravstvene vzgoje 

Skozi leta reform v češkem šolskem sistemu se je v seznamu osnovnošolskih predmetov pojavila 

posebna veja, imenovana Zdravstvena vzgoja. Namen zdravstvene vzgoje je usmerjanje 

posameznikov k zavedanju o pomenu zdravja in usmerjanje k primernemu vedenju v povezavi z 

zdravjem. Pri tem je pomembno, da se pri posamezniku razvija tudi pomen zdravstvene 

pismenosti (Muţíková, 2008). Zdravstvena pismenost, drugače imenovana tudi funkcionalna 

pismenost, opredeljuje veščine in znanja, ki so potrebna za razumevanje bolezni in zdravljenja, 

ter zmoţnost učinkovite orientacije in delovanja znotraj zdravstvenega sistema (Babnik, 

Štemberger Kolnik in Bratuţ, 2013). Zdravstvena pismenost je predpogoj za zdrav način 

ţivljenja, ki ga spremljajo mentalno in fizično ravnovesje posameznika, uravnoteţena prehrana, 

harmonični odnosi med ljudmi, higiena in mnogi drugi dejavniki. Bistvo zdravega načina 

ţivljenja pa je, da je posameznik zadovoljen s svojim ţivljenjem in da občuti zadovoljstvo na 

osebni ravni (Muţíková, 2008). 
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Muţíková v raziskavi, ki govori o poučevanju zdravstvene vzgoje na Češkem, navaja različne 

načine uvajanja vsebin zdravstvene vzgoje v nekaterih drţavah po svetu. Zdravstvena vzgoja je v 

šolski sistem najbolje vpeljana na Finskem in v ZDA, kjer so vsebine zajete v posameznem 

predmetu in se povezujejo z vsebinami športne vzgoje, ki ne temelji na fizični aktivnosti. Na 

Poljskem in Slovaškem se vsebine zdravstvene vzgoje nahajajo znotraj nekaterih predmetov, v 

večini evropskih drţav in tudi drugje po svetu (Brazilija, Hongkong, Izrael, Kanada) pa se 

zdravstvena vzgoja kot taka pojavi le znotraj vsebin predmeta športne vzgoje, ali pa se sploh ne 

pojavi v šolskem učnem sistemu. Najmanj vsebin zdravstvene vzgoje vključujejo učni načrti 

Danske, Francije in Nizozemske, kjer učenci niso seznanjeni z vsebinami, ki bi jih lahko 

kakovostno uporabili v svojem ţivljenju. V primerjavi z navedenimi drţavami, pri katerih je pri 

uvajanju vsebin zdravstvene vzgoje prisotnih še veliko pomanjkljivosti, pa češki učni načrt 

stremi k uvajanju različnih ţivljenjsko pomembnih vsebin, povezanih z zdravjem. Te vsebine 

temeljijo tako na mednarodnih konceptih kot tudi na potrebah posameznika glede na čas in 

druţbo, v kateri se nahaja (Muţíková, 2008). 

V času, ko je bila zdravstvena vzgoja na novo uvedena v šolski učni sistem, so izvajalci tega 

predmeta dobivali nove ideje za izboljšavo in uresničitev predvidenih ciljev, ki naj bi jih pri 

predmetu dosegli. Teţava se je pojavila ţe pri neustrezni izobrazbi učiteljev, ki poučujejo 

omenjeni predmet. Izvajalci se namreč strinjajo, da bi morali predmet poučevati za to 

usposobljeni učitelji, vendar pa takšen študij sploh ne obstaja, število ljudi, ki se izobraţuje v 

okviru študija druţinske vzgoje, pa je zelo majhno. Vsebine, vključene v predmet, bi morale biti 

določene s strani učiteljev, izbrane pa bi morale biti na način smiselnega medpredmetnega 

povezovanja. V primeru, da se vsebine zdravstvene vzgoje izvajajo v okviru predmeta športne 

vzgoje, bi moral biti ta predmet preimenovan v “zdravstvena podpora športne vzgoje”. 

Vzpodbudno učno okolje zajema tudi sodelovanje šole pri različnih projektih, povezanih z 

zdravjem, ter izvajanje različnih ekskurzij in projektnih dni, kjer bi imeli učenci moţnost 

neposrednega stika s strokovnjaki (psihologi, socialni delavci, zdravniki) ter bi na ta način 

aktivno prispevali k lastnemu izobraţevanju. Učenci bi lahko sodelovali pri izbiri tem glede na 

njihovo zanimanje ter pri izdelavi različnih izdelkov (plakati, poročila), s katerimi bi se 

medsebojno obveščali o aktualnih novicah, povezanih z zdravjem. Pomembno je tudi vzpostaviti 

primeren stik s starši osnovnošolcev, v katerem bi bili tudi oni aktivni sodelujoči, ki bi 
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celotnemu sistemu zdravstvene vzgoje nudili oporo, ter na ta način učence pritegnili k 

sodelovanju. Vzpostavili bi lahko različne izobraţevalne skupine, znotraj katerih bi bili o 

aktualnih temah najprej ozaveščeni starši, nato pa bi skupaj z učenci sodelovali na različnih 

seminarjih, s katerimi bi krepili druţinski odnos. Zadnja omenjena izboljšava temelji na 

prehranskem znanju osnovnošolcev. Ti bi v okviru projektnih dni lahko sodelovali pri 

načrtovanju šolskih jedilnikov, poleg tega pa bi postali ozaveščeni tudi o različnih 

prehranjevalnih navadah ter o osnovah prehranskega znanja, ki je potrebno za zdrav način 

ţivljenja. Da bi bilo poučevanje zdravstvene vzgoje čim bolj učinkovito, je poleg omenjenih 

novosti treba upoštevati odnos učencev, učiteljev in ostalih zaposlenih do predmeta zdravstvene 

vzgoje, osebno šolsko politiko, sodelovanje s starši ter predvsem trenutne razmere v druţbi 

(Muţíková, 2008). 

 

2.4 Promocija zdravega načina ţivljenja v čeških osnovnih šolah 

Več kot štirideset evropskih drţav podpira program Evropske mreţe zdravih šol, ki je podprt s 

strani Evropskega sveta, Evropske komisije in s strani svetovne zdravstvene organizacije 

(WHO). Evropska mreţa zdravih šol nudi pomoč vsem izobraţevalnim institucijam in drugim 

organizacijam, ki ljudi oz. učence izobraţujejo na področju zdravja. Njihov namen je namreč 

povečati promocijo zdravega ţivljenja na način, da bi vsaka drţava imela moţnost izboljšati 

zdravstveno miselnost posameznikov glede na njene potrebe. V osnovi je treba definicijo zdravja 

razumeti ne le kot nekaj, kar naredi posameznik za lastno zdravje, pač pa moramo na zdravje 

gledati celostno, kjer je pomemben tako posameznik kot tudi skupnost ljudi, odnosi med njimi 

ter okolje v katerem ţivijo. Vsi ti dejavniki vplivajo na zdravje vseh ljudi. Ob posredovanju 

znanja populaciji otrok in mladostnikom je pomembno, da ustvarimo pozitivno klimo, ki 

pripomore k razvoju dobrih medsebojnih razmerij, na sprejemanje dobrih odločitev ter na 

osebnostno rast posameznika. Šola je namreč del skupnosti, ki jo podpirajo tako starši kot tudi 

zdravstvene sluţbe ter druge organizacije, ki prispevajo k dobrobiti zdrave šole. Program pa 

izpostavlja vsako šolo kot sebi lastno, kar pomeni, da se je treba osredotočiti na lokalni problem 

posamezne šole in ne poenotiti probleme različnih šol (Gray, Young in Barnekow, 2006). 
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Zdravstvene organizacije na Češkem na različne načine podpirajo zdrav način ţivljenja, 

predvsem pa zdrav način prehranjevanja med mladimi. Projekt Shema šolskega sadja in 

zelenjave se v čeških osnovnih šolah izvaja od leta 2009. Namen sheme je povečati uţivanje 

zelenjave in sadja pri otrocih, ter s tem zmanjšati število otrok s prekomerno telesno teţo in 

zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen, srčnoţilne bolezni, 

rak). Projekt nudi sofinanciranje za razdeljevanje sadja in zelenjave v času pouka na osnovnih 

šolah, kjer je minimalni deleţ zelenjave 75 %, maksimalni deleţ sadja pa 25 %. V prvem letu 

projekta je sodelovalo 2883 čeških osnovnih šol, v šolskem letu 2016/17 pa je sodelovalo ţe 

3863 osnovnih šol na Češkem (Ovoce a zelenina do škol, b. d.). 

Shema »Mleko v šolah« je projekt, ki zajema spodbujanje uţivanja mleka in mlečnih izdelkov 

med mladimi, zaradi pomembnega vnosa vitaminov in mineralov, ki jih ti produkti vsebujejo. 

Shema se je v letu 2017 povezala v skupen projekt »Sadje, zelenjava in mleko v šolah«, ki je 

namenjena tako osnovnim kot tudi srednjim šolam, medtem ko je »Shema sadja in zelenjave« 

namenjena zgolj osnovnim šolam. Tudi pri tem projektu je namen izboljšati prehranske navade 

posameznikov (European School Milk Scheme, 2017). 

Projekt »Happysnack« predstavlja prodajni avtomat z ohlajeno zdravo hrano, ki je namenjen 

osnovnim in srednjim šolam. Prodajni avtomat ponuja zgolj zdrave produkte s primerno sestavo, 

ki jih otroci lahko zauţijejo kot prigrizek. Projekt je povezan s programom »Shema šolskega 

sadja in zelenjave«, s programom »Mleko v šolah« ter s programom »Zdravi prehranski 

produkti«. Ponudba v avtomatu tako zajema izdelke iz posameznega programa, in sicer mleko z 

različnimi okusi, 100 % naravne sokove, musli ploščice, polnozrnate kosmiče, piškote s sadjem 

ter čips s kumino. Prodajni avtomati »Happysnack« so nameščeni ţe v kar 480 osnovnih in 

srednjih šolah na Češkem (Happysnack, b. d.). 

 

2.5 Organizacija prehrane v čeških osnovnih šolah  

Obiskovanje šole je pomemben mejnik otrokovega razvoja, saj se tam nauči novih vedenjskih 

vzorcev. Zdravo prehranjevanje in zadostna količina zauţite tekočine vplivata na učenčeve 

rezultate v šoli in na njegove odnose s sovrstniki in učitelji. Prehrana pa lahko na posameznika 

vpliva pozitivno ali negativno. Dobro organizirana in pripravljena šolska prehrana osnovnošolce 
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usmerja k razvoju ustreznih prehranjevalnih navad, ohranjanju higienskih standardov in 

kakovostnih socialnih odnosov. Učenci se naučijo uţivanja rednih obrokov ter raznolikih ţivil, ki 

jih morda prej niso poznali. Prav tako pa lahko šolsko okolje v primeru negativne izkušnje pri 

posamezniku povzroči nelagodje. V času šolske malice ali kosila učitelj namreč nadzoruje 

učence, ali so ti pojedli ves obrok ali ne. V primeru, da je učenec sit, učitelj pa kljub temu vztraja 

pri tem, da mora pojesti celoten obrok, lahko to na učencu pusti stresne posledice. Poleg 

prehrane imajo velik vpliv na posameznikov odnos do hrane, tudi sošolci. Mnenje o hrani 

dominantnega učenca v razredu hitro postane mnenje preostalih učencev (Veselá in Staňková, 

2008). 

Šolska prehrana temelji na prehranskih priporočilih in določenih omejitvah, ki jih je treba 

upoštevati. Oseba, ki je zadolţena za načrtovanje prehrane, mora določiti mesečno in dnevno 

porabo določenega ţivila na osebo v gramih. Ministrstvo za izobraţevanje in šport je zadolţeno 

za posodabljanje prehranskih priporočil glede na nove ugotovitve na področju prehrane. 

Najpomembnejša problematika ţe od vsega začetka zajema kvaliteto ţivil, ki je izbrana na 

podlagi računalniško vnesenih podatkov o vsebnosti hranilnih snovi posameznih ţivil. Šolski 

jedilniki so pripravljeni s strani tiste organizacije, ki priskrbi hrano (običajno je to šola). Pri 

izraţanju mnenja o prehrani imajo pomembno vlogo tudi starši, ki morajo svoja pričakovanja 

uskladiti s prehranskimi priporočili. V primeru nestrinjanj končno odločitev običajno sprejme 

organizacija, ki priskrbi hrano. Vsekakor pa je odločitev o uţivanju šolske prehrane stvar 

posameznika, saj izbira le-te ni obvezna (Veselá in Staňková, 2008). 

Učenci osnovnih šol v Brnu so preko raziskave izrazili svoje mnenje glede zadovoljstva o šolski 

prehrani ter o lastnih prehranjevalnih navadah. Večina učenk in učencev je šolske obroke v za to 

namenjenem prostoru in s tem nima teţav, kljub temu pa se nekaj učencev vendarle počuti 

nelagodno ob uţivanju obroka v jedilnici. Več kot polovica učencev meni, da imajo v lastnem 

domu boljše moţnosti za prehranjevanje. Večini učencev poleg šolskega obroka starši pripravijo 

prigrizke, ki jih zauţijejo v šoli, največkrat pa jih zauţijejo 2−3-krat na teden. Starši so osebe, ki 

učencem predstavljajo pomemben vzgled, saj učenci sledijo prehrani staršev. Ne glede na 

prehranske navade pa so učenci v velikem deleţu zadovoljni z lastno postavo, kar pozitivno 

vpliva na njihovo mentalno stanje (Veselá in Staňková, 2008). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V času obveznega osnovnošolskega izobraţevanja češki učenci pri različnih predmetih usvajajo 

prehranska znanja in razvijajo ustrezne ali pa neustrezne prehranjevalne navade. Cilj raziskave je 

bil ugotoviti stopnjo prehranske pismenosti pri čeških osnovnošolcih ob zaključku 

osnovnošolskega izobraţevanja, in te ugotovitve primerjati s prehransko pismenostjo slovenskih 

osnovnošolcev. 

3.1 Metodologija raziskovalnega dela 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo raziskovanja, s kvantitativnim raziskovalnim 

pristopom. 

3.1.1 Raziskovalna vprašanja 

Znotraj raziskave sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kateri osnovnošolski predmeti v češkem predmetniku vključujejo prehranske vsebine? 

2. Kakšno stopnjo prehranske pismenosti doseţejo češki učenci ob zaključku osnovnošolskega 

izobraţevanja? 

3. Ali je prehranska pismenost slovenskih in čeških osnovnošolcev ob zaključku obveznega 

šolanja podobna? 

3.1.2 Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 170 učencev in učenk zadnjega razreda osnovne šole v Brnu (Češka 

republika). Demografska struktura vzorca je predstavljena v preglednici 4. 

Preglednica 4: Demografska struktura vzorca glede na spol. 

Spol f f % 

Moški 82 48,2 

Ţenski 88 51,8 

Skupaj 170 100 
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3.1.3 Merski inštrument 

Podatke sem zbirala s pomočjo anketiranja in testa znanja. Test znanja in anketni vprašalnik je 

bil ţe uporabljen v raziskavi prehranske pismenosti slovenskih osnovnošolcev (Šmid, 2016). 

V vprašalniku so bile zajete štiri osnovne komponente prehranske pismenosti: načrtovanje 

prehrane, izbor ţivil, priprava hrane in prehranjevanje. 

3.1.4 Statistična obdelava podatkov 

Podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, sem analizirala s programom 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Analiza je potekala na deskriptivni ravni, 

rezultati pa so predstavljeni v preglednicah. 

 

3.2 Rezultati z razpravo 

Rezultati, ki sem jih pridobila v raziskavi, so predstavljeni v posameznih sklopih glede na 

komponente prehranske pismenosti: načrtovanje prehrane, izbor ţivil, priprava hrane in 

prehranjevanje. Rezultati čeških osnovnošolcev so bili pridobljeni na enak način kot rezultati 

slovenskih osnovnošolcev, ki jih je v svojem magistrskem delu navedla M. Šmid. Primerjavo 

prehranskih veščin med slovenskimi in češkimi učenci sem opisala ob posamezni komponenti 

prehranske pismenosti. 

 

3.2.1 Načrtovanje prehrane 

V prvem vsebinskem sklopu prehranske pismenosti je bil cilj ugotoviti, ali so učenci sposobni 

samostojnega načrtovanja lastnega prehranjevanja glede na razpoloţljive vire in prehranske 

potrebe posameznika. 

V vsebinski sklop načrtovanja prehrane so vključena vprašanja 31, 32, 33 in 34 (Priloga 1). 

Zanimalo me je, ali so učenci sposobni samostojno pripraviti obrok in ali v druţini pogosto 

sodelujejo pri odločanju nakupa ţivil ter pri odločanju jedi za kosilo. V sklopu sta zajeti še 

vprašanji o lastnostih ţivila, ki jih le-to mora imeti, da se učenci odločijo za njegov nakup, ter 

vprašanje o zauţiti dnevni količini naštetih ţivil.  
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Preglednica 5: Analiza odgovorov na vprašanje 31 glede na spol. 

 

Kadar sem v času kosila lačen, največkrat: 

Fantje Dekleta Skupaj 

f f % f f % f f % 

a) počakam, da mi nekdo pripravi kosilo. 18 22,0 11 12,5 29 21,2 

b) sam skuham kosilo. 23 28,0 34 38,6 57 33,5 

c) pojem nekaj, kar mi je dostopno (npr. kruh, salama, 

sir). 

30 36,6 28 31,8 58 34,1 

d) drugo. 8 9,8 11 12,5 19 11,2 

 

Rezultati kaţejo (preglednica 5), da v primeru lakote, največji deleţ deklet (38,6 %) samih skuha 

kosilo, največji deleţ fantov (28,0 %) pa poje nekaj, kar jim je hitro dostopno v domačem 

gospodinjstvu. Deleţ učencev, ki počaka, da jim nekdo drug pripravi kosilo, predstavlja pribliţno 

petino učencev (21,2 %). Učenci so imeli moţnost dopisati odgovor, pri čemer so bili 

najpogostejši odgovori, da si sami v času kosila pogrejejo vnaprej pripravljene jedi ali kosilo 

pojedo v šoli ali v restavraciji, pojedo čokolado ali pa ne jedo ničesar. Na osnovi rezultatov lahko 

sklepam, da večina učencev samostojno poskrbi za hranjenje. 

Preglednica 6: Analiza odgovorov na vprašanje 32 glede na spol. 

Kako pogosto doma sodeluješ pri 

odločanju: 

Spol Vedno Občasno Redko Nikoli 

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

katero hrano boste kupili v 

trgovini? 

M 16 19,5 40 48,8 21 25,6 5 6,1 

Ţ 24 27,3 43 48,9 18 20,5 2 2,3 

kaj boste jedli za kosilo? M 24 29,3 35 42,7 20 24,4 3 3,7 

Ţ 31 35,2 44 50,0 8 9,1 4 4,5 
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Rezultati raziskave kaţejo, da polovica anketiranih učencev le občasno sodeluje pri nakupovanju 

hrane v trgovini, pri čemer so razlike med spoloma izjemno nizke. Deleţ deklet (35,2 %), ki 

vedno odločajo o jedi za kosilo, je večji od deleţa fantov (29,3 %). Deleţ fantov, ki redko oz. 

nikoli (28,1 %) ne odločajo o jedi za kosilo, je večji kot deleţ deklet (13,6 %). Več kot dve 

tretjini učencev pogosto sodeluje pri odločanju nakupa ţivil in kuhanja jedi, vendar pa imajo pri 

izbiri jedi za kosilo večjo vlogo dekleta kot fantje (preglednica 6). 

Preglednica 7: Analiza odgovorov na vprašanje 33. 

Kako pogosto si pri hranjenju pozoren na to, da dnevno 

zauţiješ dovolj/ manj: 

Nikoli Občasno Vsak dan 

ŢIVILO f f % f f % f f % 

sadja 41 24,1 84 49,4 44 25,9 

zelenjave 48 28,2 74 43,5 46 27,1 

mleka 56 32,9 71 41,8 42 24,7 

mesa 42 24,7 74 43,5 53 31,2 

vode 34 20,0 39 22,9 95 55,9 

manj soli 75 44,1 67 39,4 26 15,3 

manj sladke hrane 45 26,5 85 50,0 38 22,4 

manj ocvrte hrane 38 22,4 89 52,4 41 24,1 

 

Iz preglednice 7 je razvidno, da so učenci največkrat pozorni na vsakodnevno količino uţivanja 

vode (55,9 %), mesa (31,2 %) in ocvrte hrane (24,1 %), najmanjkrat oz. nikoli pa niso pozorni na 

dnevno uţivanje soli (44,1 %) in mleka (32,9 %). Učenci prav tako zapostavljajo pomen uţivanja 

zelenjave in sadja, saj jima ne pripisujejo vsakodnevnega pomena. Domnevam, da se učenci ne 

zavedajo zdravstvenega tveganja, ki ga lahko povzroči uţivanje prevelikih količin soli, sladke 

hrane in maščob ter uţivanja premajhnih količin zelenjave in sadja. 
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Preglednica 8: Ocena učencev o pomembnosti navedenih kriterijev pri nakupovanju hrane. 

Razvrsti naštete kriterije glede na pomembnost za sprejemanje odločitve, če bi kupoval hrano. Navedene kriterije 

razvrsti po pomembnosti od 1 do 7 (1- najbolj pomembno, 7- najmanj pomembno). 

 Najbolj pomembno* Najmanj pomembno* 

KRITERIJ f f % f f % 

Ugodna cena 24 14,1 15 8,8 

Dober okus 45 26,5 5 2,9 

Lepa embalaţa 2 1,2 71 42,4 

Ţivilo vsebuje malo sladkorja 12 7,1 5 2,9 

Ţivilo vsebuje malo soli 6 3,5 6 3,5 

Ţivilo vsebuje malo maščobe 16 9,4 6 3,5 

Ţivilo je pridelano na ekološki način 15 8,8 16 9,4 

* Legenda: Učenci so razvrščali naštete kriterije glede na pomembnost pri odločanju za nakup (1- najbolj pomembno, 7- najmanj 

pomembno) 

Rezultati iz preglednice 8 prikazujejo, da je za nakup ţivila najpomembnejši kriterij dober okus, 

pomembna pa se jim zdi tudi ugodna cena. Za učence je srednjega pomena lastnost, da ţivilo 

vsebuje malo maščobe in malo sladkorja in da je pridelano na ekološki način. Učencem se zdi 

najmanj pomemben izgled embalaţe. Glede na rezultate ugotavljam, da učenci niso pozorni na 

vsebnost soli v ţivilu. 

3.2.1.1 Primerjava veščin načrtovanja prehrane slovenskih in čeških osnovnošolcev 

Veščine načrtovanja hrane so med češkimi in slovenskimi osnovnošolci zelo podobne. Učenci 

obeh drţav v primeru lakote najpogosteje poseţejo po enostavni in hitro dostopni hrani (npr. 

kruh, salama, sir). Deleţ učencev, ki si samostojno skuha kosilo, je nekoliko večji na Češkem 

(33,5 %) kot v Sloveniji (26,3 %), za obe drţavi pa velja, da je deleţ deklet, ki si same skuhajo 

kosilo, večji od deleţa fantov. Na vprašanje o sodelovanju učencev pri odločanju o nakupu ţivil 

in o izbiranju jedi za kosilo, tako češki kot tudi slovenski osnovnošolci najpogosteje občasno 

sodelujejo pri nakupu hrane ter pri izbiranju jedi za kosilo. Razlika med spoloma, pa je večja pri 
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slovenskih osnovnošolcih, ko občasno pri nakupu hrane sodeluje kar 61,9 % deklet in le 35,5 % 

fantov, medtem ko razlike med češkimi učenkami (48,9 %) in češkimi učenci (48,8 %) skoraj ni. 

Ob vprašanju o izbiranju jedi za kosilo se tako pri slovenskih kot tudi pri čeških učencih pojavi 

razlika med spoloma, pri čemer so dekleta občasno večkrat vključena v odločanje kot fantje. Pri 

hranjenju so vsi učenci najbolj pozorni na dnevno zauţivanje vode in mesa. Slovenski 

osnovnošolci so poleg teh dveh ţivil najpogosteje pozorni tudi na zadostno uţivanje sadja (32,6 

%) in mleka (25,8 %), češki osnovnošolci pa večjo pozornost namenijo zmanjšanemu dnevnemu 

vnosu ocvrte hrane (24,1 %). Tako češki kot slovenski učenci premalo pozornosti posvečajo 

dnevni količini zauţite soli ter ţivil z več sladkorja, bolj pa so pozorni na količino zauţitega 

sadja kot zelenjave. 

 

3.2.2 Izbor ţivil 

V drugem vsebinskem sklopu prehranske pismenosti sem med učenci preverjala poznavanje 

kakovosti in sestave določenega ţivila. Preverjala sem znanje učencev o poreklu ţivila, o načinu 

shranjevanja ter o načinu uporabe ţivila. 

V vsebinski sklop izbor ţivil so vključena vprašanja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29 in 37 

(Priloga 1). Zanimalo me je, ali učenci vedo, v katerih ţivilih se nahaja prehranska vlaknina in 

kakšen je vpliv le-te na človekovo zdravje, njihovo znanje o vsebnosti maščob, beljakovin, 

nasičenih maščobnih kislin in kalcija v ţivilih ter poznavanje povezave med hranilnimi snovmi 

in energijo, ki jo prejmemo z zauţitjem določene hranilne snovi. Učenci so svoje znanje preverili 

tudi na praktični ravni z zamenjavo ţivila z drugim, pri čemer je moralo zamenjano ţivilo 

vsebovati podobne hranilne snovi kot prvotno. Ugotavljala sem tudi poznavanje oznake za 

aditive, gensko spremenjene organizme ter oznake za ekološko ţivilo. Učenci so morali svoje 

znanje dokazati preko izbire najustreznejšega jedilnika in svojo izbiro tudi primerno utemeljiti. 

Pravilni odgovori so predstavljeni s sivim osenčenjem (preglednica 9). 
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Preglednica 9: Analiza odgovorov na vprašanja o sestavi in kakovosti ţivil. 

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

1. Katera skupina naštetih ţivil vsebuje 

več prehranske vlaknine? 

a) Ovseni kosmiči, jabolka, fiţol 71 41,8 

b) Mleko, jogurt, sir 20 11,8 

c) Goveje meso, piščančje meso, ovčje 

meso 

22 12,9 

d) Jajca, stročnice, oreščki 14 8,2 

e) Ovseni kosmiči, goveje meso, fiţol 34 20,0 

2. Katera hranilna snov ugodno vpliva na 

prebavo hrane v črevesju? 

a) Beljakovine 40 23,5 

b) Maščobe 20 11,8 

c) Prehranska vlaknina 77 45,3 

d) Vitamini 15 8,2 

e) Minerali 14 8,2 

3. Katera jed po tvojem mnenju vsebuje 

najmanj maščob? 

a) Pečen puranji zrezek na ţaru 26 15,3 

b) Zelenjava kuhana v sopari 0 0,0 

c) Jajce pečeno na olivnem olju 66 38,8 

d) Ocvrta cvetača z zelenjavo 36 21,2 

e) Zelenjavna pica 37 21,8 

4. Katera skupina naštetih ţivil vsebuje 

največ beljakovin? 

a) Korenje, paprika in zelena 10 5,9 

b) Meso, mleko in jajca 138 81,2 

c) Ţita in ţitni izdelki 11 6,5 

d) Pšenica, oves in ječmen 5 2,9 

Preglednica se nadaljuje.    
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Nadaljevanje Preglednice 9.    

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

 e) Jabolka, hruške in jagode 4 2,4 

5. Katera skupina naštetih ţivil vsebuje 

največ nasičenih maščobnih kislin? 

a) Margarina in sončnično olje 66 38,8 

b) Maslo in oljčno olje 28 16,5 

c) Svinjska mast in zaseka 53 31,2 

d) Svinjska mast in bučno olje 8 4,7 

e) Zaseka in oljčno olje 11 6,5 

6. Katera hranilna snov ti da največ 

energije? 

a) Beljakovine 10 4,7 

b) Maščobe 8 4,7 

c) Ogljikovi hidrati 140 82,4 

d) Vitamini 9 5,3 

e) Minerali 0 0 

7. Katerih snovi je v bombonih največ? a) Maščob 3 1,8 

b) Vitaminov 1 0,6 

c) Ogljikovih hidratov 163 95,9 

d) Mineralov 1 0,6 

e) Beljakovin 0 0 

8. Katera ţivila uvrščamo v skupino ţivil z 

več kalcija? 

a) Mleko in mlečni izdelki 123 72,4 

b) Meso in mesni izdelki 4 2,4 

c) Ţita in ţitni izdelki 8 4,7 

Preglednica se nadaljuje.    
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Nadaljevanje Preglednice 9.    

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

 d) Sadje in zelenjava 8 4,7 

e) Ribe, jajca in stročnice 21 12,4 

9. S katerim ţivilom bi lahko pri kosilu 

nadomestil telečji zrezek, da bi še vedno 

zauţil podobne hranilne snovi? 

a) Solata 16 9,4 

b) Stročnice 66 38,8 

c) Krompir 26 15,3 

d) Avokado 30 17,6 

e) Cvetača 27 15,9 

26. Koliko gramov sladkorja vsebuje 0,5 L 

pijače, če 1dL te pijače vsebuje 10 g 

sladkorja? 

a) 25 g sladkorja 12 7,1 

b) 30 g sladkorja 24 14,1 

c) 50 g sladkorja 110 64,7 

d) 75 g sladkorja 8 4,7 

e) 100 g sladkorja 8 4,7 

27. Kaj na embalaţi ţivil označujemo z 

oznako E in številko, npr. E330? 

a) Alergene 28 16,5 

b) Aditive 81 47,6 

c) Vrsto embalaţe 4 2,4 

d) Ekološko ţivilo 29 17,1 

e) Gluten 18 10,6 

28. Kaj na embalaţi ţivila označujemo z 

oznako GSO? 

a) Glavne sestavine olja 7 4,1 

b) Aditive, ki jih vsebuje glukozni sirup 16 9,4 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje Preglednice 9.    

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

 c) Gensko spremenjene organizme 112 65,9 

d) Ţivilo brez vsebnosti glutena 16 9,4 

e) Ţivila brez dodatka glukoznega sirupa 11 6,5 

29. Kaj ponazarja naslednja oznaka a) Okolju prijazna embalaţa 17 10,0 

b) Ekološko ţivilo 31 18,2 

c) Vegetarijansko ţivilo 15 8,8 

d) Ţivilo z višjo kakovostjo 12 7,1 

e) Ţivilo, ki je proizvedeno v EU 85 50,0 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da učenci pri drugi komponenti prehranske pismenosti »izbor 

ţivil«, v povprečju dosegajo slabe rezultate (preglednica 9). Ocenjujem, da je najbolj kritično 

poznavanje vsebnosti maščob v ţivilih, kjer nihče od učencev ni izbral pravilnega odgovora. 

Vprašanje z najvišjim deleţem pravilnega odgovora se nanaša na znanje o ogljikovih hidratih, ki 

jih vsebujejo bomboni. Vendar pa ima večina učencev tudi napačno znanje o količini energije, ki 

jo zauţijejo z določeno hranilno snovjo. Menijo namreč, da so ogljikovi hidrati tisti, ki nam dajo 

največ energije, ne pa maščobe. Učenci dobro vedo (81,2 %), da so meso, mleko in jajca ţivila, 

ki vsebujejo največ beljakovin. Nekaj več kot dve tretjini učencev (65,9 %) pa tudi pozna kratico 

GSO, ki označuje gensko spremenjene organizme.  
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Preglednica 10: Analiza odgovorov na vprašanje o sestavi jedilnika. 

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

37. Ţan bo s svojimi prijatelji preţivel 

nekaj dni v počitniški hiši na morju. Sami 

bodo poskrbeli za prehrano. Kateri 

jedilnik naj izbere, da bi pripravil čim bolj 

zdravo kosilo? 

a) Korenčkova juha, pečen piščanec, pire 

krompir, zelena solata, krof 

14 8,2 

b) Zelenjavna juha, pečen piščanec, ocvrt 

krompir, rdeča pesa, jabolko 

33 19,4 

c) Zelenjavna juha, pečen piščanec, dušen 

riţ, rdeča pesa, pomaranča 

108 63,5 

 

Utemeljitev odgovora na vprašanje 37. 1. Vsebuje jedi z visoko energijsko 

vrednostjo 

69 40,6 

2. Vsebuje jedi z visoko vsebnostjo 

maščob 

6 3,5 

3. Vsebuje jedi z nizko energijsko 

vrednostjo 

15 8,8 

4. Vsebuje jedi z nizkim deleţem sladkorja 47 27,6 

 

Ugotovljeno je bilo, da več kot polovica učencev (63,5 %) zna izbrati najbolj zdrav jedilnik med 

ponujenimi, vendar so pri utemeljevanju izbire rezultati nekoliko slabši. Pri potrebni utemeljitvi 

je opaziti, da učenci ne poznajo pomena in definicije energijske vrednosti ţivil in le-to 

zamenjujejo s hranilno vrednostjo ţivila (preglednica 10). 

3.2.2.1 Primerjava izbora ţivil slovenskih in čeških osnovnošolcev glede na hranilno vrednost 

Veščine izbora ţivil glede na hranilno vrednost se pri slovenskih in čeških osnovnošolcih 

razlikujejo. Tako češki kot slovenski osnovnošolci poznajo ţivila, ki vsebujejo največ beljakovin 

ter ţivila, ki vsebujejo več kalcija. Prav tako dobro poznajo ţivila, ki vsebujejo več prehranske 

vlaknine ter njeno vlogo v procesu prebave hrane. Glede na deleţ pravilnih odgovorov, slovenski 

osnovnošolci zelo dobro (81,1 %) poznajo jedi, ki vsebujejo najmanj maščob (zelenjava kuhana 

v sopari), medtem ko so češki osnovnošolci na to vprašanje odgovorili nepravilno (0,0 %) in so 

mnenja (38,8 %), da najmanj maščob vsebuje jajce, pečeno na olivnem olju. Na vprašanje, ki 
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zahteva znanje o nasičenih maščobnih kislinah, so vsi učenci odgovorili slabše. Podobne 

rezultate so učenci dosegli pri vprašanjih, ki zahtevajo poznavanje aditivov, oznako GSO ter 

oznako ekološko ţivilo. Pri slednjem so češki učenci dosegli nekoliko slabše rezultate (18,2 %) 

od slovenskih učencev (31,1 %). Vprašanje, ki učence spodbuja k razmišljanju o zdravem 

jedilniku, so tako češki kot slovenski osnovnošolci v večini izbrali pravilen jedilnik, vendar se 

njihova utemeljitev ne ujema s pravilno izbranim jedilnikom. 

 

3.2.3 Priprava hrane 

V tretjem vsebinskem sklopu prehranske pismenosti so se pri učencih ugotavljale njihove 

veščine za pripravo uţitnega in okusnega obroka glede na razpoloţljiva ţivila. Učenci naj bi 

znali rokovati z ţivili, ki so v običajnem gospodinjstvu v vsakodnevni uporabi ter jih preko 

recepta uporabiti za pripravo jedi. Učenec bi moral znati uporabljati vsakdanje gospodinjske 

aparate in pripomočke ter poznati načela varne hrane, higienskih standardov in osnovnega 

rokovanja z ţivili. 

V vsebinski sklop veščin priprave hrane so vključena vprašanja 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 30, 35 in 36 (priloga 1). Z vprašanji sem preverjala sposobnost samostojne priprave jedi, 

poznavanje varnostnih ukrepov pri preprečevanju okuţb s hrano ter pogostost uporabe določenih 

kuhinjskih pripomočkov. Učenci so morali glede na sliko izbrati ustrezen pogrinjek ter na 

podlagi danega recepta odgovoriti na vprašanja v povezavi s pripravo jedi. Podana je bila tudi 

njihova lastna ocena o tem, katera oseba je imela največjo vlogo pri posredovanju kuharskega 

znanja. Pravilni odgovori so predstavljeni s sivim osenčenjem (preglednica 11). 

Preglednica 11: Analiza odgovorov na vprašanja o veščinah priprave hrane. 

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

16. V slaščičarni kupiš kremno rezino 

(kremšnito), ki jo imaš namen zauţiti 

naslednji dan. Ko prideš domov, jo postaviš: 

a) V zamrzovalnik. 3 1,8 

b) Na kuhinjski pult. 1 0,6 

c) V hladilnik. 160 94,1 

Preglednica se nadaljuje.    
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Nadaljevanje Preglednice 11.    

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

 d) V isto omaro kot sladkor. 0 0,0 

e) V shrambo. 5 2,9 

17. Pasterizirano mleko je najbolj 

priporočljivo shranjevati: 

a) V zamrzovalniku. 6 3,5 

b) Na kuhinjskem pultu. 3 1,8 

c) V hladilniku. 118 69,4 

d) V isti omari kot sladkor. 0 0,0 

e) V shrambi. 38 22,4 

18. V jajcih je lahko prisotna za zdravje 

nevarna bakterija salmonela. Salmonelo 

lahko uničimo, če jajce: 

a) Segrejemo toliko, da je beljak trd, 

rumenjak pa je še mehak (mehko kuhano 

jajce). 

14 8,2 

b) Segrejemo toliko, da sta beljak in 

rumenjak v trdem stanju (trdo kuhano jajce). 

90 52,9 

c) Spečemo na ponvi, da je beljak trd, 

rumenjak pa še mehak (pečeno jajce). 

10 5,9 

d) Shranimo v hladilniku, da je jajce na nizki 

temperaturi. 

28 16,5 

e) Ohladimo v hladilniku in nato 

zamrznemo. 

8 4,7 

19. Zjutraj se je mama odločila, da za 

večerjo pripravi ocvrtega piščanca. Meso 

ima v zamrzovalni skrinji in ga ţeli 

uporabiti zvečer. Kaj naj mam stori? 

Obkroţi črko pred pravilnim odgovorom. 

a) V hladilniku. 38 22,4 

b) Na kuhinjskem pultu. 42 24,7 

c) V pomivalnem koritu. 81 47,6 

d) V kuhinjski omari. 1 0,6 

Preglednica se nadaljuje.    
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Nadaljevanje Preglednice 11.    

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

Mama naj meso vzame iz skrinje in ga do 

večera pusti: 

e) Na štedilniku. 4 2,4 

20. Kdaj je po tvojem mnenju treba umiti 

roke, kadar ţelimo uţivati hrano? Roke 

moramo umiti: 

a) Pred vsakim uţivanjem hrane. 151 88,8 

b) Kadar imamo umazane. 4 2,4 

c) Kadar bomo jedli zajtrk, kosilo ali 

večerjo. 

0 0,0 

d) Kadar hrano primemo z rokami. 7 4,1 

e) Kadar uţivamo sadje. 1 0,6 

21. Katero ţivilo lahko reţeš na deski, na 

kateri si prej rezal surovo piščančje meso? 

Obkroţi črko in številko pred izbranim 

odgovorom. 

a) Pečenega piščanca. 16 9,4 

b) Salamo. 9 5,3 

c) Korenje in kolerabo. 7 4,1 

d) Čebulo in česen. 32 18,8 

e) Nič navedenega. 79 46,5 

Utemeljitev odgovora na vprašanje 21. 1. Se ne spremeni okus ţivila. 17 10,0 

2. Lahko pride do okuţbe s salmonelo. 76 44,7 

3. Spada med beljakovinska ţivila. 5 2,9 

4. Ju pečem skupaj s piščancem. 36 21,2 

5. Se ne spremeni barva ţivila. 1 0,6 

22. Kaj moraš storiti, če se na površini 

marmelade pojavi plesen? 

a) Marmelado zavrţeš. 156 91,8 

b) Odstraniš plesen in ostalo marmelado 

premešaš ter zauţiješ. 

0 0,0 

Preglednica se nadaljuje.    
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Nadaljevanje Preglednice 11.    

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

 c) Odstraniš plesen in ostalo marmelado 

zauţiješ. 

2 1,2 

d) Marmelado dobro premešaš in zauţiješ. 2 1,2 

e) Odstraniš plesen in marmelado prestaviš v 

drug kozarec. 

9 5,3 

35. Na slikah so predstavljeni trije pogrinjki. 

Pozorno si jih oglej in obkroţi številko pod 

pogrinjkom, ki bi ga moral/a pripraviti, če bi 

postregel/-a juho, zrezek s krompirjem, 

solato in sok. 

1 31 18,2 

2 123 72,4 

3 14 8,2 

36a. Koliko časa potrebujemo za pripravo 

rulade. Kateri odgovor je najbolj pravilen? 

a) 15 minut. 68 40,0 

b) 1 uro. 86 50,6 

c) 2 uri. 8 4,7 

d) 3,5 ure. 2 1,2 

e) 4 ure. 1 0,6 

36b. Kdaj bi vključili pečico? a) Ko začneš s pripravo biskvitne mase. 82 48,2 

b) Preden biskvitno maso namaţeš po peki 

papirju. 

42 24,7 

c) Ko je biskvitna masa na peki papirju. 8 4,7 

d) Ko daš biskvitno maso v pečico. 5 2,9 

e) Preden biskvitno maso namaţeš na pekač. 27 15,9 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje Preglednice 11.    

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

36c. S čim bi najbolje in najhitreje pripravil 

trd sneg iz beljakov? 

a) Palični mešalnik. 27 15,9 

b) Metlica za stepanje. 20 11,8 

c) Električni mešalnik. 64 37,6 

d) Ročni mešalnik. 43 25,3 

e) Mešalnik za penjenje. 11 6,5 

36d. Za rulado potrebuješ 10 dag mletih 

orehov, koliko gramov je to? 

a) 0,1 g mletih orehov. 9 5,3 

b) 1 g mletih orehov. 14 8,2 

c) 10 g mletih orehov. 19 11,2 

d) 100 g mletih orehov. 109 64,1 

e) 1000 g mletih orehov. 8 4,7 

36e. Kako bi pri pripravi rulade uporabil 

papir za peko? 

a) Papir za peko poloţim na pekač namazan 

z maslom, da laţje odstranim pečeno rulado. 

39 22,9 

b) Biskvitno maso namaţem na pekač in jo 

prekrijem s papirjem za peko, da se rulada 

preveč ne zapeče. 

12 7,1 

c) Papir za peko poloţim na pekač, ga 

premaţem z maslom in nanj namaţem 

biskvitno maso. 

63 37,1 

d) Papir za peko premaţem z maslom, nato z 

biskvitno maso in ga postavim v segreto 

pečico, da se speče. 

45 26,5 

 

Preverjala sem tudi znanje učencev, ki je vsebinsko povezano s področjem varne hrane. Največji 

deleţ pravilnih odgovorov (94,1 %) so učenci dosegli pri vprašanju 16, s katerim sem preverila, 
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ali učenci vedo, da je kremno rezino treba hraniti v hladilniku. Visok deleţ pravilnih odgovorov 

so učenci dosegli tudi pri vprašanju 22, na katerega je kar 91,8 % učencev odgovorilo pravilno, 

in sicer, da je potrebno marmelado s plesnijo zavreči. Učenci so dobro znanje (88,8 %) izkazali 

tudi pri vprašanju 20, ki se navezuje na higienično umivanje rok pred vsakim obrokom. Učenci 

so najmanj znanja pokazali pri vprašanju 19, s katerim smo ţeleli preveriti poznavanje postopka 

odmrzovanja ţivil (22,4 %). Glede na to, da so imeli učenci teţave pri odgovarjanju na vprašanja 

v povezavi s peko peciv (vprašanje 36 c in 36 e), lahko sklepam, da so veščine priprave takšne 

vrste hrane slabo razvite. Zaključim lahko, da učenci sorazmerno dobro poznajo osnovne 

higienske standarde, načela varne hrane ter rokovanja s hrano. 

Preglednica 12: Ocena učencev, kako dobro znajo pripraviti različne jedi. 

23. Oceni, kako dobro znaš samostojno pripraviti naštete jedi. 

 Ţivila ali jedi še 

nisem pripravljal 

Slabo Dobro Zelo dobro 

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

Pogreti mleko 10 5,9 0 0,0 40 23,5 120 70,6 

Narezati sadje 0 0,0 3 1,8 53 31,2 114 67,1 

Skuhati krompir 15 8,8 12 7,1 75 44,1 68 40,0 

Skuhati mlečni riţ 76 44,7 18 10,6 43 25,3 31 18,2 

Skuhati hrenovke 11 6,5 5 2,9 51 30,0 99 58,2 

Pripraviti solato 15 8,8 15 8,8 54 31,8 85 50,0 

Ocvreti jajca 17 10,0 15 8,8 64 37,6 73 42,9 

Pripraviti palačinke 23 13,5 29 17,1 55 32,4 60 35,3 

Skuhati zelenjavno 

juho 

61 35,9 29 17,1 53 31,2 27 15,9 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje Preglednice 12. 

 Ţivila ali jedi še 

nisem pripravljal 

Slabo Dobro Zelo dobro 

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

Pripraviti vsaj eno 

vrsto piškotov 

85 50,0 19 11,2 35 20,6 30 17,6 

Pripraviti biskvit po 

receptu 

46 27,1 15 8,8 59 34,7 49 28,8 

Pripraviti makarone 

z mesom 

34 20,0 18 10,6 55 32,4 61 35,9 

Skuhati golaţ 102 60,0 19 11,2 31 18,2 17 10,0 

 

Učenci ocenjujejo (preglednica 12), da znajo zelo dobro samostojno pogreti mleko (70,6 %) ter 

narezati sadje (67,1 %). Nekaj manj učencev zna zelo dobro skuhati hrenovke (58,2 %) ter 

pripraviti solato (50,0 %). Največji deleţ učencev še nikoli ni pripravljal golaţa (60,0 %), vsaj 

ene vrste piškotov (50,0 %) ali skuhal mlečnega riţa (44,7 %). Učenci ocenjujejo, da znajo 

samostojno pripraviti enostavnejše jedi, medtem ko naj bi imeli s pripravo zahtevnejših jedi več 

teţav. Glede na predhodna vprašanja ugotavljam, da se samostojnost učencev kaţe pri pripravi 

enostavnih jedi ter pri pogrevanju vnaprej pripravljenih jedi. 

Preglednica 13: Preverjanje pogostosti uporabe kuhinjskih aparatov ali pripomočkov med učenci. 

24. Kako pogosto uporabljaš naštete kuhinjske aparate ali pripomočke? 

Pripomoček Nikoli Manj kot 1-krat na 

mesec 

1- do 4-krat na 

mesec 

Vsaj 1-krat na teden 

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

Štedilnik 10 5,9 21 12,4 31 18,2 108 63,5 

Preglednica se nadaljuje. 



Osolnik, Š. (2018). Prehranska pismenost čeških osnovnošolcev. (Diplomsko delo). Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

  

 
38 

 

Nadaljevanje Preglednice 13. 

Pripomoček Nikoli Manj kot 1-krat na 

mesec 

1- do 4-krat na 

mesec 

Vsaj 1-krat na teden 

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

Pečica 31 18,2 35 20,6 48 28,2 56 32,9 

Mikrovalovna pečica 14 8,2 7 4,1 24 14,1 124 72,9 

Palični mešalnik 56 32,9 57 33,5 33 19,4 24 14,1 

Multipraktik 91 53,5 44 25,9 19 11,2 15 8,8 

Noţ 1 0,6 2 1,2 13 7,6 154 90,6 

 

Rezultati kaţejo (preglednica 13), da večina učencev vsakodnevno uporablja noţ (90,6 %) in 

mikrovalovno pečice (72,9 %), s čimer tudi potrdim ugotovitev, da so učenci vešči pogrevanja 

vnaprej pripravljenih jedi v mikrovalovni pečici. Deleţ učencev, ki nikoli ne uporabijo 

multipraktika, je 53,5 %, deleţ učencev, ki nikoli ne uporabijo paličnega mešalnika, pa 32,9 %. 

Analiza predhodnih vprašanj je pokazala, da je tudi njihovo znanje o pripravi jedi, ki bi zahtevale 

uporabo teh kuhinjskih aparatov, slabo. 

Preglednica 14: Ocena učencev o tem, katera izmed oseb je v največji meri sodelovala pri 

usvajanju kuharskega znanja. 

25. Oceni, koliko so te naštete osebe učile kuhati. Označi v preglednici. 

Oseba Nič Malo Srednje Veliko 

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

Oče 51 30,0 49 28,8 42 24,7 26 15,3 

Mati 9 5,3 25 14,7 47 27,6 88 51,8 

Stari starši 40 23,5 42 24,7 38 22,4 48 28,2 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje Preglednice 14. 

Oseba Nič Malo Srednje Veliko 

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

Priljatelji 86 50,6 43 25,3 23 13,5 15 8,8 

Šola (pri pouku) 49 28,8 46 27,1 52 30,6 22 12,9 

 

Glede na rezultate lahko ocenim, da je oseba, ki pri kar polovici (51,8 %) učencev poskrbi za 

prenos kuharskega znanja, mati. Najmanj kuharskega znanja učenci prejmejo od svojih 

prijateljev (50,6 %) in od očeta (30,0 %), iz česar sklepamo, da je mati tista oseba, ki skrbi za 

domače gospodinjstvo in to znanje predaja svojim otrokom. Več kot polovica učencev (55,9 %) 

meni, da v šoli prejmejo malo ali nič znanja o gospodinjskih veščinah, kar kaţe na potrebno 

posredovanje te vrste znanja v sklopu šole (preglednica 14). 

 

Preglednica 15: Ocena deklet o samostojni pripravi naštetih obrokov. 

30. Kako pogosto si SAM pripraviš naštete obroke? 

OBROK Nikoli Zelo redko (manj 

kot 1x/mesec) 

Občasno (vsaj 

1x/teden) 

Zelo pogosto 

(večkrat na teden) 

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

Zajtrk 10 11,4 9 10,2 23 26,1 46 52,3 

Kosilo 12 13,6 34 38,6 29 33,0 13 14,8 

Popoldanska malica 10 11,4 10 11,4 10 11,4 58 65,9 

Večerja 8 9,1 9 10,2 24 27,3 47 53,4 
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Preglednica 16: Ocena fantov o samostojni pripravi naštetih obrokov. 

30. Kako pogosto si SAM pripraviš naštete obroke? 

OBROK Nikoli Zelo redko (manj 

kot 1x/mesec) 

Občasno (vsaj 

1x/teden) 

Zelo pogosto 

(večkrat na teden) 

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

Zajtrk 10 12,2 14 17,1 24 29,3 34 41,5 

Kosilo 27 32,9 35 42,7 18 22,0 2 2,4 

Popoldanska malica 6 7,3 5 6,1 32 39,0 39 47,6 

Večerja 9 11,0 15 18,3 25 30,5 33 40,2 

 

Veščine samostojne priprave hrane so slabo razvite tako pri dekletih (preglednica 15) kot pri 

fantih (preglednica 16). Najmanjše razlike med spoloma se kaţejo pri samostojni pripravi 

zajtrka, ko pribliţno 70 % deklet in fantov občasno oz. zelo pogosto samostojno pripravi zajtrk. 

Pri občasni oz. zelo pogosti pripravi popoldanske malice je deleţ fantov (86,6 %) nekoliko večji 

od deleţa deklet (77,3 %). Pri samostojni pripravi kosila in večerje pa opazimo, da so dekleta 

tista, ki so v večji meri vključena v pripravo hrane. Občasno oz. zelo pogosto kosilo pripravi 

polovica vseh deklet (47,8 %), medtem ko je deleţ fantov niţji (24,4 %). Podobni rezultati so se 

pokazali tudi pri pripravi večerje, saj 70,7 % fantov občasno oz. zelo pogosto samostojno 

pripravi obroke, dekleta pa v 79,7 % deleţu. Učenci so vešči v samostojni pripravi dnevnih 

obrokov, pri čemer pogosteje samostojno pripravijo zajtrk, popoldansko malico in večerjo.  

3.2.3.1 Primerjava veščin priprave hrane slovenskih in čeških osnovnošolcev 

Veščine priprave hrane so pri čeških in slovenskih osnovnošolcih podobne. Učenci znajo ţivila 

shranjevati v primernih prostorih, seznanjeni pa so tudi z načeli higiene in preventivnimi ukrepi, 

ki jih morajo pred uporabo ţivil upoštevati. V sklopu vprašanj, ki se nanaša na pripravo rulade, 

so slovenski osnovnošolci dosegli nekoliko boljše rezultate od čeških, iz česar lahko sklepam, da 

imajo slovenski učenci več izkušenj v pripravi hrane, zaradi česar so dobro ocenili čas za 

pripravo jedi (63,7 %), izbiro pripomočka za pripravo snega iz beljakov (55,3 %) ter pretvarjanje 

enot (70,5 %). Pri vprašanju o samostojni pripravi naštetih jedi so bili odgovori čeških učencev 
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podobni slovenskim. Češki in slovenski učenci najpogosteje zelo dobro pripravijo pogreto 

mleko, narezano sadje, kuhan krompir, hrenovke, solato in ocvrta jajca, najpogosteje pa še niso 

pripravljali mlečnega riţa, zelenjavne juhe, makaronov z mesom in golaţa. Slovenski 

osnovnošolci so od čeških bolj vešči v pripravi vsaj ene vrste piškotov (51,6 %) in biskvita po 

receptu (58,4 %), pogosteje pa tudi zelo dobro pripravijo ocvrta jajca (74,2 %) in palačinke (63,7 

%). Pri preverjanju pogostosti uporabe kuhinjskih aparatov ali pripomočkov med učenci tako 

češki kot tudi slovenski osnovnošolci največkrat uporabljajo štedilnik, mikrovalovno pečico in 

noţ, najmanjkrat pa multipraktik, palični mešalnik in pečico. Ocene učencev o tem, katera izmed 

naštetih oseb je najbolj vplivala na posredovanje kuharskega znanja, prikazujejo, da je mati 

oseba, ki slovenske in češke osnovnošolce največkrat nauči kuhati, in sicer slovenske učence v 

kar 66,8 %, češke pa v 51,8 %. Tako slovenski kot tudi češki osnovnošolci najmanj znanja 

prejmejo od svojih prijateljev, šolo pa so označili za institucijo, ki učencem preda malo ali 

srednje veliko znanja, saj v šoli v večji meri prejmejo zgolj teoretično znanje. Učenci na Češkem 

v osnovni šoli prejmejo malo prehranskega znanja, saj ni predmeta, ki bi obravnaval zgolj 

prehrano, vendar so na voljo določene prehranske vsebine, medtem ko učenci v Sloveniji, kljub 

obveznemu predmetu Gospodinjstvo in izbirnim prehranskim predmetom, po njihovi presoji ne 

prejmejo ustrezne količine kuharskega znanja. Učenci so podali oceno o samostojni pripravi 

naštetih obrokov, pri čemer si največkrat samostojno pripravijo zajtrk in večerjo, najmanjkrat pa 

kosilo, saj so med tednom običajno v času kosila v šoli ali pa si pogrejejo vnaprej pripravljeno 

kosilo. Tako pri čeških kot tudi pri slovenskih učencih velja, da dekleta večkrat pripravijo obrok 

kot fantje. 

 

3.2.4 Prehranjevanje 

3.2.4.1 Znanje 

V zadnjem vsebinskem sklopu prehranske pismenosti sem med učenci preverjala njihovo 

zavedanje o pomenu vpliva hrane in prehrane na počutje posameznika. Posameznik se pri tem 

zaveda pomena uravnoteţene prehrane, ki temelji na poznavanju primernih hranilnih snovi in 

ţivil za zdravo prehranjevanje oz. upoštevanje prehranskih priporočil. Učenci morajo pri tem 

pozornost nameniti tudi usklajevanju pogostosti uţivanja hrane, velikosti obrokov ter 
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posameznikove dnevne energijske in hranilne potrebe. Pomemben del sklopa predstavlja tudi 

prehranska socializacija, pri čemer se poveča razmišljanje o prehrani in s tem tudi pozitivna 

naravnanost k vsakodnevnemu pomenu uravnoteţene prehrane. 

V vsebinski sklop prehranjevanja so vključena vprašanja 10, 11, 12, 13, 14 in 15 (Priloga 1). Z 

vprašanji sem preverjala poznavanje priporočenih energijskih in hranilnih potreb posameznika 

ter priporočen dnevni vnos sadja in zelenjave. Učenci so pri vprašanju odprtega tipa pokazali 

uporabo svojega znanja, in sicer tako, da so zapisali prehranske nasvete za zdravo 

prehranjevanje. Učencem sem postavila tudi nekaj trditev, s katerimi sem preverila njihovo 

znanje o načinu prehranjevanja in pomenu uţivanja posameznih hranilnih snovi. 

Preglednica 17: Preverjanje znanja učencev o priporočenem uţivanju hranilnih snovi. 

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

10. Koliko energije na dan potrebuje povprečna 

odrasla oseba? 

a) 1000 kJ 5 2,9 

b) 2000 kJ 50 29,4 

c) 4200 kJ 68 40,0 

d) 8400 kJ 29 17,1 

e) 10000 kJ 16 9,4 

11. Koliko sadja bi po tvojem mnenju moral/-a 

pojesti vsak dan, da bi se zdravo prehranjeval/-

a? 

a) Eno srednje veliko jabolko ali enako 

količino različnega sadja. 

28 16,5 

b) Dve jabolki ali enako količino različnega 

sadja. 

70 41,2 

c) Tri jabolka ali enako količino različnega 

sadja. 

43 25,3 

d) Štiri jabolka ali enako količino različnega 

sadja. 

24 14,1 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje Preglednice 17. 

VPRAŠANJE ODGOVOR f f % 

12. Koliko sadja bi moral/-a pojesti vsak dan, 

da bi se zdravo prehranjeval/-a? Izberi en 

odgovor. 

a) 50 gramov. 11 6,5 

b) 100 gramov. 41 24,1 

c) 200 gramov. 66 38,8 

d) 300 gramov. 31 18,2 

e) 400 gramov. 18 10,6 

13. Koliko zelenjave bi moral/-a pojesti vsak 

dan, da bi se zdravo prehranjeval/-a? Izberi en 

odgovor. 

a) 50 gramov. 18 10,6 

b) 100 gramov. 31 18,2 

c) 200 gramov. 54 31,8 

d) 300 gramov. 39 22,9 

e) 400 gramov. 24 14,1 

15. Luka je učenec 9. razreda in bi se ţelel 

zdravo prehranjevati. Kaj bi mu svetoval/-a? 

Napiši tri kratke nasvete. 

a) Jesti zadostno količino zelenjave. 44 25,9 

b) Jesti zadostno količino sadja. 41 24,1 

c) 5 obrokov dnevno. 28 16,5 

d) Zauţiti manj sladkorja. 16 9,4 

e) Zauţiti dovolj tekočine. 9 5,3 

f) Jesti majhne količine hrane. 9 5,3 

g) Jesti ribe večkrat na teden. 7 4,1 

h) Zauţiti manj maščobnih ţivil. 6 3,5 

 

Glede na rezultate ugotavljam, da učenci sorazmerno slabo poznajo priporočila zdravega 

prehranjevanja (preglednica 17). Večina učencev ne pozna predvidene količine dnevno zauţitega 

sadja in zelenjave, iz česar sklepam, da učenci niso seznanjeni s povečanim vnosom zelenjave in 
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z zmanjšanim vnosom sadja. Prav tako nimajo predstave o dnevni energijski vrednosti, ki naj bi 

jo v telo vnesla povprečna odrasla oseba. Pri vprašanju odprtega tipa so učenci sami zapisali 

nasvete o zdravem prehranjevanju. Njihovi odgovori so se večkrat ponovili, med drugim pa kar 

nekaj učencem ni uspelo odgovoriti na vprašanje. Učenci se zavedajo pomena uţivanja zelenjave 

in sadja, pri čemer pa ni moţno opaziti pomembne razlike o priporočenem večjem uţivanju 

zelenjave. Učenci velik pomen pripisujejo tudi uţivanju več obrokov dnevno v manjših količinah 

ter vnosu zadostne količine tekočine v telo, pri čemer pa niso posebej izpostavili nezdravega 

pitja sladkih pijač. Rezultati kaţejo, da se velik deleţ učencev ne zaveda slabosti uţivanja 

sladkorja in maščobnih ţivil ter nasprotno pomembnega uţivanja rib večkrat tedensko. 

Preglednica 18: Preverjanje znanja učencev o načinu prehranjevanja in pomenu uţivanja 

hranilnih snovi. 

TRDITEV PRAVILNO NEPRAVILNO 

f f % f f % 

Trditev 1: Telo ne potrebuje energije, kadar spimo. 57 33,5 113 66,5 

Trditev 2: Med tekom potrebujemo več energije kot med sedenjem. 160 94,1 10 5,9 

Trditev 3: Maščobe so najpomembnejši vir energije za človeški 

organizem. 

62 36,5 108 63,5 

Trditev 4: Beljakovine so potrebne za razvoj mišic. 152 89,4 18 10,6 

Trditev 5: Vitamin B je pomemben za odpornost organizma. 143 84,1 27 15,9 

Trditev 6: 100 g sladkorja vsebuje več energije kot 100 g masla. 137 80,6 33 19,4 

Trditev 7: Olje vsebuje veliko ogljikovih hidratov. 35 20,6 135 79,4 

Trditev 8: Zelenjava vsebuje veliko prehranske vlaknine. 91 53,5 79 46,5 

Trditev 9: Stročnice (soja, grah) so pomemben vir beljakovin. 98 57,6 72 42,4 

Tridtev 10: Vsak dan je priporočljivo uţivati raznovrstno hrano 

ţivalskega in rastlinskega izvora. 

122 71,8 48 28,2 

Preglednica se nadaljuje.     
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Nadaljevanje Preglednice 18.     

TRDITEV PRAVILNO NEPRAVILNO 

f f % f f % 

Trditev 11: Odpornost organizma lahko povečamo, če uţivamo več 

sadja. 

139 81,8 31 18,2 

Trditev 12: Povečana količina sladkorja v prehrani ne vpliva na 

povečanje telesne teţe. 

36 21,2 134 78,8 

Trditev 13: Prevelika količina zauţite maščobe vpliva na pojav 

bolezni srca in oţilja. 

143 84,1 27 15,9 

Trditev 14: Bel kruh je bolj zdrav kot polnozrnat. 21 12,4 149 87,6 

Trditev 15: Priporočljivo je uţivati več trdih maščob (npr. maslo) 

kot tekočih (npr. olje). 

142 83,5 28 16,5 

Trditev 16: Voda z okusom vsebuje sladkor. 147 86,5 23 13,5 

Trditev 17: Dnevno je priporočljivo zauţiti več sadja kot zelenjave. 107 62,9 63 37,1 

Trditev 18: Uţivanje rib lahko prepreči razvoj bolezni srca in 

oţilja. 

77 45,3 93 54,7 

Trditev 19: V enem dnevu ni priporočljivo zauţiti več kot 5 g soli. 83 48,8 87 51,2 

Trditev 20: Sadje in zelenjavo je dovolj uţivati dvakrat na dan. 138 81,2 32 18,8 

Trditev 21: Govedino ali svinjino lahko uţivamo vsak dan. 81 47,6 89 52,4 

Trditev 22: Salame in druge mesne izdelke je priporočljivo uţivati 

vsak dan. 

41 24,1 129 75,9 

Trditev 23: Dnevno je priporočljivo zauţiti 5 obrokov. 155 91,2 15 8,8 

 

Glede na deleţ pravilnih odgovorov (preglednica 18) opazim, da imajo učenci slabo znanje o 

energijski vrednosti posameznih hranilnih snovi ter posledično o priporočenih dnevnih vnosih 

posameznih hranilnih snovi. Več kot dve tretjini učencev (66,5 %) menita, da v času spanja telo 
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ne potrebuje energije, dobro pa vedo (94,1 %), da med sedenjem potrebujejo manj energije kot 

med tekom.  

Poznavanje hranilnih snovi in priporočenih zauţitih količin le-teh, učencem povzroča teţave. 

Več kot dve tretjini učencev meni (63,5 %), da so maščobe najpomembnejši vir energije za 

človeški organizem. Zavedajo se (89,4 %), da so beljakovine tiste, ki jih telo potrebuje za razvoj 

mišic, vendar pa skoraj polovica učencev (42,4 %) ne ve, da so stročnice pomemben vir 

beljakovin. Skoraj tri četrtine učencev ima slabo znanje o vlogi posameznih vitaminov pri 

človeku ter o poznavanju energijske in hranilne vrednosti posameznih hranilnih snovi. Učenci 

vedo (79,4 %), da olje ni ţivilo, ki vsebuje veliko ogljikovih hidratov, nekaj manj učencev pa ve 

(53,5 %), da je zelenjava tista, ki vsebuje veliko prehranske vlaknine. Učenci se zavedajo (71,8 

%) pomena uţivanja raznovrstne hrane ţivalskega in rastlinskega izvora ter vpliva uţivanja sadja 

na odpornost organizma (81,8 %). Učenci tako sadju pripisujejo pomembno vlogo, zato tudi več 

kot dve tretjini učencev (62,9 %) meni, da je potrebno dnevno zauţiti več sadja kot zelenjave, še 

več učencev pa meni (81,2 %), da je dovolj, če sadje in zelenjavo uţivamo dvakrat dnevno. 

Učenci dobro poznajo vpliv uţivanja sladkorjev in maščob na spremembe v organizmu, zato 

uţivanje sladkorja povezujejo s povečanjem telesne teţe (78,8 %), hkrati pa se velika večina 

učencev zaveda (84,1 %), da prevelika količina zauţite maščobe vpliva na pojav bolezni srca in 

oţilja. Pri tem opazim, da manj kot polovica učencev (45,3 %) ve, da razvoj bolezni srca in oţilja 

lahko preprečimo z uţivanjem rib, ter da ima pri tej vrsti bolezni velik vpliv tudi uţivanje soli. 

Tej namreč učenci ne pripisujejo velikega pomena, zato le manj kot polovica učencev (48,8 %) 

meni, da v enem dnevu ni priporočljivo zauţiti več kot 5 g soli. Pri učencih se kaţejo tudi teţave 

v poznavanju bolj zdravih maščob. Večina učencev (83,5 %) namreč meni, da je uţivanje trdih 

maščob bolj priporočljivo kot uţivanje tekočih maščob. Slabo znanje se pokaţe tudi v 

poznavanju priporočenih zauţitih količin ter vrst mesnih izdelkov, saj skoraj polovica učencev 

(47,6 %) meni, da lahko govedino in svinjino uţivamo vsak dan, nekaj manj učencev pa meni 

(24,1 %), da je prav tako vsak dan priporočljivo uţivati salame in druge mesne izdelke. Učenci 

se zavedajo slabosti zauţivanja ţivil, ki vsebujejo veliko ogljikovih hidratov, in vedo (87,6 %), 

da je uţivanje polnozrnatega kruha bolj zdravo kot uţivanje belega kruha, ter, da voda z okusom 

vsebuje veliko sladkorja (86,5 %). Učenci se kljub vsemu zavedajo pomena prehranskih smernic 

in v veliki večini vedo (91,2 %), da je dnevno priporočljivo zauţiti 5 obrokov. 
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3.2.3.1 Primerjava veščin prehranjevanja slovenskih in čeških osnovnošolcev 

Glede na odgovore učencev lahko sklepam, da se učenci zavedajo vpliva uţivanja hrane na 

posameznikovo zdravje, kljub temu pa je na nekaterih področjih njihovo znanje slabo. 

Ocenjujem, da večji deleţ slovenskih (40,0 %) in čeških (34,7 %) osnovnošolcev meni, da 

povprečna odrasla oseba dnevno potrebuje 4200 kJ energije in ne 8400 kJ. Učenci vedo, da 

morajo dnevno zauţiti dovolj sadja in zelenjave, vendar tako češki kot tudi slovenski 

osnovnošolci ne vedo, da je treba dnevno zauţiti več zelenjave kot sadja. Pri določanju 

pravilnosti navedenih trditev slovenski učenci menijo, da telo ne potrebuje energije, kadar spimo 

(67,4 %), da so maščobe najpomembnejši vir energije za človeški organizem (65,8 %), da 

povečana količina sladkorja v prehrani ne vpliva na povečanje telesne teţe (73,2 %), da je bel 

kruh bolj zdrav kot polnozrnat (81,6 %), da je salame in druge mesne izdelke priporočljivo 

uţivati vsak dan (63,7 %) ter imajo slabše znanje o ţivilih, ki vsebujejo veliko ogljikovih 

hidratov. V nasprotju s slovenskimi, so češki osnovnošolci mnenja, da telo v času spanja 

potrebuje energijo (66,5 %), da maščobe niso najpomembnejši vir energije (63,5 %), da 

povečana količina sladkorja v prehrani vpliva na povečanje telesne teţe (78,8 %), da je bel kruh 

manj zdrav od polnozrnatega kruha (87,6 %) in da salam in drugih mesnih izdelkov ni 

priporočljivo uţivati vsak dan (75,9 %). Znanje čeških osnovnošolcev je slabše na področju 

poznavanja vloge vitaminov, kjer menijo, da ima vitamin B pomembno vlogo pri odpornosti 

organizma (84,1 %), na področju energijske vrednosti ţivila, kjer menijo, da 100 g sladkorja 

vsebuje več energije kot 100 g masla (80,6 %) na področju priporočenega uţivanja maščob, kjer 

menijo, da je priporočljivo uţivati več trdih maščob kot tekočih (83,5 %), ter na področju 

vsakodnevnega uţivanja sadja in zelenjave, kjer menijo, da je sadje in zelenjavo dovolj uţivati 

dvakrat na dan (81,2 %). Na enakih področjih so slovenski osnovnošolci dosegli boljše rezultate, 

saj vedo, da vitamin B nima pomembne vloge pri odpornosti organizma (87,8 %), da 100 g 

masla vsebuje več energije kot 100 g sladkorja (77,9 %), da je priporočljivo uţivati več tekočih 

maščob kot trdih (77,4 %) in da je treba sadje in zelenjavo uţivati več kot dvakrat na dan (71,1 

%). Tako češki kot tudi slovenski osnovnošolci se premalo zavedajo pomena uţivanja zadostnih 

količin zelenjave in rib, ter negativnih vplivov prekomernega uţivanja soli. Ob navajanju 

nasvetov za zdrav način prehranjevanja, slovenski učenci največkrat izpostavljajo  zauţivanje 

sadja in zelenjave, uţivanje ţivil, ki vsebujejo manj sladkorja, pestro prehrano, pet obrokov 

dnevno, uţivanje ţivil, ki vsebujejo manj maščob ter redno gibanje. Češki osnovnošolci za zdrav 
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način prehranjevanja priporočajo zauţivanje zadostne količine zelenjave in sadja, pet obrokov 

dnevno, uţivanje ţivil z manj sladkorja, zauţiti dovolj tekočine, jesti obroke v majhnih količinah 

ter pogosteje uţivati ribe. 
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4 ZAKLJUČEK 

Namen raziskave je bil preveriti in oceniti stopnjo prehranske pismenosti, ki jo osnovnošolci na  

Češkem doseţejo ob zaključku obveznega osnovnošolskega izobraţevanja. Ker se češki 

predmetnik razlikuje od slovenskega, me je zanimalo, katere prehranske vsebine učenci 

obravnavajo pri različnih predmetih. Raziskavo o prehranski pismenosti čeških učencev sem 

primerjala s podatki raziskave na populaciji slovenskih učencev (Šmid, 2016) ter pri tem 

upoštevala razlike v prehranskih vsebinah, ki jih učenci spoznajo v obdobju osnovnošolskega 

izobraţevanja. Stopnjo prehranske pismenosti sem določila na podlagi štirih komponent, ki jih 

doseţe prehransko pismen posameznik. 

V čeških osnovnih šolah se prehranska vzgoja ne pojavi kot samostojen predmet, temveč se 

učenci s prehranskimi vsebinami seznanijo preko različnih predmetov. Pri predmetu »Človek in 

njegov svet« učenci spoznajo zdrav način prehranjevanja, osnovne kategorije ţivil ter energijske 

in hranilne potrebe posameznika. Učenci se s praktičnim poukom prehranskih vsebin srečajo pri 

predmetu »Človek in njegov svet delovanja«, kjer spoznajo kuhinjske in gospodinjske 

pripomočke, se naučijo samostojne priprave jedi v skladu z načeli zdravega prehranjevanja ter se 

naučijo poskrbeti za varnost in v primeru nezgod primerno vesti v kuhinji. Znanje o 

makrohranilih, varni in nevarni hrani usvojijo pri predmetu »Človek in narava«, zavedanje 

pomena zdravega načina prehranjevanja pa razvijejo pri predmetu »Človek in zdravje«, ko 

spoznajo tudi nenalezljive prehranske bolezni. Pri predmetu »Človek in druţba« je vsebina 

predmeta usmerjena predvsem v pomen vloge kmetijstva in ţivinoreje za ljudi. Učenci pri 

predmetu »Zdravstvena vzgoja« prejmejo teoretično znanje o načelih zdravega prehranjevanja 

ter o vplivu prehrane in načina prehranjevanja na zdravje posameznika. 

Prva komponenta prehranske pismenosti obravnava načrtovanje prehrane. Rezultati raziskave so 

pokazali, da je zelo majhen deleţ čeških učencev samostojen pri načrtovanju uţivanja hrane, pri 

čemer dekleta večkrat samostojno pripravijo obrok kot fantje. Učenci največkrat občasno 

sodelujejo pri načrtovanju druţinskega jedilnika, večkrat pa sodelujejo dekleta kot fantje. Pri 

dnevnem uţivanju hrane je največji deleţ učencev pozoren na uţivanje zadostne količine vode in 

primerne količine mesa, manj pa se zavedajo pomena manjšega uţivanja soli in povečanega 

uţivanja zelenjave. Pri določanju najpomembnejšega kriterija za nakup nekega ţivila so največji 

pomen pripisali okusu, najmanjši pa vizualnem izgledu embalaţe. Rezultati slovenskih 
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osnovnošolcev (Šmid, 2016) so zelo podobni češkim, kjer so prav tako dekleta tista, ki so 

pogosteje vključena v domače gospodinjstvo, odgovori fantov pa prikazujejo slabšo 

samostojnost pri pripravi obrokov.  

Druga komponenta prehranske pismenosti obravnava primeren izbor ţivil, kjer morajo učenci 

poznati ustrezno sestavo posameznega ţivila. Rezultati kaţejo, da češki učenci dobro poznajo 

beljakovinska in ogljikohidratna ţivila, slabše znanje pa so pokazali pri določanju ţivil, ki 

vsebujejo največ maščobe. Slabe rezultate so dosegli tudi pri povezavi energijske in hranilne 

vrednosti ţivil, saj njihova utemeljitev ob pravilni izbiri zdravega jedilnika ni bila ustrezna. 

Slovenski osnovnošolci so pri poznavanju sestave ţivil dosegli nekoliko boljše rezultate, vendar 

se tudi pri njih pokaţe slabše razumevanje pomena energijske in hranilne vrednosti ţivila (Šmid, 

2016).  

Tretja komponenta prehranske pismenosti obravnava veščine priprave uţitnega in okusnega 

obroka. Rezultati čeških učencev so pokazali, da imajo ti v sklopu varne hrane ustrezno znanje. 

Učenci znajo ustrezno shranjevati ţivila oz. le-ta zavreči v primeru, da so plesniva. Prav tako so 

dobro seznanjeni s higienskimi pravili, slabše znanje pa so pokazali pri pripravi rulade, iz česar 

lahko sklepam, da je njihovo praktično znanje priprave te vrste ţivil, nekoliko slabše. Pri 

vprašanju, kjer so učenci ocenjevali pripravo naštetih ţivil, največji deleţ učencev zelo dobro 

pogreje mleko, nareţe sadje, pripravi solato in skuha hrenovke, velik deleţ učencev pa ni vešč v 

pripravi golaţa, piškotov ali kuhanju mlečnega riţa. Najpogosteje uporabljeni kuhinjski 

pripomočki ali aparati so noţ, mikrovalovna pečica in štedilnik. Oseba, ki je v ţivljenju učencev 

poskrbela za najpogostejše posredovanje kuharskega znanja, je mati. Šolo je večina učencev 

označilo kot institucijo, v kateri so prejeli malo prehranskega znanja. Ocenjujem, da so veščine 

samostojne priprave hrane pri čeških osnovnošolcih slabše razvite, saj si učenci najpogosteje 

samostojno pripravijo zajtrk, redkeje si pripravijo popoldansko malico in večerjo, najmanj 

pogosto pa si pripravijo kosilo. Pri samostojni pripravi obroka so dekleta bolj samostojna kot 

fantje. Slovenski osnovnošolci so od čeških bolj vešči v pripravi peciva, pogosteje pa 

pripravljajo tudi palačinke in ocvrta jajca. Rezultati prikazujejo tudi, da imajo slovenski učenci 

več izkušenj o pripravi rulade, saj so pri omenjenih vprašanjih dosegli boljše rezultate (Šmid, 

2016). 
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Četrta komponenta prehranske pismenosti obravnava prehranjevanje oz. uţivanje hrane. 

Rezultati, ki so jih dosegli češki osnovnošolci, prikazujejo nekoliko slabše znanje o priporočilih 

zdravega prehranjevanja. Učenci slabo poznajo priporočene energijske in hranilne vrednosti, ki 

naj bi jo posameznik z ţivili vsakodnevno zauţil, prav tako pa se ne zavedajo pomena uţivanja 

zelenjave in sadja. Tudi rezultati slovenskih osnovnošolcev kaţejo na slabše poznavanje 

prehranskih priporočil o zdravem načinu prehranjevanja (Šmid, 2016). 

Čeprav se v čeških osnovnih šolah prehranske vsebine pojavijo v manjšem obsegu kot v 

slovenskih osnovnih šolah, lahko zaključim, da je njihova stopnja prehranske pismenosti 

podobno razvita. Sklepam lahko, da so učenci aktivno vključeni v domače gospodinjstvo, saj se 

prav tam naučijo nekaterih prehranskih vsebin. Rezultati raziskave kaţejo, da je treba tako v 

Sloveniji kot na Češkem, dopolniti prehransko izobraţevanje v času osnovnošolskega 

izobraţevanja. Večji deleţ praktičnega prehranskega izobraţevanja bi vplival na izboljšanje 

prehranske pismenosti otrok in njihovo kakovost prehranjevanja in zdravja.  
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6. PRILOGE 

6.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik 
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NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 

 

Ahoj! 

Mé jméno je Mateja Šmid, jsem studentka Pedagogické fakulty v Lublani a připravuji 

podiplomová práci s názvem Výživová gramotnost žáků základních škol na konci povinné 

školní docházky. Cílem výzkumu je zjistit Tvé znalosti a dovesnosti o výživě. 

Dotazník je anonymní, na vyplnění budeš mít 25 minut. Získané informace budou použity 

výhradně k přípravě podiplomové práce. 

Děkuji Ti za tvoji spolupráci. 

__________________________________________________________________________________ 

U uvedených otázek označ odpověď s X nebo odpověď napiš. 

 

a) POHLAVÍ 
 Muţ 

 Ţena  

 

b) VĚK: ______ let. 

c) Třída: ______. 

 
d) CELKOVÝ PROSPĚCH NA KONCI 8. TŘÍDY:  ___________ 

 

 

e) NAVŠTĚVOVAL/-A JSEM VOLITELNÝ PŘEDMĚT: 

 

 

f) MÁTE DOMA HOSPODÁŘSTVÍ? 

 Ano 

 Ne    

 

g) KDO ŢIJE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI? 

 Matka 

 Otec 

 Sestra/sestry 

 Bratr/bratři 

 Babička 

 Děda 
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Dobře si přečti otázky, rozmysli a vyber nejsprávnější odpověd. 

1. Která skupina uvedených potravin obsahuje více vláknin? 

a) Ovesné vločky, jablka, fazole 

b) Mléko, jogurt, sýr 

c) Hovězí maso, kuřecí maso, skopové maso 

d) Vejce, luštěniny, oříšky 

e) Ovesné vločky, hovězí maso, fazole 

 

2. Která sloţka potravy má příznivý vliv na trávení stravy ve střevech?  

a) Bílkoviny 

b) Tuky 

c) Vlákniny      

d) Vitamíny 

e) Minerály 

 

3. Které jídlo podle tvého názoru obsahuje nejvíce tuků? 

a) Přírodní krůtí řízek 

b) Zelenina vařená na páře 
c) Smaţené vejce na olivovém oleji 

d) Smaţený květák se zeleninou 

e) Zeleninová pizza 

 

4. Která skupina  uvedených potravin  obsahuje nejvíce bílkovin? 

a) Mrkev, paprika a celer 

b) Maso, mléko a vejce 

c) Obiloviny a výrobky z nich  

d) Pšenice, oves a ječmen 

e) Jablka, hrušky a jahody 

 

5. Která skupina  uvedených potravin obsahuje nejvíce nasycených mastných kyselin? 

a) Margarín a a slunečnicový olej 

b) Máslo a olivový olej 

c) Vepřové sádlo a sekaná slanina 

d) Vepřové sádlo a dýňový olej       

e) Sekaná slanina  a olivový olej 

 

6. Která sloţka potravy ti dodá nejvíce energie? 

a) Bílkoviny 

b) Tuky 

c) Cukry 

d) Vitamíny 

e) Minerály 
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7. Kterých látek je v bonbonech nejvíce? 

a) Tuků 

b) Vitamínů 

c) Cukrů  

d) Minerálů 

e) Bílkovin 

8. Které potraviny řadíme do skupiny potravin s vyšším obsahem vápníku? 

a) Mléko a mléčné výrobky 

b) Maso a masné výrobky 

c) Obiloviny a výrobky z nich  

d) Ovoce a zelenina 

e) Ryby, vejce a luštěniny 

 

9. S kterou potravinou bychom mohli nahradit telecí řízek, abychom po jejím poţití získali 

podobné mnoţství  výţivových látek. 

a) Salát 

b) Luštěniny 

c) Brambory 

d) Avokádo 

e) Květák 

 

10. Kolik energie denně potřebuje průměrná dospělá osoba? 

a) 1000 kJ 

b) 2000 kJ 
c) 4200 kJ 

d) 8400 kJ 

e) 10000 kJ 

 

11. Kolik ovoce by jsi podle tvého názoru měl/-a sníst denně, aby ses zdravě stravoval/-a? 

a) Jedno středně veliké jablko nebo stejné mnoţství různého ovoce. 

b) Dvě jablka nebo stejné mnoţství různého ovoce. 

c) Tři jablka nebo stejné mnoţství různého ovoce. 
d) Čtyři jablka nebo stejné mnoţství různého ovoce. 

 

12. Kolik ovoce by jsi měl/a denně sníst, aby ses zdravě stravoval/-a? Vyber jednu odpověď.                                 
a) 50 gramů 

b) 100 gramů 

c) 200 gramů 
d) 300 gramů 

e) 400 gramů 

 

13. Kolik zeleniny by jsi měl/a denně sníst, aby ses zdravě stravoval/-a? Vyber jednu odpověď.                                 
a) 50 gramů 

b) 100 gramů 

c) 200 gramů 
d) 300 gramů 

e) 400 gramů 
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14. Označ správnost nebo chybnost uvedených tvrzení. Zakrouţkuj číslo u vybrané odpovědi. 

TVRZENÍ SPRÁVNĚ  CHYBNĚ NEVÍM 

1 Když spíme, tělo nepotřebuje energii.  1 2 3 

2 Při běhu potřebujeme více energie neţ při sezení. 1 2 3 

3 Tuky jsou nejdůleţitější zdroj energie pro lidský 

organizmus. 

1 2 3 

4 Bílkoviny jsou potřebné pro vývin svalů. 1 2 3 

5 Vitamín B je důleţitý pro odolnost organizmu. 1 2 3 

6 100 g cukru obsahuje více energie neţ 100 g másla. 1 2 3 

7 Olej obsahuje hodně cukrů. 1 2 3 

8 Zelenina obsahje hodně vlakniny. 1 2 3 

9 Luštěniny (sója, hrách) jsou důleţitým zdrojem 

bílkovin. 

1 2 3 

10 Doporučeno je každý den užívat různorodou stravu  
živočišného i rostlinného původu. 

1 2 3 

11 Odolnost organizmu můţeme zvýšit, kdyţ jíme více 

ovoce. 

1 2 3 

12 Větší mnoţství cukrů ve stravě nemá vliv na 

zvýšení tělesné váhy. 

1 2 3 

13 Příliš vysoká konzumace tuků má vliv na rozvoj 

onemocnění srdce a ţil. 

1 2 3 

14 Bílé pečivo je zdravější neţ celozrnné. 1 2 3 

  15 Doporučeno je sníst více tuhých tuků (např. máslo) 
neţ tekutých (napr. olej). 

1 2 3 

16 Ochucené vody obsahují cukr. 1 2 3 

17 Doporučeno je denně sníst více ovoce jak zeleniny. 1 2 3 

18 Konzumace  ryb můţe zamezit rozvoj onemocnění 

srdce a ţil.  

1 2 3 

19 Nedoporučuje se v jednom dni sníst více jak 5 g 

soli. 

1 2 3 

20 Ovoce a zeleninu je dostačující jíst dvakrát denně. 1 2 3 

21 Hovězí a vepřové maso můţeme jíst kaţdý den. 1 2 3 

22 Salámy a jiné výrobky z masa je doporučeno jíst             

kaţdý den. 

1 2 3 

23 Doporučeno je jíst 5krát denně. 1 2 3 
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15. Lukáš je ţák 9. třídy a rád by zdravě jedl. Co by si mu poradil/-a? 

Napiš tři krátké rady. 

 

a) _________________________________________________________________ 
 

b) _________________________________________________________________ 
 

c) _________________________________________________________________ 
 

16. V cukrárně si koupíš zákusek s krémem, který máš v plánu sníst následující den. Kdyţ 

přijdeš domů dáš ho: 

a) do mrazničky. 

b) na kuchyňskou linku. 

c) do ledničky. 

d) do stejné skříně jako cukr. 

e) do spíţe. 

 

17. Pasterizované mléko je nejvíce doporučeno uchovávat: 

a) v mrazničce. 

b) na kuchyňské lince. 

c) v ledničce. 

d) ve stejné skříni jako cukr. 

e) ve spíţi. 

 

18. Ve vejcích můţe být pro zdraví nebezpečná bakterie salmonela. Salmonelu můţeme zničit, 

kdyţ vejce: 

a) sehřejem tak, ţe je bílek tvrdý, ţloutek je ještě měkký (vejce na měkko). 

b) Sehřejeme tak, ţe je bílek i ţloutek tvrdý (vejce na tvrdo). 

c) Smaţíme na pánvi aţ je bílek tvrdý, ţloutek ještě měkký (smaţené vejce). 
d) Dáme do ledničky, aby bylo vejce na níOké teplotě. 

e) Ochladíme v ledničce a nato dáme zmznout. 

 

19. Ráno se máma rozhodla, ţe na večeři připraví smaţené kuře. Maso má v mrazničce a chce 

ho pouţít večer. Co má udělat? Zakrouţkuj písmeno před zvolenou odpovědí. 

 

Máma vezme maso z mrazničky a do večera ho nechá: 

a) v ledničce. 

b) na kuchyňské lince. 

c) v  kuchyňském dřezu. 

d) ve skříni v kuchyňské lince. 
e) na sporáku. 
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20. Kdy myslíš, ţe je potřeba umýt si ruce, kdyţ chceme jíst? Ruce si musíme umýt: 
 

a) před kaţdým jídlem.    

b) kdyţ máme špinavé ruce. 
c) před snídaní, obědem  nebo večeří. 

d) kdyţ se budeme jídla dotýkat rukama. 

e) kdyţ budeme jíst ovoce. 

 

21. Kterou potravinu můţeš krájet na prkýnku, na kterém jsme předtím krájeli syrové kuřecí 

maso? Zakrouţkuj písmeno a číslici před vybranou odpovědí. 

  

a) Pečené kuře.   

b) Salám. 

c) Mrkev a kedluben. 

d) Cibuli a česnek. 

e) Nic z uvedeného. 

  Protoţe: 

1. se chuť pokrmu nezmění.  

2. by mohlo dojít k nákaze salmonelou. 

3. patří mezi bílkovinová  jídla. 

4. ji pečeme dohromady s kuřetem. 

5. se nezmění barva potraviny. 

 

22. Co musíš udělat, kdyţ se na marmeládě objeví plíseň? 

a) Marmeládu vyhodíš. 

b) Odstraníš plíseň a zbytek marmelády zamícháš a sníš. 

c) Odstraníš plíseň a zbytek marmelády sníš. 

d) Marmeládu dobře zamícháš a sníš. 

e) Odstraníš plíseň a marmeládu dáš do druhé sklenice. 

 

23. Ohodnoť, jak dobře umíš připravit uvedené pokrmy. Zakrouţkuj číslo u vybrané 

odpovědi. 

 

Dovednost Potraviny nebo 

jídla jsem ještě 

nepřipravoval/a 

Špatně  Dobře Velmi 

dobře 

Ohřát mléko 1 2 3 4 

Nakrájet ovoce 1 2 3 4 

Uvařit brambory 1 2 3 4 

Uvařit mléčnou rýţi 1 2 3 4 

Uvařit párky 1 2 3 4 

Připravit salát 1 2 3 4 
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Usmaţit vejce 1 2 3 4 

Připravit palačinky 1 2 3 4 

Uvařit zeleninovou polévku 1 2 3 4 

Připravit alespoň jeden druh 

piškotů 

1 2 3 4 

Připravit koálč podle receptu 1 2 3 4 

Připravit těstoviny s masem 1 2 3 4 

Uvařit guláš 1 2 3 4 

 

24. Jak často pouţíváš uvedené kuchyňské spotřebiče nebo pomůcky? 

 

Pomůcka Nikdy Méně jak 1x 

měsíčně 

1x aţ 4x  

měsíčně 

Alespoň  1x 

týdně 

Sporák 1 2 3 4 

Trouba 1 2 3 4 

Mikrovlná trouba 1 2 3 4 

Ponorný mixér 1 2 3 4 

Kuchyňský robot 1 2 3 4 

Nůţ 1 2 3 4 

  

25. Ohodnoť, jak tě uvedené osoby učili vařit. Označ v tabulce. 

 

 Nic  Málo Středně Hodně 

Otec 1 2 3 4 

Matka 1 2 3 4 

Prarodiče 1 2 3 4 

Přátelé 1 2 3 4 

Škola (ve 

výuce) 

1 2 3 4 
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26. Kolik gramů cukru obsahuje 0,5 L nápoje, kdyţ 1 dcl toho nápoje obsahuje 10 g cukru? 
a) 25 g cukru 

b) 30 g cukru 

c) 50 g cukru 
d) 75 g cukru 

e) 100 g cukru 

 

27. Co na obalu potraviny označujeme znakem E a číslem, např. E330? 

a) Alergeny 

b) Aditiva     

c) Typ obalu 

d) Ekologickou potravinu 

e) Lepek 

 

28. Co na obalech  potravin  označujeme se znakem GMO? 

a) Hlavní sloţky oleje 

b) Aditivy, které obsahují glukózový sirup 

c) Geneticky modifikovaný organismus  
d) Potraviny, které neobsahují lepek 

e) Potraviny bez dodaného glukózového sirupu  

 

 

29. Co znamená následující znak? 

a) Ekologicky šetrný obal 

b) Ekologická potravina 

c) Vegetariánská potravina 

d) Potravina s vyšší kvalitou 

e) Potravina vyrobená v EU 

 

 

 

30. Jak často si SÁM připravuješ uvedené pokrmy? 

 

Pokrm Nikdy Velmi málo 

(méně jak 1x 

měsíčně) 

Občas 

(alespoň 1x 

týdně) 

Velmi často 

(vícekrát 

týdně) 

Snídaně 1 2 3 4 

Oběd 1 2 3 4 

Odpolední svačina 1 2 3 4 

Večeře 1 2 3 4 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovan%C3%BD_organismus
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31. Kdyţ mám doma v době oběda hlad nejčastěji: (vyber jednu odpověd) 

a) počkám aţ mi někdo připraví oběd 

b) sám uvařím oběd 

c) sním něco, co mi je dostupné (např. chleba, salám, sýr) 

d) jiné:________________________________. 

 

32.  Jak často doma spolupracuješ při rozhodování: 

 Vţdy Občas Málokdy 

 

Nikdy 

jaké jídlo 

koupíte v 

obchodě 

1 2 3 4 

co budete jíst 

na oběd 

1 2 3 4 

 

33. Jak často si při jídle pozorný na to, aby jsi denně snědl dostatek: 

 Nikdy Občas Kaţdý den 

ovoce 1 2 3 

zeleniny 1 2 3 

mléka 1 2 3 

masa 1 2 3 

vody 1 2 3 

méně soli 1 2 3 

méně sladkého 

jídla 

1 2 3 

méně smaţeného 

jídla 

1 2 3 
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34. Seřaď uvedená kritéria podle důleţitosti při rozhodování o nákupu jídla. 

(uvedená kritéria rozděl podle důleţitosti od 1 do 7 (1 – nejdůleţitější, 7 – nejméně 

důleţité). 

Výhodná cena  

Dobrá chuť  

Pěkný obal  

Potravina obsahuje málo cukru  

Potravina obsahuje málo soli  

Potravina obsahuje málo tuků  

Potravina je vyrobena ekologickým 

způsobem 

 

 

35. Na obrázcích jsou zobrazeny tři způsoby stolování. Pozorně si je prohlédni a zakrouţkuj 

číslo pod obrázkem způsobu stolování, který by si připravil, kdyby jsi nabídl polévku, 

maso s bramborem, salát a dţus. 

   

1                                                  2                                                   3 

36. Přečti si následující recept k přípravě ořechovou roládu a odpověz na otázky! 

 

Suroviny:  

 

8 vajec (48 dkg) 

16 dkg cukru 

             10 dkg mletých ořechů 

vanilkový cukr 

máslo 

 

 

 

Příprava: 

1. Bílky, cukr a vanilkový cukr ušleháme 

v tuhý sníh. 

2. Smícháme ţloutky a mleté ořechy a 

pomalu dodáme sníh z bílků. 

3. Papír na pečení potřeme máslem a 

hmotu rozetřeme na pečící papír. 

4. Pečeme 15 minut na 180°C 

5. Jakmile je těsto upečený odstraníme ho 

z papíru na pečení a ochladíme. 
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36a. Kolik času potřebujeme na přípravu rolády. Která odpověď je správná? 
a) 15 minut 

b) 1 hodina 

c) 2 hodiny 
d) 3,5 hodiny 

e) 4 hodiny 

 

 
36b. Kdyby si zapnul troubu? 

a) Jakmile začneš s přípravou těsta. 

b) Předtím neţ dáš těsto namaţeš na pečící papír. 
c) Jakmile je těsto na pečícím papíru. 

d) Jakmile dáš těsto do trouby. 

e) Předtím neţ dáš těsto na plech. 
 

 

36c. S čím by jsi nejlépe a nejrychleji připravil tuhý sníh z bílků? 

a) Ponorný mixér 

b) Ruční metlou na šleháni 

c) Elektrický mixér 

d) Ruční mixér 
e) Ručním napěňovačem 

 

 
36d. Na roládu potřebuješ 10 dkg mletých ořechů, kolik gramů je to? 

a) 0,1 g mletých ořechů 

b) 1 g  mletých ořechů 
c) 10 g mletých ořechů 

d) 100 g mletých ořechů 

e) 1000 g mletých ořechů 

 
 

36e. Jak by jsi při přípravě rolády pouţil papír na pečení? 

a) Papír na pečení poloţím na plech namazaný s máslem, abych snadněji odstranil pečenou 
roládu. 

b) Hmotu na biskvit namaţu na pekáč a pokryji ji s papírem na pečení, aby se roláda 

nepřipekla. 
c) Papír na pečení poloţím na plech, namaţu ho s máslem a na něho namaţu hmotu na 

biskvit. 

d) Papír na pečení pomaţu s máslem, potom s hmotou na biskvit  a pak ho postavím v 

předehřátou troubu, aby se upekl. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Osolnik, Š. (2018). Prehranska pismenost čeških osnovnošolcev. (Diplomsko delo). Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

  

 
66 

 

 
37. Jan bude pobývat několik dní s přáteli na chatě u moře. Sami se postarají o jídlo. Který 

jídelníček by si měl vybrat, aby připravil co nejzdravější oběd? 

 

a) Mrkvová polévka, pečené kuře, 

bramborová kaše, hlávkový salát, 

koblih. 

b) Zeleninová polévka, pečené kuře, 

smaţené brambory, červená řepa, 

jablko, 

c) Zeleninová polévka, pečené kuře, 

dušená rýţe, červená řepa, pomeranč. 

 

  Protoţe 

1. obsahuje pokrmy s vysokou energetickou 

hodnotou. 

2. obsahuje pokrmy s vysokým obsahem tuků. 

3. obsahuje pokrmy s nízkou energetickou 

hodnotou. 

4. obsahuje pokrmy s nízkým obsahem cukrů. 

Děkuji za spolupráci! 
 
 

 

 

 

 


