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POVZETEK 

 

Vrt predstavlja enega od pomembnih življenjskih prostorov tako za človeka, kot tudi 

za druga živa bitja. Človeka povezuje z naravo, mu daje hrano in mu obenem 

zagotavlja kotiček za sprostitev, razmislek in pogovor, pa tudi za počitek. 

Na slovenskih tleh imajo šolski vrtovi bogato zgodovino, vendar so nekateri 

zgodovinski dogodki (obe svetovni vojni, industrializacija, …) vplivali na to, da je 

njihovo število v preteklosti občutno upadlo. V zadnjem desetletju lahko ponovno 

zasledimo zanimanje osnovnih šol za ustanavljanje šolskih vrtov. Šolski vrt je en 

najprimernejših prostorov za učenje, saj otrok z udejstvovanjem na njem naveže stik 

z naravo in razvija pomembne vrednote in stališča, hkrati pa se uči tudi številnih 

veščin in spretnosti.  

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, ali se z vključenostjo učencev v delo na 

šolskem vrtu kažejo spremembe v njihovih prehranjevalnih navadah v primerjavi z 

učenci, ki na šolskem vrtu niso dejavni ter na kakšen način se to odraža.  

V raziskavi so sodelovali 103 učenci ene ljubljanskih osnovnih šol. Rezultati so 

pokazali, da so bili pri delu na šolskem vrtu dejavni le učenci 6. razredov, pri katerih 

je bilo zaznati bolj zdrav način prehranjevanja ter še nekatere druge pozitivne učinke 

šolskega vrta, ki jih v literaturi navajajo tudi drugi avtorji. 

Ključne besede: učenci, šolski vrt, vključenost, pozitivni učinki, prehranjevalne 

navade



 
 
    

  



 
 
    

ABSTRACT 

 

For humans and for other living beings, the garden represents one of important living 

spaces. It connects the human with nature, provides him with food and 

simultaneously ensures him a corner where he can relax, reflect upon things and 

talk them through as well as take a much-needed rest. 

On Slovenian territory, school gardens can pride themselves with rich history but 

some historic occurrences (both world wars, industrialization etc.) have caused their 

numbers to decline significantly in the past. In the last decade, we can again observe 

elementary schools' interest to establish school gardens. School garden is one of 

the most appropriate locations for studying due to the fact that while the child is 

participating in it, (s)he can establish contact with nature and develop important 

values and opinions while simultaneously mastering numerous skills and crafts. 

In my degree paper, I wanted to establish whether participation of pupils in working 

in school garden is eventually manifested as changes of those pupils' eating habits 

in comparison with pupils which are not active in school garden, and the way in 

which this is reflected. 

103 pupils from one of Ljubljana's elementary schools participated in my research. 

Results have shown that only 6th grade pupils were actively working in school 

garden. These students were shown to eat a healthier diet than the others, plus 

there were some other positive effects of school garden which are also quoted in 

literature by other authors. 

Keywords: pupils, school garden, participation, positive effects, eating habits  
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1 UVOD   

 

Ustrezna prehrana in zdrave prehranjevalne navade so en od temeljev, ki človeku 

zagotavljajo preživetje in mu omogočajo dobro počutje. V primeru, da te navade 

niso ustrezne, se začne to kmalu odražati tako na telesnem, kot tudi na duševnem 

razvoju. Posledice neustreznega načina prehranjevanja se lahko pokažejo v zelo 

kratkem času kot slabo počutje in slabše razpoloženje, pa tudi kot slabše kognitivne 

zmožnosti in s tem težje/slabše učenje in pomnjenje. Nezdravo prehranjevanje 

povečuje tudi tveganje za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni 

srca in ožilja, sladkorna bolezen, debelost, osteoporoza, karies, bolezni mišično-

kostnega sistema ter nekatere vrste raka. 

Raziskave, izvedene na evropski ravni, so pri vseh skupinah prebivalcev pokazale 

prekomeren vnos sladkorja in slabih maščob ter nezadostno uživanje sadja in 

zelenjave. Po podatkih NIJZ (2016) se bolj nezdrave prehranjevalne navade kažejo 

pri šolarjih, še posebej izrazite pa so v času adolescence. V Sloveniji naj bi se delež 

osnovnošolcev s prekomerno telesno težo od leta 1993 do 2010 povečal za 112 %, 

kar lahko prištevamo slabim prehranjevalnim navadam, pa tudi pomanjkanju 

gibanja. Da bi učencem približali bolj zdrav način prehranjevanja in jih spodbudili k 

bolj pogostemu uživanju zelenjave in sadja, je v zadnjih desetih letih ponovno 

mogoče zaslediti porast in zanimanje šol za ustanavljanje šolskih vrtov. 

V diplomskem delu je prikazana zgodovina šolskih vrtov po svetu in v Sloveniji, 

predstavljeni so pozitivni učinki šolskih vrtov in njihov potencial za vključevanje pri 

pouku. Prikazani so pozitivni vidiki vključevanja učencev v delo na šolskem vrtu s 

poudarkom na pozitivnih spremembah v načinu prehranjevanja. Iz pridobljenih 

rezultatov je razviden bolj zdrav način prehranjevanja učencev, ki so vključeni v delo 

na šolskem vrtu v primerjavi z učenci, ki v delo na šolskem vrtu niso vključeni.  

S tem diplomskim delom želim obstoječe in bodoče učitelje seznaniti s pozitivnimi 

vidiki šolskega vrta in jih spodbuditi, da se bodo v čim večjem številu začeli odločati 

za te vrtove. Tako bodo učencem zagotovili celovitejšo učno izkušnjo ter jim 

omogočili, da znanje iz šolskih klopi prenesejo v prakso.  
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 2 TEORETIČNO IZHODIŠČE 

 

2.1 ŠOLSKI VRT 

Vrt predstavlja enega od pomembnih življenjskih prostorov tako za človeka, kot tudi 

za druga živa bitja. Človeka povezuje z naravo in mu daje hrano, obenem pa mu 

zagotavlja kotiček za sprostitev, razmislek in pogovor, pa tudi za počitek. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) je beseda vrt opredeljena na več 

načinov, in sicer kot: »1. manjše zemljišče, navadno blizu hiše, na katerem raste 

trava, drevje, se goji vrtnina, okrasne rastline; 2. negovano zemljišče z okrasnim 

rastlinjem, navadno za sprehode, oddih; 3. posebej urejeno zemljišče kot del 

gostinskega lokala; 4. zemljišče, na katerem se gojijo rastline, živali, zlasti za 

študijske in splošnoizobraževalne namene.«  

V diplomski nalogi se bom navezovala predvsem na zadnjo, 4. točko definicije, ki 

opredeljuje šolske vrtove. Različni avtorji jo pojmujejo v širšem ali ožjem smislu. 

Šuklje Erjavčeva (2012) tako v svojem članku šolski vrt opredeli kot zunanji prostor, 

kamor prištevamo še drugo zemljišče, ki pripada šoli (športno in otroško igrišče, 

šolsko dvorišče, učilnica na prostem, travnate površine in podobno). V nasprotju z 

njo pa Ribaričeva (2014) opredeli šolski vrt bolj specifično – kot zemljišče, ki je 

namenjeno vzgoji vrtnin, sadja, poljščin, okrasnim gredicam in drugim podobnim 

nasadom. Navaja tudi, da so za gojenje na šolskem vrtu primerne tiste rastline, ki 

jih lahko gojimo na prostem na gredah ali v posodah, v razredu oziroma drugih 

šolskih prostorih ter v rastlinjakih. 

Čeprav je zanimanje za šolske vrtove v porastu (Subramaniam, 2002; Ribarič, 

2014), pa ne gre za novo idejo ali izum, saj imajo šolski vrtovi po svetu zelo bogato 

zgodovino. 

 

2.1.1 Zgodovina šolskih vrtov  

Razvoj šolskih vrtov sega daleč v zgodovino. Ideje o njih so začele pojavljati že v 

17. stoletju z Janom Amosom Komenskym, češkim učiteljem in utemeljiteljem 

moderne pedagogike. Komensky je menil, da mora biti izobraževanje univerzalno, 

praktično, inovativno in se mora povezovati z vsakdanjim, kar pa bi najučinkoviteje 

omogočali šolski vrtovi, ki naj bi se po njegovem mnenju nahajali v bližini šole. Otroci 

bi tako imeli možnost opazovati drevesa, cvetje in zelišča, ob tem pa bi se učili ceniti 

naravo. Tudi Jean-Jacques Rousseau je stoletje pozneje poudaril pomen narave pri 

vzgoji in izobraževanju, saj je bil mnenja, da je narava otrokov največji učitelj, znanje 

o naravnem svetu pa mu služi kot osnova za njegovo poznejše učenje 

(Subramaniam, 2002).  
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V Evropi so se začeli šolski vrtovi uveljavljati v sredini 19. stoletja. En od prvih 

šolskih vrtov se omenja v Švici leta 1870, tri leta pozneje pa so se pojavili še v Belgiji 

in na Nizozemskem. V Franciji je bilo leta 1880 urejenih 28.000 šolskih vrtov, poznali 

pa so jih tudi na Švedskem, kjer jih je bilo do leta 1881 urejenih že več kot 2.000. V 

Angliji so od leta 1892 šolske vrtove z državno pomočjo največkrat urejali na 

zasebnih zemljiščih, leta 1902 pa so se na pobudo Frances Griscom Parson 

uveljavili še v Ameriki (Pogačnik, 2013). 

Na Švedskem so leta 1887 organizirali državno tekmovanje iz načrtovanja šolskih 

vrtov, s čimer so želeli dvigniti kulturo vrtov na podeželju. V prepričanju, da je 

vrtnarjenje na šolskih vrtovih zapostavljeno, je leta 1890 »Foundation Lars Hierta« 

objavila risbe osnovnih tipov šolskih vrtov in njihove opise ter podala kratka navodila 

o načinu šolskega vrtnarjenja. S tem je želela doseči, da bi se šolsko vrtnarjenje 

uvedlo kot en od predmetov v osnovni šoli. Vrhunec so šolski vrtovi na Švedskem 

dosegli leta 1890, po tem pa se je njihovo število zmanjšalo za 60 %. Do leta 1919 

je ostalo le še 25 % prvotnih šolskih vrtov (Åkweblom, 2004).  

V Ameriki so imeli prvi šolski vrtovi estetski in izobraževalni namen, niso pa 

vključevali učencev v praktično delo. Prvi šolski vrt v urbanem okolju je bil 

ustanovljen leta 1891 v šoli Georgea Putnama v Roxburyju. Spodbuda za njegovo 

ustanovitev s praktično udeležbo učencev je prišla s strani ameriškega psihologa 

Granvilla Stanleyja Halla. Ta je v svoji študiji ugotovil in dokazal, da je razlog za 

pomanjkljivo znanje otrok iz urbanega okolja o letnih časih ter o prepoznavanju 

dreves in živali posledica pomanjkljivega stika z naravo. Po Hallovem mnenju 

otroštvo brez prisotnosti narave ne more biti popolno oziroma normalno. Kot 

odgovor na Hallove ugotovitve in v izogib negativnim posledicam, ki bi jih lahko imeli 

otroci iz urbanega okolja zaradi pomanjkanja stika z naravo, je to idejo finančno 

podprl dr. Charles C. Rounds, predsednik »Massachusetts Horticultural Society« 

(Trelstad, 1997).  

V 21. stoletju so šolski vrtovi po vsem svetu ponovno postali pomembnejši. Razlog 

za to lahko najdemo v dejstvu, da so se začeli ljudje ponovno zavedati večjih potreb 

po varni preskrbi s hrano, pomembnosti varovanja okolja, bolj kvalitetnega 

preživljanja prostega časa ter želje po uživanju bolj kakovostne hrane.  

V današnjem času so k povečanemu zanimanju za vrtove v osnovnih šolah 

pomembno prispevale tudi različne iniciative in posamezniki: kuharska mojstrica 

Alice Waters s projektom »The Edible Schoolyard Project«; Michelle Obama z vrtom 

v Beli hiši, ki je bil zasnovan z namenom reševanja epidemije debelosti pri otrocih 

in mladostnikih v Ameriki in kot spodbuda otrokom in mladostnikom, da uživajo bolj 

kakovostno in hranljivo hrano ter se več gibajo; projekt »Garden-based Agriculture 

for Toledo's Environment« (GATE), ki ga je zasnovala nevladna organizacija Plenty 

Belize ter projekt »The EduPlant« v Južni Afriki (Sherman, 2010). 
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2.1.2 Šolski vrtovi na slovenskih tleh 

Po pregledu literature lahko ugotovimo, da imajo šolski vrtovi bogato zgodovino tudi 

na slovenskih tleh, saj prve zapise o njih lahko zasledimo že v sredini 19. stoletja. 

Šolski vrtovi sprva niso bili obvezni, zato so nastajali predvsem pod vodstvom 

posameznih učiteljev, ki so jim bili bolj naklonjeni. Na šolskih vrtovih je bilo najprej 

mogoče zaslediti drevesnice, saj so državne oblasti in kmetijske družbe večji 

poudarek dajale pouku sadjarstva (Ribarič, 2014). 

Šolski vrtovi so se začeli bolj množično uveljavljati maja 1869, ko je bil sprejet 

državni ljudskošolski zakon. Z njim je bila uvedena splošna osemletna šolska 

obveznost za vse otroke od 6. do 14. leta starosti, postavljen pa je bil tudi temelj 

šolskim vrtovom. V zakonu je bilo med drugim zapisano, da mora imeti vsako 

učiteljišče primeren kos zemlje, na katerem se učenci lahko urijo v kmetijskih delih, 

od učiteljev, ki so skrbeli za vrt, pa se je zahtevalo, da so o delu na vrtu ustrezno 

poučeni (Bavdaž, 2015). 

Z istim zakonom je bilo določeno tudi izobraževanje učiteljev na učiteljiščih, ki je bilo 

ločeno glede na spol, trajalo pa je štiri leta. V tem času so na moških učiteljiščih 

sprva pridobivali znanje s področja sadjarstva, pozneje pa še kmetijstva, pri ženskah 

pa je predmet kmetijstvo nadomestilo gospodinjstvo (Ribarič, 2014).  

Prvo knjižico z naslovom »Der Volksschulegarten. Ein Beitrag zur Lösung der 

Aufgabe unserer Volkserziehung«, s katero so si učitelji lahko pomagali pri uvajanju 

in vzdrževanju šolskih vrtov na ljudskih šolah, sta leta 1870 napisala Max Machanek 

in dr. Erasmus Schwab. Predvsem slednji je bil velik zagovornik šolskih vrtov ob 

vsaki šoli, saj je bil mnenja, da je takšen vrt velikega pomena za pravilen osebni 

razvoj otroka. Menil je, da mora biti šolski vrt vzor, ki ga otrok nezavedno sprejme 

in kot odrasel po tej podobi ureja svoje okolje (Badavž, 2015).  

Prva obsežnejša knjiga v slovenskem jeziku s področja šolskih vrtov je izšla leta 

1888, njen avtor pa je bil kmetijski strokovnjak in učitelj Gustav Pirc. V njej je mestni 

šolski vrt opredelil kot pripomoček, namenjen »naravoznanstvu«, šolski vrt na vasi 

pa kot pripomoček, ki naj bi koristil za umno kmetijstvo. V svojem delu je Pirc podal 

tudi predloge za ureditev vrtov in drugih površin. Velik poudarek je namenil 

urejenosti vrtov ter njihovi uporabnosti v učne namene. V posebnem delu knjige je 

opisal tudi rastline in tehnološka navodila za vzgojo in oskrbo sadnih rastlin, vinske 

trte, zelenjadnic in okrasnih rastlin (Ribarič, 2014). 

Čeprav so šolski vrtovi do leta 1890 napredovali, še vedno niso bili vsesplošno 

razširjeni. Zgledni šolski vrtovi so se nahajali le pri dobri tretjini ljudskih šol, pri 324 

od 844 šol pa ni bilo niti drevesnice. 

V knjigi o šolskem vrtu iz leta 1894, ki jo je napisal profesor na mariborskem 

učiteljišču Janez Koprivnik, se lahko seznanimo z metodiko in didaktiko poučevanja: 

»Delajo naj učenci in učenke višjih razredov in oddelkov, in sicer po skupinah, ki 
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štejejo po 5–10 glav. Več jih je težko nadzorovati. Učitelj voditelj delo pokaže in 

učenec tako dolgo poskuša, da se poskus posreči. Dečki vozijo gnoj, lopatijo, 

prekapljejo in pripravljajo grede za setev in sajenje … Deklice sejejo zelenjad in 

cvetlice, sade sadike.« (Koprivnik, 1894 v Ribarič, 2014.) Po mnenju Koprivnikarja 

naj bi imel vzoren šolski vrt trato, drevesnico s sadnimi in gozdnimi drevesi, vinske 

trse, zelenjavo, začimbnice, tehnične rastline (hmelj, tobak, lan, sončnico …), 

poljske rastline (žita, korenje, krompir, peso, sočivje, krmilne rastline), zdravilne in 

strupene rastline, gozdno in domače grmovje, jagodično grmovje, pritlično in 

visokodebelno sadno drevje, pletene vrbe, gnojišče, čebelnjak, vrtno uto, naprave 

za privabljanje koristnih ptic in napise z imeni posameznih rastlin (Ribarič, 2014). 

Prvi mejnik šolskih vrtov je predstavljala prva svetovna vojna. V tem času se je 

spremenila namembnost vrtov. V ospredju ni bila več vzgojno-izobraževalna vloga 

vrtov, temveč so postali »proizvajalci pridelkov«, ki naj bi služili za pridelavo hrane 

v skrajni sili. Največji poudarek je bil na pridelovanju zelenjave za prehrano ljudi. V 

času vojne se je tako pokazalo, da je znanje, ki ga učenci pridobijo z udejstvovanjem 

na vrtu, še kako pomembno ne le za kmečko, ampak tudi za mestno prebivalstvo 

(Ribarič, 2015).  

Šolski vrtovi so prenovo v organizacijskem in pedagoškem smislu doživeli po letu 

1918. Sadjarstvo je še vedno prevladovalo, tri leta pozneje pa so v vseh ljudskih 

šolah uvedli še kmetijsko-prirodoznanstveni pouk, pri katerem so praktične vaje 

večinoma izvajali na šolskem vrtu. Na njem so se učili opazovati plasti zemlje in 

sadna drevesa, pripraviti kompost, spoznavali so plevel in načine, kako ga zatreti, 

učili so se pripraviti krompir za saditev, kopati jame, gnojiti sadno drevje, pobirati 

pridelek ter izvajali še številne druge dejavnosti (Ribarič, 2014). 

Leta 1929 je Zakon o narodnih šolah zahteval, da so imele vse podeželske šole svoj 

šolski vrt, medtem ko za mestne šole ni bil obvezen in so ga lahko uredile po svojih 

zmožnostih.  

Pozneje pa so se pokazale zahteve tudi za ureditev vrtov na mestih šolah (Ribič, 

2014). Andrej Skulj (1954) je v svojem delu Šolski vrt predlagal, da se v tistih mestih, 

kjer zaradi prostorske stiske ni mogoče, da bi vsaka šola imela svoj vrt, ustanovi 

centralni šolski vrt z igrišči.  

Druga svetovna vojna šolskim vrtovom ni prizanesla. Pogled nanje je bil marsikje 

žalosten, a so se učitelji ob pomoči ljudi kljub temu lotili obnove nekdaj cvetočih in 

urejenih vrtov. Kljub trudu, ki so ga vložili v obnove vrtov, se je njihovo število po 

vojni občutno zmanjšalo. Razlog za to bi lahko našli tudi v industrializaciji družbe ter 

vse večji dostopnosti sadja in zelenjave v trgovinah, kar je privedlo do zmanjšane 

potrebe po lastni pridelavi (Pogačnik, 2013). Vrt je v šolskem prostoru začel 

izgubljati svoj prvotni pomen ter se ohranil in razvijal le v neobvezni oziroma 

prostovoljni obliki.  
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V raziskavah, ki jih je med letoma 1998 in 2002 izvedel Urbanistični inštitut 

Republike Slovenije in v katerih je sodelovalo 48 osnovnih in srednjih šol iz Ljubljane 

in Nove Gorice, so prišli do ugotovitev, da niti pri osnovnih niti srednjih šolah zunanji 

prostor ni ustrezno urejen in opremljen za izvajanje kakovostnega pouka na 

prostem. Redki so bili tudi šolski vrtovi. Primerno ureditev in elemente šolskega vrta, 

kot so gredice, zelenjavni vrt ali sadna drevesa so zasledili le pri desetih osnovnih 

šolah (Šuklje Erjavec, 2012). 

Pogačnik, Žnidaršič in Strgar (2012) so v letu 2012 izvedli raziskavo, s katero so 

ugotavljali prisotnost šolskih vrtov na oziroma ob šolah. Kar 79 % vseh šol, ki so 

sodelovale v raziskavi, je odgovorilo, da imajo šolski vrt. Ugotovljeno je bilo tudi, da 

se šolski vrtovi pogosteje nahajajo ob šolah z manjšim številom učencev, ki se 

nahajajo izven mest, kot ob mestnih šolah. Kot razlog za to avtorji raziskave 

navajajo pomanjkanje prostora v urbanih območjih. V raziskavi so ugotovili tudi, da 

je opremljenost šolskih vrtov dokaj skromna (vrtovi niso bili ograjeni, niso imeli 

dostopa do vode, na vrtu ni bilo lope za orodje, niso imeli toplih gred …), kljub temu 

pa je bil delež šol, ki so bile dobro opremljene z ročnim vrtnim orodjem, velik. Šole, 

ki so bile v raziskavo vključene, so na svojih vrtovih gojile večinoma zelenjavo (57 

%) in sadje (34 %). Občutno manj šol je vrt uporabljajo za kmetijstvo (13 %) in 

vinogradništvo (2 %). 

 

2.1.3 Pomen in cilj šolskih vrtov  

Tako v domači kot tuji literaturi je mogoče zaslediti številne dejavnike, ki govorijo v 

korist šolskim vrtovom.  

C. Nuttall in J. Milington (2008) sta v svojem delu Outdoor classrooms osvetlila 

različne pozitivne vidike udejstvovanja otrok na šolskem vrtu. Po njunem mnenju 

naj bi si učenci pridobili številne spretnosti in veščine (naučili naj bi se uporabljati 

vrtno orodje, znali reševati težave, razvijali bi iznajdljivost, aktivno sodelovali v 

skupini, pridobili občutek sposobnosti in koristnosti, naučili naj bi se komunikacije s 

sovrstniki …), izoblikovali stališča glede varovanja okolja ter ohranjanja naravnih 

virov in samooskrbe, poleg tega pa bi pridobili tudi pomembne vrednote, kot so skrb, 

sočutje ter spoštovanje vrstnikov in narave, odgovornost, razumevanje, strpnost, 

poštenost in še številne druge, ki jim bodo koristile tudi pozneje v življenju. V poročilu 

Food Growing Activities in School (Nelson, Martin, Nicholas, Easton in 

Featherstone, 2011) avtorji poročajo tudi o pozitivnih učinkih, ki jih imajo dejavnosti 

na šolskem vrtu na otroke s prilagojenim programom dela v šoli – individualizirani 

program. Tudi ti učenci so s pomočjo šolskega vrta razvili oziroma izboljšali nekatere 

socialne veščine, pri katerih so bili pred tem šibkejši (vljudnejše vedenje, sledenje 

navodilom učitelja, pomoč sovrstnikom in sprejemanje njihove pomoči). V prid 

šolskemu vrtu govorijo tudi rezultati raziskave, ki so jo izvedli Doria, Coelho, Garcia, 

Watanabe in Bogus (2017) v okviru projekta »Urban Agriculture, Health Promotion 

and Food and Nutrition Security in the city of Embu das Artes«. Iz izjav učencev, ki 
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so sodelovali v raziskavi, so ugotovili, da so se učenci s sodelovalnim delom naučili 

urejati gredice na vrtu, saditi, gnojiti, zalivati in uporabljati različne tehnike sajenja. 

Izpostavili so tudi delitev nalog učencev pri delu na vrtu ter možnost samostojnega 

odločanja učencev glede mesta saditve sadik, ki jih je ponudil učitelj.  

O pozitivnih učinkih šolskega vrta so se razpisali tudi Pogačnik idr. (2012), Blair 

(2009) ter Ozer (2006). V svojih delih so ugotovili, da se s pomočjo vrta pri učencih 

bistveno izboljšajo: 

- poznavanje procesov v naravi ter soodvisnosti rastlin, živali in ljudi, 

- prepoznavanje vrst sadja in zelenjave, 

- znanje o prehrani, 

- odnos do okolja in (lokalno pridelane) hrane, 

- motivacija, 

- praktično znanje, 

- učni uspeh, 

- stopnja radovednosti, 

- kognitivni razvoj, 

- medosebni odnosi z vrstniki, 

- samozavest 

- … 

Kot pozitivno plat šolskega vrta Ozer (2006) izpostavlja tudi gibanje, ki ga delo na 

šolskem vrtu omogoča učencem, ki v šoli sicer večino časa preživijo v sedečem 

položaju. 

Združenja American Dietetic Association, Society for Nutrition Education in 

American School Food Service Association so šolske vrtove priporočila kot ustrezno 

strategijo za prehransko izobraževanje, saj naj bi udeležba pri delu šolskem vrtu 

vplivala na povečano uživanje zelenjave. Prednost pridelave zelenjave na šolskem 

vrtu so združenja prepoznala tudi v tem, da je zelenjava bolj kakovostna, njena 

uporaba v šolski kuhinji pa bi lahko vplivala na znižanje stroškov šolskih obrokov 

(Cotugna, Manning in DiDomenico, 2012; Nelson, Martin, Nicholas, Easton in 

Featherstone, 2011). 

Vacha in Petr (2013) sta šolski vrt prepoznala tudi kot idealen pripomoček za 

raziskovalno učenje, ki zagotavlja zadostne količine materiala, dovolj prostora in 

dinamično okolje. Učencem omogoča opazovanje, raziskovanje in 

eksperimentiranje, s čimer so podvrženi izobraževalnemu oziroma učnemu 

procesu. Šolski vrt sta poimenovala kot »živ laboratorij«, s pomočjo katerega učenci 

pridobijo izkušnje in znanje za vsakdanje življenje na bolj predstavljiv način, kot je 

to mogoče s primeri iz učbenika. Vrt jim omogoča tudi, da postanejo aktivni 

udeleženci učenja. 

Sherman (2010) šolski vrt predstavi kot učinkovit pripomoček, s katerim lahko z 

neposrednim izobraževanjem o hrani odpravimo napačna družbena prepričanja 
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(npr. »Meso je hrana za moške.«; »Doma pridelano zelenjavo in sadje jedo revnejši 

ljudje, ki si drugega ne morejo privoščiti.«; »Ocvrt piščanec in pomfrit prestavljata 

luksuzen obrok, ki si ga lahko privoščijo bogatejši ljudje.«) in slabe prakse. 

  

2.1.4 Vključevanje šolskega vrta v učni proces  

Čeprav so znani številni pozitivni učinki uporabe šolskega vrta, je v osnovnošolskem 

izobraževanju njegova uporaba v učnem načrtu (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011) 

zelo površinsko opredeljena in posledično odvisna predvsem od učiteljevega 

zanimanja, ustvarjalnosti, inovativnosti in iznajdljivosti. Ker se v vseh razredih pri 

različnih predmetih pojavljajo vsebine, ki so s šolskim vrtom neločljivo povezane, le-

ta velja za nepogrešljiv sodoben učni in hkrati tudi vzgojni pripomoček, s katerim 

lahko obogatimo obravnavane vsebine pri različnih predmetih. 

Spodaj so našteti nekateri predlogi, kjer bi bila uporaba šolskega vrta smiselna 

(Šolski ekovrt, 2019): 

• Biologija:  

o razkroj naravnih in umetnih snovi (spreminjanje organskih odpadkov 

v rodovitno prst), 

o vloga živali na vrtu, 

o preučevanje in ustvarjanje biotske pestrosti na vrtu. 

 

• Gospodinjstvo:  

o pridelava rastlin na vrtu (sadje, zelenjava, zelišča), 

o priprava zdravih obrokov iz pridelkov z vrta, 

o priprava in shranjevanje ozimnice, 

o kuhanje krem in mil, 

o priprava naravnih škropiv. 

 

• Fizika: 

o zagotavljanje ustreznih pogojev za gojenje rastlin (svetloba, 

temperatura, vlaga). 

 

• Kemija: 

o določanje pH vrednosti tal in temu primerna izbira vrst rastlin, 

o analiziranje sestave tal, 

o izdelava eteričnih olj iz rastlin, 

o določanje kemijske sestave snovi v rastlinah, 

o izdelava krem in mil. 
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• Matematika:  

o meritve vrta, gredic (uporaba mer za dolžino, površino, uporaba 

računskih operacij), 

o določitev količine pridelka (uporaba merskih enot za količino, 

pretvarjanje merskih enot). 

 

• Tehnika in tehnologija: 

o izdelava bivališč za žuželke, 

o fotografiranje šolskega vrta v različnih letnih časih, 

o izdelava krmilnic, 

o izdelava vrtnega orodja, 

o vzdrževanje in popravilo vrtnega orodja. 

 

• Likovna vzgoja: 

o uporaba rastlin za izdelavo dekoracije za posamezne letne čase. 

 

• Zgodovina: 

o raziskovanje starih imen rastlin, 

o uporaba pripomočkov za delo na vrtu nekoč in danes. 

 

• Geografija: 

o opazovanje podnebja in vodnih virov, 

o učenje o avtohtonih in domačih rastlinah, 

o poimenovanje rastlin po geografskih regijah. 

 

Mnenje enega od osnovnošolski učiteljev iz Buckinghamshira glede vključevanja 

šolskega vrta v učne ure je zapisano v poročilu Food Growing Activities in School 

(Nelson, Martin, Nicholas, Easton in Featherstone, 2011).  V njem poroča, da je 

šolski vrt prispeval h globljim razpravam o koristnih rastlinah in žuželkah na vrtu, pri 

učencih pa izzval večje zanimanje za učenje ter prispeval k boljšemu razvoju 

prediktivnih veščin. Omenjeni učitelj je tudi mnenja, da šola s pomočjo šolskega vrta 

izpolnjuje svoj cilj, ki je učence učiti o trajnosti. Te cilje skuša pri učencih uresničiti 

na več načinov: 1. z uvedbo pridobivanja komposta, kjer učenci spoznajo celoten 

cikel pridelave hrane od sejanja semen ali sadik do razgradnje ostankov pridelkov, 

ki jih ne zaužijemo in jih potem, ko se razgradijo, uporabimo kot naravno gnojilo; 2. 

s praktičnim poučevanjem na vrtu o biotski raznovrstnosti tako rastlin kot živali; 3. s 

pridelavo hrane na vrtu in uživanjem lokalne hrane, s čimer zmanjšujejo ogljični odtis 

v okolju.  

Da bi bila vsestranskost šolskih vrtov prepoznana čim večjemu številu šol in bi se 

šole za vrtove tudi odločale, v Sloveniji delujeta dva programa: Šolski ekovrtovi in 

Ekošola. 
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Program Šolski ekovrtovi  

Program deluje pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj (ITR), ki vsem vključenim 

šolam, vrtcem in drugim izobraževalnim ustanovam nudi strokovno podporo pri 

zasnovi in vzpostavitvi šolskega vrta, pozneje pa tudi pri njegovem vzdrževanju. 

Program Šolski ekovrtovi (2019) je zaživel leta 2011, od takrat pa se je vanj vključilo 

že preko 250 osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev in drugih zavodov.  

Po navedbah ITR so nameni programa naslednji (Šolski ekovrtovi, 2019): 

1) spodbuditi šole k oblikovanju šolskega vrta in njegovo vključevanje v pouk 

ter vzgojo otrok,  

2) oblikovati mrežo šolskih ekovrtov, preko katere bo potekala izmenjava dobrih 

praks in izkušenj, 

3) omogočiti spoznavanje ekološke pridelave in permakulture, 

4) spoznati celovito kakovost ekoloških živil ter okoljske in socialne vidike. 

Cilj programa je otrokom zagotoviti neposredni stik z rastlinami, živalmi in zemljo, 

saj se bodo le tako naučili ceniti lokalno, ekološko pridelano hrano ter zdravo okolje 

(Slabe, 2013). 

 

Program Ekošola 

Ekošola (2019) je mednarodno uveljavljen program, v sklopu katerega potekajo 

številni projekti, ki so namenjeni celostni okoljski vzgoji in izobraževanju ter 

spodbujajo k in ozaveščajo o trajnostnem razvoju. En od projektov Ekošole je tudi 

Šolska vrtilnica, s katero se šole spodbuja k urejanju šolskih vrtov za namen 

izvajanja rednega pouka v naravi, organizacijo šolskih aktivnosti na njih ter koristno 

preživljanje prostega časa. Po navedbah Eve Vidmar (2015) so z izvajanjem tega 

projekta začeli v šolskem letu 2010/2011. Glavni cilj programa Ekošola je, da otroke 

in mladostnike spodbudi k skrbi za okolje in naravo. Program stremi k temu, da 

otroke in mladostnike spodbudi k učinkoviti rabi naravnih virov, jih vzgaja in 

izobražuje za zdrav način življenja v zdravem okolju, jim omogoča razvijanje 

pozitivnih medsebojnih odnosov, spodbuja in veča kreativnost, inovativnost ter 

izmenjavo idej, poleg tega pa povezuje tudi ekošole v Sloveniji, Evropski uniji in 

širše po svetu (Ekošola, 2019).  
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2.2 PREHRANJEVALNE NAVADE 

M. Gabrijelčič Blenkuš idr. (2009) navajajo, da: »Prehranjevalna navada pomeni 

način prehranjevanja posameznika, skupine ali družbe kot celote, ki je značilen za 

določen kulturni kontekst« (str.17). Gregorič (2015) dodaja, da s tem izrazom 

mislimo tudi na izbor in količino hrane ter delež posameznih živil v prehrani. Oba se 

strinjata, da imajo dobre oziroma zdrave prehranjevalne navade velik vpliv na 

človekovo zdravje.  

 

2.2.1 Načela zdravega prehranjevanja 

2.2.1.1 Splošna načela zdravega prehranjevanja 

Zdravo prehranjevanje, ki mora biti energijsko in hranilno uravnoteženo, je 

pomembno za ohranjanje zdravja pri vseh starostnih skupinah, še posebej pa to 

velja za otroke in mladostnike (Smernice zdrave prehrane za otroke, b. d.). 

Smernice zdravega prehranjevanja so priporočila, s katerimi si lahko pomagamo pri 

izboru živil in s pomočjo katerih lahko razvijemo zdrave prehranjevalne navade, ki 

bodo imele dolgoročno pozitiven učinek na naše zdravje. V Sloveniji je bilo v okviru 

programa CINDI na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije na osnovi 

priporočil Svetovne zdravstvene organizacije pripravljenih naslednjih 12 načel 

oziroma priporočil zdravega prehranjevanja (Smernice zdrave prehrane, 2011–

2014): 

1.  Redno hranjenje, ki naj obsega od tri do pet obrokov dnevno, pri tem pa naj 

se dan začne z zajtrkom. Uživati je treba raznovrstno hrano, ki naj vsebuje 

več živil rastlinskega izvora, kot živil živalskega izvora, saj prva vsebujejo več 

vitaminov in mineralov, poleg tega pa so bogata tudi z vlakninami in 

antioksidanti.  

2.  Izbor živil iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov, izogibanje rafiniranemu 

sladkorju, beli moki in živilom, ki jo vsebujejo, ter oluščenemu rižu. 

3.  Večkrat dnevno uživanje sveže zelenjave in sadja različnih barv, ki naj bosta 

pridelana lokalno. 

4.  Poseganje po kakovostnih oljih z nenasičenimi maščobnimi kislinami in 

oreščkih ter izogibanje živilom, ki so bogata z nasičenimi maščobnimi 

kislinami (npr. maslo, mast, ocvirki, čips, torte, slani in sladki prigrizki …). 

5.  Uživanje stročnic, rib, perutnine ali pustega mesa namesto mastnega mesa 

in mesnih izdelkov, ki so bogati z nasičenimi maščobnimi kislinami. 

6.  Uživanje manj mastnega mleka in manj mastnih mlečnih izdelkov. 

7.  Uživanje manj slane hrane. 

8.  Omejevanje uživanja sladkorja in sladkih živil (sladke pijače, sladoled, 

peciva, torte) ter njihovo nadomeščanje s suhim sadjem. 

9.  Pitje zadostne količine tekočine, pri čemer sta najbolj priporočljiva voda ali 

nesladkan čaj. 
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10. Omejevanje uživanja alkohola. 

11. Vzdrževanje čistoče na delovnih površinah, skrb za osebno higieno pri 

pripravi hrane ter uporaba zdravih načinov priprave hrane. 

12. Skrb za redno telesno aktivnost. 

Tudi Gabrijelčič Blenkuševa (2005) v svojem delu govori, da je zdrava prehrana del 

zdravega življenjskega sloga in poudarja, da je naš energijski vnos hrane (količino 

in vrsto hrane) pomembno uskladiti s telesno aktivnostjo. 

 

2.2.1.2 Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

V raziskavah, izvedenih v Sloveniji pred letom 2001, je bilo glede načina 

prehranjevanja ugotovljeno, da se slovenski narod prehranjuje nezdravo. Te 

ugotovitve so bile v letu 2005 povod za oblikovanje priporočil glede zdravega 

prehranjevanja otrok in mladostnikov, ta pa naj bi bila podpora pri načrtovanju in 

pripravi zdravih in uravnoteženih obrokov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

(Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010, 2005). V 

smernicah so zapisana naslednja načela zdrave prehrane za otroke in mladostnike, 

ki jih morajo izpolnjevati v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, kjer imajo 

organizirano prehrano: 1. obroki morajo biti čim bolj pestri, kar pomeni, da morajo 

vsebovati živila iz različnih skupin, s čimer zagotovijo zadosten vnos vseh 

pomembnih hranilnih snovi; 2. zelenjava in sadje, kakovostni ogljikovi hidrati, 

beljakovine in maščobe so prednostna živila in hranila, ki jih je treba vključevati v 

vse dnevne obroke; 3. vsak obrok naj vsebuje zelenjavo in sadje, pri čemer naj ima 

zelenjava prednost, poleg tega pa naj bodo živila sezonska in iz lokalnega okolja; 

4. obroki naj vsebujejo čim več svežih ter čim manj tehnološko obdelanih živil, ki so 

jim dodani sladkor, sladila, sol, maščobe in aditivi; 5. zagotoviti je treba zadostno 

dnevno količino tekočine, pri čemer sta najbolj priporočljiva voda ali nesladkan čaj; 

6. šole morajo po svojih zmožnostih poleg obvezne dopoldanske malice omogočiti 

tudi ponudbo ostalih priporočenih dnevnih obrokov; 7. zagotovljenega mora biti 

dovolj časa za uživanje vsakega obroka, obrok pa mora biti ponujen v primernem 

okolju in na primeren način, ki vzbuja pozitiven in kulturen odnos do hrane in 

prehranjevanja; 8. pri načrtovanju prehrane je treba v skladu s priporočili glede 

zdravega načina prehranjevanja upoštevati tudi stopnjo zadovoljstva uporabnikov s 

prehrano (Simčič idr., 2010). 

 

2.2.2 Oblikovanje prehranjevalnih navad  

Prehranjevalne navade se začnejo oblikovati že zelo zgodaj v življenju in so osnova 

za pravilen in zdrav razvoj otrok. Z raziskavami (WHO, 2003; Victora, 2009) je bilo 

dokazano, da ustrezna prehrana v zgodnjih letih pomembno vpliva na zdravje v 

poznejših obdobjih življenja. Na oblikovanje prehranjevalnih navad vplivajo številni 

dejavniki: individualne značilnosti posameznika (spol, starost) ter njegovo ožje in 
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širše okolje (družina, vrstniki), poleg tega pa tudi izobraženost ljudi, dostopnost 

hrane in cena (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2009; Gregorič, 2015). Najpomembnejšo 

vlogo pri oblikovanju prehranjevalnih navad ima družina, saj otrok s posnemanjem 

staršev oblikuje odnos do hrane in prehranjevanja. Poleg tega so starši tisti, ki 

skrbijo za razpoložljivost hrane doma in s tem vplivajo na izbiro hrane pri otrocih.  

Prehranjevalne navade se v času življenja spreminjajo. Pri tem mislim predvsem na 

izbor živil, ki jih posameznik uživa, pogostost prehranjevanja ter čas in število 

zaužitih obrokov.  

Poleg družine pa imajo pomembno vlogo pri spreminjanju otrokovega dojemanja 

hrane in izboljšanju dostopa do zdrave prehrane tudi šole, kjer učence na različne 

načine spodbujajo, ozaveščajo in izobražujejo o pomembnosti zdrave prehrane in 

zdravega načina življenja. Velikokrat se dogaja, da se ta naloga družine prenaša na 

vzgojno-izobraževalne zavode. 

 

2.2.3 Prehranjevalne navade mladostnikov v Sloveniji 

Po obdobju zgodnjega otroštva, v katerem so zaradi hitre rasti in razvoja potrebe po 

določenih hranilnih snoveh povečane, se potreba po teh snoveh ponovno poveča v 

času pubertete. V tem obdobju je zdrava in uravnotežena prehrana ključnega 

pomena, saj telo nujno potrebuje snovi za normalno delovanje možganov, izgradnjo 

kostnine, mišic in notranjih organov (Prehrana šolskih otrok in mladostnikov, 2016).  

V obdobju adolescence pri prehranjevalnih navadah prihaja tudi do velikih 

sprememb. Hrana v tem obdobju ne zadovoljuje več le fizioloških potreb, ampak 

ima tudi psihološki pomen (Gabrijelčič Blenkuš, 2000; Jenkins in Horner, 2005).  

Mladostniki začenjajo v obdobju adolescence uveljavljati svojo voljo in željo po 

neodvisnosti, kar se kaže tudi pri prehrani, in sicer pri izboru živil ter zmanjšani želji 

po skupnih družinskih obrokih. Na njihovo vedenje pri tem vplivajo tudi pričakovanja 

vrstnikov ter njihova lastna prepričanja in vedenje. Posameznikove prehranjevalne 

navade so odvisne tudi od mladostnikove naklonjenosti določeni hrani ter od 

njegovih lastnih pričakovanj (Gregorič, 2015). 

Z raziskavo HBSC (Jeriček Klanšček idr., 2018), ki je bila opravljena leta 2018, so 

glede prehranjevalnih navad pri mladostnikih ugotovili, da več kot polovica 

mladostnikov med šolskim tednom še vedno izpušča najpomembnejši dnevni obrok 

– zajtrk. Čeprav redno zajtrkuje manj kot polovica mladostnikov (40,6 %), pa so v 

16-letnem obdobju zasledili trend zviševanja odstotkov mladih, ki redno zajtrkujejo. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da manj kot polovica mladostnikov (39,8 %) vsak dan uživa 

sadje, 35,9 % pa je takih, ki vsak dan uživajo zelenjavo. Znano je, da sta za žejo 

najbolj priporočljivi tekočini voda ali nesladkan čaj, medtem pa Jeriček Klanšček idr. 

(2018) ugotavljajo, da je med mladostniki še vedno 14,6 % takih, ki dnevno uživajo 
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sladkane pijače. Pridobljeni podatki so sicer pokazali, da se je ta odstotek v obdobju 

2002–2018 pomembno znižal tako pri dekletih kot fantih.  

Med mladostniki so poleg uživanja sladkanih pijač ugotavljali tudi uživanje 

energijskih pijač. Pridobljeni podatki so pokazali, da jih uživa več kot tretjina 

mladostnikov – kar 34,4 %. To je nekoliko zaskrbljujoč podatek, saj energijske pijače 

zaradi svoje sestave (kofein, taurin in glukonolakton) niso primerne za organizem 

otrok in mladostnikov in imajo nanj škodljive učinke, zaradi česar jih strokovnjaki 

močno odsvetujejo (Pitje tekočin in uporaba energijskih pijač pri otrocih in 

mladostnikih, 2016). 

 

2.2.4 Vpliv šolskega vrta na prehranjevalne navade osnovnošolcev 

Vključevanje sadja in zelenjave v vse dnevne obroke je osnova zdravega načina 

prehranjevanja, saj oboje vsebuje pomembne vitamine in minerale, pa tudi vlaknine 

in številne druge snovi, ki krepijo naše zdravje. Da zadostimo dnevnim potrebam po 

hranilnih snoveh, ki jih sadje in zelenjava vsebujeta, jih je treba zaužiti v zadostnih 

količinah (Prehrana šolskih otrok in mladostnikov, 2016). 

Kot že omenjeno, je otroštvo obdobje, v katerem se razvijajo prehranjevalni vzorci, 

ki pomembno vplivajo na prehranjevanje posameznika v odraslosti. Zaskrbljujoč je 

podatek, pridobljen z raziskavami, v katerih je bilo ugotovljeno, da priporočenemu 

dnevnemu vnosu zelenjave in sadja zadosti le med 6 in 24 % evropskih otrok 

(Zelenjava in sadje, 2016). Zato je pomembno, da začnemo otroke že zgodaj 

poučevati o koristnosti uživanja zelenjave in sadja, jim omogočimo pozitivno 

izkušnjo pri prehranjevanju z njima in jih poučimo o njunih različnih načinih priprave 

ter okušanja. Kot učinkovita strategija za povečano uživanje zelenjave med otroki in 

mladostniki se je izkazal šolski vrt in dejavnosti na njem. Otroci so pri tem bolj 

izpostavljeni stiku z zelenjavo, kar vpliva na njihovo sprejemanje, izkušnja z vrtom 

pa zagotavlja tudi razumevanje sezonskosti in védenje, od kod prihaja hrana. Šolski 

vrtovi otrokom in mladostnikom s tem, ko se učence vključuje pri sajenju in obiranju 

pridelkov, pozneje pa tudi pri pripravi jedi iz živil, ki so jih sami pridelali, nudijo tudi 

priložnost za učenje življenjskih veščin ter medsebojnega sodelovanja (Morgan idr., 

2010; Doria, Coelho, Garcia, Watanabe in Bogus, 2017).  

V avstralski študiji sta Somerset in Markwell (2008) ugotovila, da je šolski vrt 

izboljšal odnos do sadja in zelenjave ter vplival tudi na njuno povečano uživanje pri 

osnovnošolcih. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Doria idr. (2017), ki v svoji 

raziskavi poročajo o tem, da je izkušnja na vrtu (sajenje in spremljanje rasti rastlin 

ter skrb zanje, urejanje vrta) vplivala na povečano uživanje zelenjave pri učencih, ki 

so bili zajeti v raziskavo. K temu je pomembno pripomogla tudi šola, saj je v obroke 

vključevala pridelke, ki so jih učenci sami pridelali na šolskem vrtu. Ugotovljeno je 

bilo tudi, da so ti učenci poznali več vrst zelenjave, kar je pokazatelj, da so to, kar 

so se naučili, tudi ponotranjili. 
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O pozitivnih rezultatih glede uporabe vrta v šolskem okolju govori tudi A. Barnick 

(2014). Svojo raziskavo je izvedla v urbani osnovni šoli v Clevelandu v Ohiu, ZDA 

med učenci 4. razreda. Ti so deset mesecev enkrat tedensko obiskovali šolski vrt. 

Ob koncu raziskave je ugotovila pomembne spremembe v vedenju in zanimanju 

učencev glede udejstvovanja pri delu na šolskem vrtu ter pomembne spremembe 

pri védenju s prehranskega vidika. Ko so učenci dobili možnost izbire med različnimi 

živili, so izbrali bolj zdrava živila. Bolj naklonjeni so bili tudi prehranskemu 

izobraževanju oziroma dejavnostim, povezanim s prehrano in podobno. 

V raziskavi (Heim, Stang in Ireland, 2009), izvedeni v Ameriki, so bili udeleženi 

učenci, ki so obiskovali poletni kamp. Učenci so sodelovali pri dejavnostih na vrtu, 

ki so potekale dvakrat tedensko. Poleg dela na vrtu so vključevale še okušanje sadja 

in zelenjave ter pripravo sadnih in zelenjavnih prigrizkov. Učenci so imeli tudi 

nalogo, da svojo izkušnjo delijo z družinskimi člani ter s tem starše ali skrbnike 

spodbudijo k boljši razpoložljivosti sadja in zelenjave v domačem okolju. 

Raziskovalci so poročali o navdušenosti učencev nad programom. Ob vprašanju o 

izboljšavi programa so otroci odgovarjali, da bi v prehrano vključili več sadja in 

zelenjave ter podaljšali čas, ki je bil namenjen delu na vrtu. Z raziskavo je bilo 

ugotovljeno, da večja izpostavljenost otrok sadju in zelenjavi vpliva na boljše 

sprejemanje teh živil in posledično prinaša večji vnos sadja in zelenjave. 

Podatek o očitno povečanem dnevnem uživanju sadja in zelenjave smo zasledili 

tudi v poročilu Food for Life Partnership Evaluation (FFLP). V njem so avtorji 

poročali, da se je po izvedenem programu FFLP delež otrok, ki so uživali sadje in 

zelenjavo štiri- ali večkrat na dan, povečal za kar 11,9 %. Tako je bil delež teh otrok 

po zaključenem programu skoraj polovičen (48,9 %) (Orme, 2010).   
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vrt predstavlja enega od pomembnejših življenjskih prostorov tako za človeka, kot 

tudi za druga živa bitja. Že v preteklosti naj bi skoraj vsaka šola imela svoj šolski vrt, 

s pomočjo katerega so učenci v živo spoznavali različne rastline in živali, se učili, 

kako obdelovati zelenjavni, cvetlični in zeliščni vrt, kako skrbeti za sadno drevje in 

vinsko trto in podobno. Po drugi svetovni vojni je začelo število šolskih vrtov upadati. 

Kljub takšni usodi pa lahko v zadnjih letih opazimo, da obujanje šolskih vrtov in 

dejavnosti na njem postaja velik trend. To lahko pripisujemo povečanemu 

ozaveščanju na področju trajnostnega razvoja ter o pomenu in pomembnosti lokalne 

samooskrbe. Williams in Brown (2012) v svojem delu Learning gardens and 

sustainability education ugotavljata, da otroci in nekateri odrasli v današnjem času 

ne vedo, od kod prihaja hrana, kako se jo goji in kako pride na njihove krožnike. Kot 

rešitev za odpravo tovrstnega problema avtorja vidita šolski vrt, s katerim lahko 

začnemo posameznika že kot otroka učiti o trajnostni pridelavi hrane in tako izničimo 

njegove napačne predstave o njenem izvoru.  

Šolski vrt lahko štejemo med najprimernejše prostore za učenje, saj otrok z 

udejstvovanjem na njem naveže stik z naravo, razvija pomembne vrednote in 

stališča, hkrati pa se uči tudi številnih veščin in spretnosti, ki mu bodo koristile v 

življenju (Bowker in Tearle, 2007; Slabe, 2013; Orešnik, 2015).  

Številne raziskave izpostavljajo pozitivne učinke uporabe šolskega vrta kot 

didaktičnega sredstva, s pomočjo katerega lahko učence poučujemo in vzgajamo. 

Langellotto in Gupta (2012) v svojem članku navajata, da ima vključevanje vrtov v 

izobraževalne ustanove velik vpliv na prehranjevalne navade in povečano telesno 

aktivnost pri otrocih.  

Nekatere študije navajajo, da se je z udejstvovanjem učencev na šolskem vrtu 

izboljšalo znanje o prehrani, šolski vrt pa naj bi pomembno vplival tudi na povečan 

vnos sadja in zelenjave pri učencih (McAleese in Rankin, 2007; Langellotto in 

Gupta, 2012; Williams in Brown, 2012; Swank in Swank, 2013). 
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3.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali se vključenost v delo na šolskem vrtu odraža v 

bolj zdravih prehranjevalnih navadah učencev. 

Zastavljeni so bili naslednji cilji: 

• Ugotoviti, ali imajo učenci, ki so vključeni v delo na šolskem vrtu, boljše 

prehranjevalne navade v primerjavi z ostalimi učenci. 

• Ugotoviti, ali učenci, ki so vključeni v šolski vrt, pogosteje uživajo zelenjavo. 

• Ugotoviti, kakšno je stališče učencev o vplivu dela v šolskem vrtu na 

prehranjevalne navade. 

• Ugotoviti, ali so učenci, ki so vključeni v delo na šolskem vrtu, bolj naklonjeni 

lokalni hrani.  

 

V ta namen so bila zastavljena naslednja raziskovalna vprašanja: 

• RV1: Ali imajo učenci, ki so vključeni v delo na šolskem vrtu, v primerjavi z 

ostalimi učenci bolj zdrave prehranjevalne navade? 

• RV2: Ali učenci, ki so vključeni v delo na šolskem vrtu, v primerjavi z ostalimi 

učenci pogosteje uživajo zelenjavo? 

•  RV3: Kakšno je stališče učencev o vplivu šolskega vrta na prehranjevalne 

navade?  

• RV4: Ali so v delo na šolskem vrtu  vključeni učenci bolj naklonjeni lokalni 

hrani? 

 

 

3.3 METODA DELA 

Raziskava je temeljila na deskriptivni oziroma opisni metodi pedagoškega 

raziskovanja s kvalitativnim raziskovalnim pristopom. Ker je bilo iz literature mogoče 

zaslediti, da se pozitivni učinki šolskega vrta lahko kažejo tudi v prehranjevalnih 

navadah, sem to preverila na eni od ljubljanskih osnovnih šol.  

Šola, na kateri sem izvedla raziskavo, ima šolski vrt. Ta obsega zelenjavno-zeliščni 

vrt, poleg tega pa tudi nekaj sadnih dreves (češnjo, slivo ter dve jablani) ter nasad 

malin. Za vrt v sklopu pouka gospodinjstva skrbijo učenci 6. razredov. Na njem 

pripravljajo gredice, sadijo in sejejo zelenjavo ter ga tudi vzdržujejo (zalivajo, 

plevejo). Pri delu uporabljajo različne vrtne pripomočke, kot so lopata, grablje, 

motika, zalivalka in drugo. Učiteljica, ki je bila pobudnica ustanovitve šolskega vrta 

meni, da so se v šoli zanj odločili, ker učencem omogoča stik z zemljo/naravo in jim 

obenem nudi tudi možnost učenja samooskrbe s hrano. 
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3.4 POTEK RAZISKAVE IN OBDELAVA PODATKOV 

Ker je adolescenca obdobje, ko se začenjajo pri otrocih spremembe pojavljati na 

vseh področjih, tudi v prehrani, so bili v raziskavo zajeti osnovnošolci od 6. do 9. 

razreda. Raziskava se je zaradi mladoletnosti učencev začela s pridobivanjem 

soglasij staršev za sodelovanje v raziskavi. Zatem se je začelo dogovarjanje z 

učiteljico glede termina za izvedbo raziskave. Raziskava je potekala tako, da so 

učenci rešili anketni vprašalnik, ki je vseboval vprašanja različnih tipov (odprti in 

zaprti tip vprašanj). Raziskovalni del je bil izveden v obdobju dveh tednov.  

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je vseboval štiri vprašanja 

s podvprašanji, ki so se navezovala na prehranjevalne navade učencev, v drugem 

delu pa so bila tri vprašanja s podvprašanji, ki so bila povezana s šolskim vrtom. 

  

3.4.1 Postopki obdelave podatkov 

Podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so bili obdelani s programom 

Microsoft Office Excel in s statističnim programom SPSS. Podatke sem najprej 

vnesla v tabelo v programu Excel, nato pa jih prenesla v program SPSS, kjer sem 

jih statistično obdelala. Uporabljena je bila deskriptivna statistika. 

 

3.4.2 Opis vzorca 

V raziskavo so bili vključeni 103 učenci ljubljanske osnovne šole.  

Anketirane osebe so bile stare od 11 do 14 let. Največ, 38,8 % učencev je bilo iz 6. 

razreda, 22,3 % učencev je obiskovalo 7. razred, 19,4 % učencev je bilo iz 8. 

razreda in 19,4 % iz 9. razreda. Glede na spol je bilo med anketiranci 55,3 % deklet 

in 44,7 % fantov.  

 

3.5 REZULTATI Z RAZPRAVO 

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali šolski vrt prispeva k promociji zdravja na način, 

da se z udeležbo pri delu na njem spremenijo oziroma izboljšajo prehranjevalne 

navade učencev. V raziskavi so se pojavljale določene omejitve, ki so lahko vplivale 

na odstopanje rezultatov od že znanih, pridobljenih v predhodnih raziskavah: 1. 

majhen vzorec učencev, vključenih v raziskavo (slaba odzivnost pri reševanju 

anketnih vprašalnikov, neveljavnost anketnih vprašalnikov); 2. neprisotnost 

anketarke pri reševanju anketnih vprašalnikov, s čimer je bila onemogočena 

takojšnja razlaga nejasnosti oziroma napačnega razumevanja navodil pri 

anketirancih; 3. prekratek čas vključenosti učencev v delo na šolskem vrtu.  
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3.5.1 Vključenost v delo na šolskem vrtu 

Kot je mogoče zaslediti v literaturi, je šolski vrt zaradi svojih pozitivnih učinkov 

priporočljiv kot sodobni pripomoček za izvedbo različnih aktivnosti. V tujih 

raziskavah je mogoče zaslediti, da se šolski vrt kot didaktični pripomoček s pridom 

uporablja pri izobraževanju otrok različnih starosti. Študije so bile narejene tako pri 

otrocih v predšolskem obdobju, kot tudi med osnovnošolci in srednješolci. Robinson 

in Zajicek (2005) kot najprimernejši trenutek za vključevanje otrok v dejavnosti na 

vrtu navajata srednje otroško obdobje (med 6. in 9. letom), ki ga zaznamuje močna 

rast družbenih odnosov.  

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali je učencem ponujena možnost sodelovanja pri 

delu oziroma dejavnostih na šolskem vrtu in če da, v kakšnem obsegu ter pri 

katerem predmetu. 

Tabela 1: Vključenost učencev v delo na šolskem vrtu glede na razred 

 

 Razred 

Vključenost v delo na šolskem vrtu 

Skupaj Da Ne 

f % f % 

    6. razred 40 38,8 0 0 40 

7. razred 0 0 23 22,3 23 

8. razred 0 0 20 19,4 20 

 9. razred  0 0 20 19,4 20 

Skupaj 40 38,8 63 61,2 103 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da so bili v delo na šolskem vrtu vključeni le učenci 6. 

razredov, od tega 47,5 % učenk in 52,5 % učencev. Vsi učenci 6. razreda pri delu 

na vrtu sodelujejo v sklopu rednega pouka pri predmetu gospodinjstvo enkrat ali 

dvakrat tedensko.  

 

3.5.2 Šolski vrt in prehranjevalne navade 

Vključevanje šolskih vrtov v program izobraževalnih ustanov naj bi imelo velik vpliv 

na prehranjevalne navade ter povečano telesno aktivnost otrok. Vplivalo naj bi tudi 

na izboljšanje znanja o prehrani ter na povečan vnos sadja in zelenjave pri učencih  

(Somerset in Markwell, 2008). Z raziskavo sem tako želela pridobiti odgovor na 

RV2: »Ali učenci, ki so vključeni v delo na šolskem vrtu, v primerjavi z ostalimi učenci 

pogosteje uživajo zelenjavo?«. Iz Tabele 2 je razvidno, da je delež vseh učencev, 

ki zelenjavo uživajo vsak dan, 36,3 %. Rezultati so sicer nekoliko boljši kot v 

raziskavi Jeriček Klanščkove (2018), v kateri je bil delež učencev, ki zelenjavo 

uživajo vsak dan, 35,9 %, vendar je ta delež še vedno nizek. Vsak dan ali pa 4–5× 

na teden pa zelenjavo uživa 65,0 % učencev, ki so bili vključeni v delo na šolskem 

vrtu in 64,5 % učencev, ki niso bili vključeni v delo na šolskem vrtu. Vidimo, da se 

rezultati v pogostosti uživanja zelenjave ne razlikujejo bistveno. Vprašanje pa je, 
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kako bi se pogostost uživanja zelenjave spremenila, če bi bili učenci v delo na 

šolskem vrtu vključeni vsa tri leta, saj so bili v delo na šolskem vrtu vključeni le eno 

leto po enkrat ali dvakrat na teden.  

Tabela 2: Pogostost uživanja zelenjave med učenci, vključenimi v šolski vrt in ostalimi 

učenci  

Pogostost uživanja zelenjave 
Učenci vključeni v 

šolski vrt 

Učenci, ki niso 

vključeni v šolski vrt 
Skupaj 

Vsak dan 
15 22 37 

37,5 % 35,5 % 36,3 % 

4–5×/teden 
11 18 29 

27,5 % 29,0 % 28,4 % 

1–3×/teden 
9 17 26 

22,5 % 27,4 % 25,5 % 

1×/mesec 
5 5 10 

12,5 % 8,1 % 9,8 % 

Skupaj 
40 62 102 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Rezultati se ne skladajo z ugotovitvami tujih avtorjev, ki so ugotovili, da vključitev v 

delo na šolskem vrtu vpliva na povečano uživanje zelenjave med učenci 

(Lineberger in Zajicek, 2000; Morris in Zidenberg-Cherr, 2002; McAleese in Rankin, 

2007; Somerset in Markwell, 2008). Slednja avtorja sta ugotovila, da se je pri 

učencih 4., 5. in 6. razreda uživanje zelenjave po tem, ko so sodelovali pri 

aktivnostih na šolskem vrtu, občutno povečalo. O podobnih rezultatih poročata tudi 

McAleese in Rankin (2007). V raziskavi sta ugotovila, da se je poraba zelenjave pri 

obroku povečala za faktor 1,44. V dveh študijah pa avtorji ne poročajo o bistvenih 

spremembah glede povečanega vnosa zelenjave po udeležbi pri delu na šolskem 

vrtu (Koch, Waliczek in Zajicek, 2006; Poston, Shoemaker in Dzewaltowski, 2015) 

kar nakazujejo tudi rezultati moje raziskave.  

Z raziskavo sem želela odgovoriti tudi na RV1: »Ali imajo učenci, ki so vključeni v 

delo na šolskem vrtu, v primerjavi z ostalimi učenci bolj zdrave prehranjevalne 

navade?«, zato sem učence poleg tega, kako pogosto uživajo zelenjavo vprašala 

tudi, kako pogosto uživajo živila iz ostalih skupin živil. 

Kot sem že omenila, je delež učencev, ki zelenjavo uživajo vsak dan, nizek. Poleg 

ustreznega dnevnega vnosa zelenjave je za zdravje pomembno tudi vsakodnevno 

uživanje sadja. Tabela 3 prikazuje, da sadje vsak dan uživa manj kot polovica 

učencev (48,5 %), pri čemer je delež učencev, ki ga uživajo vsak dan, večji med 

učenci 7., 8. in 9. razreda (52 %). Delež učencev, ki uživajo sadje 1–3× ali 4–5× na 

teden, pa je v primerjavi z drugimi (46 %) večji med učenci, ki so vključeni v delo 

na šolskem vrtu (57,5 %).  
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Tabela 3: Pogostost uživanja sadja med učenci, vključenimi v delo na šolskem vrtu in 

ostalimi učenci 

Pogostost uživanja sadja 

Učenci, vključeni v 

delo na šolskem 

vrtu 

Učenci, ki niso 

vključeni v delo na 

šolskem vrtu 

Skupaj 

Vsak dan 
17 33 50 

42,5 % 52,0 % 48,5 % 

4–5×/teden 
12 19 31 

30,0 % 30,0 % 30,0 % 

1–3×/teden 
11 10 21 

27,5 % 16,0 % 20,4 % 

1×/mesec 
0 1 1 

0,0 % 2,0 % 0,1 % 

Skupaj 
40 63 103 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Rezultati, ki sem jih pridobila, so nekoliko presenetljivi, saj je med učenci, ki pri 

aktivnostih na šolskem vrtu ne sodelujejo, več takih, ki sadje uživajo vsak dan, kot 

pri tistih, ki so bili v delo na šolskem vrtu vključeni. Razlog, da je do takšne razlike 

v rezultatih prišlo kljub dejstvu, da avtorji v večini raziskav poročajo o pozitivnem 

vplivu dela na šolskem vrtu na povečan vnos sadja, bi bil lahko povezan z dejstvom, 

da so učenci v delo na šolskem vrtu vključeni le eno šolsko leto in z morebitnim 

vplivom vključenosti učencev v shemo šolskega sadja. 

Avtorji Savoie, Roskos, Wengreen in Durward (2017) v svoji raziskavi ugotavljajo, 

da je opravljenih le malo takih raziskav, v katerih bi otroci na vrtu gojili sadje, zato 

so tudi rezultati vpliva šolskega vrta na uživanje sadja bolj skopi. 

Raziskava je, zanimivo, pokazala tudi, da je bil delež učencev, ki vsak dan uživajo 

sladke in slane prigrizke, med učenci, ki so bili vključeni v delo na šolskem vrtu, 

nižji (17,5 %) v primerjavi z učenci, ki v delo na šolskem vrtu niso bili vključeni (23,8 

%) (Tabela 4).  

Tabela 4: Pogostost uživanja sladkih in slanih prigrizkov med učenci, vključenimi v delo na 
šolskem vrtu in ostalimi učenci 

Pogostost uživanja sladkih in 

slanih prigrizkov  

Učenci, vključeni v 

delo na šolskem 

vrtu 

Učenci, ki v delo na 

šolskem vrtu niso 

vključeni 

Skupaj 

Vsak dan 
7 15 22 

17,5 % 23,8 % 21,4 % 

4–5×/teden 
11 20 31 

27,5 % 31,7 % 30,1 % 

1–3×/teden 
17 18 35 

42,5 % 28,6 % 33,9 % 

1×/mesec  
5 10 15 

12,5 % 15,9 % 14,6 % 
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Skupaj 
40 63 103 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Raziskava je tudi pokazala (Tabela 5), da je bil med učenci, ki so vključeni v delo 

na šolskem vrtu, delež tistih, ki uživajo žita in žitne izdelke vsak dan ali  4–5× na 

teden  večji (68,9%) v primerjavi z ostalimi učenci (59,7%), . 

Tabela 5: Pogostost uživanja žit in žitnih izdelkov med učenci  vključenimi v šolski vrt in 
ostalimi učenci 

Pogostost uživanja žit in 

žitnih izdelkov 

Učenci vključeni v 

šolski vrt 

Učenci, ki niso 

vključeni v šolski 

vrt 

Skupaj 

Vsak dan 
7 13 20 

17,5% 21,0% 20,2% 

4–5×/teden 
19 24 43 

51,4% 38,7% 43,4% 

1–3×/teden 
10 19 29 

27,0% 30,6% 29,3% 

1×/mesec 
1 6 7 

2,7% 9,7% 7,1% 

Skupaj 
37 62 99 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Pridobljeni rezultati nakazujejo možnost, da vključenost v delo na šolskem vrtu 

vpliva na pogostejše uživanje bolj zdravih živil, pa tudi na zmanjšano uživanje manj 

zdravih živil (sladkih in slanih prigrizkov).  

 

3.5.3 Odgovori učencev o vplivu šolskega vrta na njihove prehranjevalne 

navade 

Z raziskavo sem želela tudi pridobiti stališča učencev o vplivu šolskega vrta na 

prehranjevalne navade?  

Kot je razvidno iz Tabele 6, je manj kot polovica (42,5 %) učencev, vključenih v delo 

na šolskem vrtu, menila, da udejstvovanje na šolskem vrtu ni vplivalo na to, da bi se 

začeli prehranjevati bolj zdravo in le 32,5 % učencev se je strinjalo s trditvijo: »Moj 

način prehranjevanja se z vključitvijo v delo na šolskem vrtu ni spremenil.«  

Rezultati so pokazali tudi, da so se tri četrtine učencev (75,0 %) delno ali popolnoma 

strinjale tudi s trditvijo, da se je z vključitvijo v dejavnosti na šolskem vrtu izboljšal 

njihov odnos do hrane. 82,5 % učencev se je delno ali popolnoma strinjalo, da je 

delo na šolskem vrtu vplivalo na to, da so začeli bolj spoštovati ljudi, ki sami 

pridelujejo hrano. 82,5 % učencev se je delno ali popolnoma strinjalo tudi s trditvijo, 

da so z lastnim delom na vrtu spoznali, da je potrebnih še kako veliko truda, volje in 

vztrajnosti, da vrt najprej ustrezno pripravimo, nato pa iz posajenega semena 
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uspemo vzgojiti oziroma pridelati zelenjavo, ki jo lahko pozneje ponudimo na 

krožniku. 80 % učencev se je delno ali popolnoma strinjalo s trditvijo, da jim bodo 

izkušnje/veščine/spretnosti, ki so jih pridobili na šolskem vrtu, koristile tudi pozneje 

v življenju. 82,5 % anketiranih učencev pa se je delno ali popolnoma strinjalo s 

trditvijo, da bi sadje in zelenjavo raje kot v trgovini kupili pri lokalnem ponudniku. 

Tabela 6: Odgovori učencev o vplivu šolskega vrta  

Trditev 

Sploh ne 

velja 

Delno 

velja 

Popolnoma 

velja M SD 

f % f % f % 

Z delom na vrtu se je moj odnos 
do hrane izboljšal. 

10 25,0 17 42,5 13 32,5 2,08 0,76 

Z delom na šolskem vrtu sem 
spoznal, koliko dela je 
potrebnega, da pride hrana na 
naše krožnike, zato še bolj 
spoštujem ljudi, ki hrano 
pridelujejo sami.  

7 17,5 15 37,5 18 45,0 2,23 0,75 

Delo na šolskem vrtu je 
vplivalo, da sem začel jesti bolj 
zdravo. 

17 42,5 16 40,0 7 17,5 1,75 0,74 

Moj način prehranjevanja se z 
vključitvijo v delo na šolskem 
vrtu ni spremenil. 

13 32,5 15 37,5 12 30,0 1,98 0,80 

Z vključenostjo v delo na 
šolskem vrtu sem pridobil 
izkušnje/veščine/spretnosti, ki 
mi bodo koristile tudi pozneje v 
življenju. 

8 20,0 22 55,0 10 25,0 2,05 0,68 

Če bi kupoval sam, bi sadje in 
zelenjavo raje kot v trgovini 
kupil pri lokalnem ponudniku. 

7 17,5 15 37,5 18 45,0 2,28 0,75 

 

S pridobljenimi rezultati lahko na RV3: »Kakšno je stališče učencev o vplivu 

šolskega vrta na prehranjevalne navade?« odgovorim, da se je več kot polovica 

anketiranih učencev strinjala, da je vključenost v delo na šolskem vrtu pripomogla k 

temu, da so se začeli prehranjevati bolj zdravo in da je vključitev v delo na šolskem 

vrtu pri njih vplivala na spremenjen način prehranjevanja. Prav tako rezultati kažejo, 

da je naklonjenost nakupu lokalne hrane pri učencih, ki so vključeni v delo na 

šolskem vrtu visoka, ne moremo pa trditi, da je večja v primerjavi z ostalimi učenci, 

saj le-ti niso podali odgovora na to vprašanje.  

Pri pregledu tuje literature sem zasledila, da avtorji poročajo o podobnih ugotovitvah 

glede izboljšanja prehranjevalnih navad: več zaužitega sadja in zelenjave 

(Somerset in Markwell, 2008; Orme idr., 2010; McAleese in Rankin, 2007; Heim, 

Stang in Ireland, 2009; Langellotto in Gupta, 2012; Doria idr., 2017;) ter 

nadomeščanje manj zdravih prigrizkov s sadnimi oz. zelenjavnimi prigrizki (Heim, 

Stang in Ireland, 2009; Koch, Waliczek in Zajicek, 2006), nisem pa zasledila 
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raziskav, v katerih bi avtorji poročali, da je šolski vrt vplival na to, da bi učenci raje 

posegali po hrani lokalnih ponudnikov kot po hrani, kupljeni v trgovini. Več raziskav 

(Heim, Stang in Ireland, 2009; Savoie-Roskos, Wengreen in Durward, 2017; 

Morgan, Warren, Lubans, Saunders, Quick in Collins, 2010; Langellotto in Gupta, 

2012; Morgan, Warren, Lubans, Saunders, Quick in Collins, 2010) je pokazalo, da 

je udejstvovanje na šolskem vrtu prispevalo k večji naklonjenosti učencev, da 

poskusijo zelenjavo in/ali sadje, ki ga prej niso poskusili še nikoli in so jo/ga pridelali 

na šolskem vrtu.  

 

3.5.4 Mnenje učencev o tem, kaj so pridobili z udejstvovanjem na šolskem vrtu 

Številne raziskave govorijo v prid šolskemu vrtu, saj naj bi ta učencem omogočal 

stik z naravo (Nuttall in Milington, 2008) ter razvoj pomembnih vrednot (zdravje, 

dobri medosebni odnosi, delavnost, sposobnost, ustvarjalnost …) in stališč glede 

samooskrbe s hrano in trajnostne pridelave hrane, pa tudi pridobivanje veščin in 

spretnosti, ki jim bodo koristile pozneje v življenju (Bowker in Tearle, 2007; Slabe, 

2013; Orešnik, 2015). 

FAO (2010) šolski vrt predstavlja kot eno najbolj ustreznih mest, kjer se je mogoče 

naučiti: 

- kako uspešno pridelati hrano,  

- odgovornega in trajnostnega ravnanja z okoljem (npr. varčevanja z vodo, 

uporabe naravnih gnojil …), 

- ceniti lokalno, sveže pridelano sadje in zelenjavo, 

- upreti se nezdravi hrani, 

- kako pridelana živila ustrezno shraniti in jih pozneje pripraviti na način, da so 

varna za uživanje, 

- povezanosti uživanja zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga,  

- trgovanja in prodaje pridelanih živil. 

Desmond, Grieshop in Subramaniam (2004) so v svojem delu predstavili več 

področij, na katera lahko sodelovanje učencev pri delu na šolskem vrtu pozitivno 

vpliva: 

- Izobraževanje 

• služi kot podpora klasičnemu izobraževanju v učilnici, predvsem pri 

naravoslovnih predmetih, s praktičnimi izkušnjami,  

• za motivacijo in popestritev učnih ur. 

 

 

- Osebni razvoj (čustveni in fizični) 

• ponuja možnost izboljšanja načina prehranjevanja, 

• prispeva k izražanju različnih pozitivnih čustev, 
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• spodbuja ustvarjalnost in veselje do kuhanja s svežimi pridelki z 

domačega vrta in/ali lokalnih kmetij. 

 

- Družbeni in moralni razvoj 

• omogoča poučevanje o trajnostnem razvoju in k njemu tudi prispeva, 

• poučevanje ekološke pismenosti in okoljske vzgoje, 

• spodbuja k veselju do dela in uči, da je vsako delo častno,  

• prispeva k spoštovanju javne in zasebne lastnine. 

 

- Poklicne/življenjske sposobnosti 

• učenje osnovnih/poklicnih veščin, 

• proizvodnja lokalno pridelane hrane za lastno potrošnjo ali za prodajo.  

 

- Življenjske veščine 

• poučevanje o hrani, 

• spodbuja sodelovanje pri skupinskem delu, 

• učenje in spodbujanje družbeno koristnega dela ter varovanja okolja, 

• učenje veščin vodenja in sprejemanja lastnih odločitev. 

 

-  Trajnostni razvoj 

• primeren prostor za poučevanje otrok o povezanosti narave, družbe 

in ekonomskih sistemov. 

 

- »Ozelenitev« šolskih površin 

• služijo kot učinkovit pripomoček za praktično delo, s katerim je pusto 

okolico šol mogoče spremeniti v bolj privlačno in zanimivo okolje, 

primerno za učenje. 

Z raziskavo sem želela pridobiti mnenje učencev o tem, kaj so pridobili z vključitvijo 

v delo na šolskem vrtu.  

Tabela 7: Odgovori učencev o tem, kaj so pridobili z udejstvovanjem na šolskem vrtu 

Trditev Drži Ne drži 

f % f % 

Boljše poznavanje procesa pridelave hrane. 24 60,0 16 40,0 

Boljše poznavanje rastlin na šolskem vrtu. 16 40,0 24 60,0 

Boljše poznavanje živali na šolskem vrtu. 9 22,5 31 77,5 

Uporaba vrtnega orodja. 21 52,5 19 47,5 

Načrtovanje in vzdrževanje vrta. 14 35,0 26 65,0 

Sodelovanje v skupini. 16 40,0 24 60,0 

Delavnost. 16 40,0 24 60,0 

Veselje do dela na vrtu. 12 30,0 28 70,0 
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Samozavest. 4 10,0 36 90,0 

Boljši odnos do narave. 11 27,5 29 72,5 

Boljši odnos do hrane. 19 47,5 21 52,5 

Bolj ceni lokalno hrano. 16 40,0 24 60,0 

Bolj zdravo prehranjevanje. 13 32,5 27 67,5 

Nič. 3 7,5 37 92,5 

Drugo. - - - - 

 

V nasprotju z rezultati moje raziskave (Tabela 7), v kateri učenci o boljšem 

poznavanju rastlin ne poročajo (s trditvijo se ni strinjalo 60 % učencev), pa v 

Increasing Inclusion in the School Garden (Guerrero, 2017) poročajo o tem, da se 

je z vključenostjo pri delu na vrtu pri 73 % učencev izboljšalo poznavanje vrtnin, ki 

so jih gojili na vrtu.  

O pomembnosti vključevanja vrtov v šolsko okolje govorijo tudi Morris, Briggs in 

Zidenberg-Cherr (2000). Po njihovem mnenju vrtnarjenje ne vpliva le na izboljšanje 

znanja in veščin učencev, temveč znatno prispeva tudi k povečani ozaveščenosti o 

okolju. S pomočjo vrta in lastnim delom učenci pridobijo vpogled v delo na vrtu in so 

vključeni v pridelavo živil (skrb za rast, pobiranje pridelkov) ter pozneje v pripravo 

bolj ali manj znanih jedi iz živil, ki so jih sami pridelali. Do podobnih ugotovitev sem 

prišla tudi z lastno raziskavo. Kot je razvidno iz Tabele 7, se je več kot polovica 

učencev (60 %) strinjala, da so z vključitvijo v delo na šolskem vrtu bolje spoznali 

proces pridelave hrane. S trditvijo, da so postali bolj spretni z vrtnim orodjem in 

pripomočki, ki so jih uporabljali pri delu, se je strinjala več kot polovica učencev (52,5 

%). 47,5 % učencev je navedlo, da imajo zaradi dela na šolskem vrtu boljši odnos 

do hrane, 40 % učencev pa je menilo, da so z vključitvijo v delo na šolskem vrtu 

pridobili delavnost.  

Robinson in Zajicek (2005) menita, da vključevanje praktičnega dela na šolskem 

vrtu otrokom omogoča učenje življenjskih veščin, ki jih potrebujejo in ki jih na ta 

način ohranijo za vse življenje. Omogočanje pozitivnih izkušenj pri dejavnostih na 

vrtu otrokom daje občutek vrednosti in pripadnosti.  

Rezultati moje raziskave kažejo, da so učenci pozitiven vpliv šolskega vrta (če 

upoštevamo opredelitve Desmond, Grieshop in Subramaniam, 2004) prepoznali na 

izobraževalnem področju (motivacija, pridobivanje praktičnih izkušenj, izboljšanje 

poznavanja procesa pridelave hrane), področju osebnega razvoja (samozavest, 

pozitiven odnos do domačih pridelkov), pri družbenem in moralnem razvoju 

(pridobljena delavnost, spoštovanje dela in lastnine), pri poklicnih/življenjskih 

sposobnostih (proizvodnja lokalno pridelane hrane za lastno potrošnjo) ter pri 

življenjskih veščinah (sodelovanje v skupini, načrtovanje dela).  
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4 SKLEP 

Zdrave prehranjevalne navade so en od temeljev, ki človeku zagotavljajo preživetje, 

mu omogočajo dobro počutje ter prispevajo k boljšemu zdravju posameznika. Z 

raziskavami je bilo dokazano, da po svetu živi veliko otrok in mladostnikov, ki se 

prehranjujejo zelo nezdravo. Za reševanje te problematike se v izobraževalnih 

ustanovah na različne načine trudijo, da bi zdrave prehranjevalne navade nevsiljivo 

približali tako otrokom kot mladostnikom.  

Med dejavnike, s katerimi lahko pomembno vplivamo na spremembe pri 

prehranjevalnih navadah otrok in mladostnikov, lahko uvrščamo tudi šolski vrt. V 

svoji raziskavi sem dokazala, da je šolski vrt učinkovit in primeren didaktični 

pripomoček, s katerim lahko vplivamo na bolj zdrave prehranjevalne navade pri 

otrocih in mladostnikih. S pomočjo podatkov, ki sem jih pridobila v raziskavi, sem 

ugotovila, da so učenci, ki so bili vključeni v šolski vrt v primerjavi z ostalimi učenci 

manj pogosto posegali po manj priporočljivih živilih (sladki in slani prigrizki), 

pogosteje pa po bolj priporočljivih – zelenjavi, sadju, žitih in žitnih izdelkih ter mleku 

in mlečnih izdelkih. Z vključenostjo v delo na šolskem vrtu so učenci razvili bolj 

spoštljiv odnos do lokalnih ponudnikov, saj so z lastnim delom prišli do ugotovitve, 

da je treba vložiti veliko dela, volje in truda, da hrana pride na naše krožnike. Bolj 

naklonjeni so postali tudi nakupu sadja in zelenjave pri lokalnem ponudniku. Večina 

učencev, ki je bila vključena v delo na šolskem vrtu pa meni, da je poleg bolj 

zdravega načina prehranjevanja z udejstvovanjem na šolskem vrtu pridobila tudi 

boljši vpogled v proces pridelave hrane ter izkušnje, veščine in spretnosti, ki jim 

bodo koristile tudi pozneje v življenju. 

Ocenjujem, da šolski vrt kot didaktični pripomoček še zdaleč ni popolnoma 

izkoriščen. Z njegovo pomočjo bi se lahko učili ne le učenci 6. razredov pri urah 

gospodinjstva, temveč tudi učenci preostalih razredov pri obveznih predmetih, kot 

so naravoslovje, biologija, fizika in matematika, pa tudi v okviru izbirnih predmetov 

(Sodobna priprava hrane, Načini prehranjevanja). Rezultati nakazujejo pozitivne 

učinke vključenosti učencev v delo na šolskem vrtu z vidika povečanega uživanja 

zelenjave, krepitve medosebnih odnosov, pridobivanja znanja na praktičen način ter 

naklonjenosti nakupu lokalno pridelane hrane. To je učiteljem gospodinjstva lahko 

spodbuda, da bodisi pri obveznem predmetu bodisi pri izbirnih predmetih svoje delo 

zasnujejo tako, da bo vključevalo tudi delo na šolskem vrtu. Ravno tako lahko šolski 

vrt pomeni tudi možnost za medpredmetno obravnavo različnih učnih vsebin. 
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6 PRILOGE 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik – Šolski vrt in prehranjevalne navade 

 

Spol:   Ž          M       (obkroži) Razred:   6.          7.          8.          9.    (obkroži) 

 

I. del  

 
1. Kako bi razložil/-a pojem »zdrava prehrana«? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Koliko obrokov dnevno zaužiješ? 

 
a) 1–2 obroka  b)  3 obroke         c)    4–5 obrokov 

 

2.1. Katere obroke zaužiješ v dnevu?  
 

a) Zajtrk 
b) Dopoldanska malica 
c) Kosilo 
d) Popoldanska malica 
e) Večerja 

 
 
 

Pozdravljen/-a! Sem Anja Malovrh, študentka zaključnega letnika smeri 

Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Dodiplomski program zaključujem z diplomsko nalogo, v kateri 

bom raziskala vpliv šolskega vrta na prehranjevalne navade učencev. 

Pred teboj je vprašalnik z devetimi vprašanji. Vprašanja v I. delu se 

navezujejo na prehranjevalne navade, II. del pa obsega vprašanja, ki so 

povezana s šolskim vrtom. Vprašanja iz I. dela izpolni v celoti, v II. delu pa 

na vprašanja od vprašanja 6.1. naprej odgovarjaj le, če si vključen/-a v delo 

na šolskem vrtu. Pri podajanju odgovorov te prosim, da si iskren/-a in 

odgovarjaš nedvoumno, saj boš s tem pripomogel/-la k čim bolj realnim 

rezultatom. Zagotavljam ti, da bodo tvoji rezultati popolnoma anonimni in 

bodo uporabljeni izključno v namen raziskave za diplomsko nalogo. Že 

vnaprej se ti zahvaljujem za sodelovanje! ☺ 
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3. Kako pogosto uživaš naslednja živila? Svojo izbiro označi z X. 

 

Živilo Vsak dan 4–5x/teden 1–3x/teden 1x/mesec Nikoli 

Sadje      
Zelenjava*      

Mleko in mlečni 
izdelki 

     

Meso in mesni 
izdelki  

     

Ribe      
Polnovredna žita 
in žitni izdelki 

     

Škrobna živila      
Hitra hrana       
Predpripravljene 
jedi  

     

Sladki in slani 
prigrizki 

     

* ne velja za krompir 

 

3.1. V tabelo poleg posameznih skupin živil zapiši nekaj živil, ki jih uživaš 
najpogosteje. Zapiši jih čim več. 
 

Živilo Katera? 

Sadje  

Zelenjava*  

Mleko in mlečni izdelki  

Meso in mesni izdelki   

Polnovredna žita in žitni 
izdelki 

 

Škrobna živila  

Hitra hrana   

Predpripravljene jedi  

Sladki in slani prigrizki  

* ne velja za krompir  
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4. Katere vrste pijač največkrat uživaš? 
 
a) Voda 
b) Nesladkan čaj 
c) Naravni sokovi (naravni pomarančni sok, limonada)  
d) Gazirane pijače 
e) Energijski napitki 
f) Sokovi 
g) Drugo: ____________________ 

 
 

4.1. Kaj bi najraje izbral/-a za malico: 
 

a) Vodo brez okusa 
b) Sadni sok 
c) Zelenjavni sok 

 

 

II. del  

 
5. Ali imate na vaši šoli šolski vrt? 

 
DA              NE 
 

6. Ali si vključen/-a v delo na šolskem vrtu?  
 
DA              NE 
 
 

6.1. Če si pri prejšnjem odgovoru obkrožil/-a DA, na kakšen način? Na črto 
poleg izbranega odgovora zapiši predmete, pri katerih učitelji 
vključujejo šolski vrt. 
 
a) Pri rednem pouku (aktivnosti na vrtu, učenje …): 

 _______________________________________ 
b) Izbirni predmet: _________________________________ 
c) Krožek na šoli 
d) Naravoslovni dnevi/dnevi dejavnosti 
e) Drugo (dopiši): _________________________________ 
 

6.2.  Kako pogosto izvajate dejavnosti na šolskem vrtu? 
 

a) 1–2x/teden  b)   3–4x/teden  c)   vsak dan  
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6.3. Na črte zapiši dejavnosti, ki ste jih izvajali/jih izvajate v šoli in so 
vključevale/vključujejo šolski vrt. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

6.4. Katera živila ste pridelali na šolskem vrtu? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

6.5. Kaj storite z živili, ki jih pridelate na šolskem vrtu? 
 
a) Uporabimo jih za pripravo jedi pri praktičnih urah gospodinjstva/izbirnih 

predmetov. 
b) Uporabimo jih v šolski kuhinji za pripravo obrokov. 
c) Učenci, ki sodelujejo pri delu na šolskem vrtu, si jih razdelijo in odnesejo 

domov. 
d) Drugo 

(dopiši):_________________________________________________ 
 
 

7. Pri naslednjih trditvah obkroži, koliko veljajo zate (1 – sploh ne velja, 2 – 
delno velja, 3 – popolnoma velja). 

 

1. 
Za obiskovanje dejavnosti na šolskem vrtu sem se 
odločil, ker me delo na vrtu veseli. 

1               2               3 

2. 
Z delom na šolskem vrtu se je moj odnos do hrane 
izboljšal. 

1               2               3 

3. 

Z delom na šolskem vrtu sem spoznal, koliko dela 
je potrebnega, da pride hrana na naše krožnike, 
zato še bolj spoštujem ljudi, ki sami pridelujejo 
hrano. 

1               2               3 

4. 
Delo na šolskem vrtu je vplivalo, da sem začel jesti 
bolj zdravo. 

1               2               3 

5. 
Moj način prehranjevanja se z vključenostjo v delo 
na šolskem vrtu ni spremenil. 

1               2               3 

6. 
Z vključenostjo v delo na šolskem vrtu sem 
pridobil izkušnje/veščine/spretnosti, ki mi bodo 
koristile tudi pozneje v življenju. 

1               2               3 

7. 
Če bi nakupoval sam, bi sadje in zelenjavo raje kot 
v trgovini kupil pri lokalnem ponudniku. 

1               2               3 

 



Malovrh, A. (2020). Vključenost učencev v delo na šolskem vrtu in prehranjevalne 
navade (Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

37 
 

 
7.1. Kaj od naštetega meniš, da si pridobil/-a z udejstvovanjem pri delu na 

šolskem vrtu? (Možnih je več odgovorov.) 
 
a) boljše poznavanje procesa pridelave hrane 
b) boljše poznavanje rastlin, ki uspevajo na šolskem vrtu 
c) boljše poznavanje živali, ki jih srečujemo na šolskem vrtu 
d) znanje o uporabi različnega vrtnega orodja  
e) znanje o načrtovanju, pripravi in vzdrževanju vrta 
f) znanje o sodelovanju v skupini in kako si med seboj pomagati 
g) delavnost 
h) veselje do dela na vrtu 
i) večjo samozavest 
j) boljši odnos do narave 
k) boljši odnos do hrane  
l) bolj spoštljiv odnos do lokalnih pridelovalcev hrane 
m) bolj zdrav način prehranjevanje 
n) nič od naštetega 
o) drugo (dopiši):_____________________________________________ 


