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POVZETEK
Temeljni namen uživanja hrane je dopolniti kemijske elemente, ki sestavljajo
celice in tkiva človeškega telesa (Walker, 2004).

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem
delu definiramo in opisujemo zdravo prehrano ter razlagamo, kakšen pomen ima
le-ta na posameznikovo zdravje. Podrobneje nakazujemo načrtovanje dnevnih
obrokov ter predstavljamo vrste alternativnih oblik prehranjevanja.

V empiričnem delu diplomskega dela ugotavljamo, kakšno znanje imajo učenci
različnih starosti o prehrani ter kakšna je vloga staršev in šole pri oblikovanju
prehranjevalnih navad učencev.

Ključne besede: zdrava prehrana, motnje hranjenja, prehranjevalne navade,
osnovna šola, razredna stopnja.

SUMMARY
The basic purpose of nourishment is to complement the chemical elements which
the human body is composed of (Walker, 2004).

The diploma work is composed of theoretical and empirical part. In the first we
define and describe healthy food and explain its impact on one's health. How to
best plan daily rations of food is shown in more detail and different alternative
forms of nourishment introduced.

In the empirical part we establish the knowledge pupils of different age have on
nutrition and the role of parents and school in forming the eating habits of pupils.

Key words: healthy nutrition, eating disorders, eating habits, elementary school,
junior grade
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Odnos osnovnošolcev do hrane

I UVOD
Odnos posameznika do hrane se oblikuje že v najzgodnejših otroških letih, ko
starši še povsem nezavedno vplivajo na otroka, medtem ko ta nepremišljeno črpa
in pomni vse navade, ki mu jih starši kažejo. Vse to bi bilo dobro, če bi vsi starši
svojim otrokom kazali le dobre, zdrave prehranjevalne navade, da bi te lahko
otroci ponotranjili in sprejeli za svoje. Vendar pa ni vedno tako. Veliko je namreč
tudi staršev, ki nimajo časa in zato kupujejo hitro, že pripravljeno hrano, ki je
največkrat polna maščob in konzervansov. Otroci to opazujejo in ponotranjijo vse
te prehranjevalne navade, ki so posledica prehitrega tempa življenja. Kot
posledica hitre prehrane, prevelikih količin maščob in premajhnih količin
spremenjenih oblik vitaminov pa vsakodnevno narašča število bolezni v svetu.

Hrana za posameznika ne pomeni le vir energije za življenje, temveč tudi vir
zdravja, seveda ob primerni, zdravi in gensko nespremenjeni prehrani. Človeško
telo je namreč zgrajeno iz ogromnih količin celic. Če vse te celice nepravilno,
nezdravo hranimo, bodo tudi nepravilno delovale, zato zbolimo. Če pa bomo za
svoje telo in celice lepo skrbeli z zdravo ter nepreobilno prehrano in z zadostnim
vsakodnevnim gibanjem, nam bo tudi telo vse to vračalo z energijo in zdravjem.

Naloga učitelja je, da otroke uči in seznani s pravilno, zdravo prehrano in zdravim
načinom življenja. Če so starši v zgodnjih letih otroka napačno naučili, je naloga
učitelja, da to znanje preoblikuje. Učitelj mora učence naučiti, da dandanes v
poplavi že vnaprej pripravljenih izdelkov ni vedno zdravo izbirati slednjih. Otroke
mora seznaniti s slabostmi hitre prehrane in s prednostmi gensko nespremenjene
hrane.
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II TEORETIČNI DEL

1 ZDRAVJE IN PREHRANA
Temeljni namen uživanja hrane je dopolniti kemijske elemente, ki sestavljajo
celice in tkiva človeškega telesa. Od kakovosti in raznovrstnosti prehrane je torej
odvisno naše zdravje. Če bo človeško telo s hrano dobilo vse sestavine, elemente,
ki jih potrebuje za svoje normalno delovanje, bo tudi zdravo. Kakor hitro pa bo
hrana preveč enolična, nekakovostna in neprimerna, se bo vse to odražalo tudi na
zdravju našega telesa. Telo namreč ob pomanjkanju določenih nujno potrebnih
snovi ne more delovati optimalno (Walker, 2004).

Hrana lahko vpliva na razvoj in potek nekaterih bolezni. Tako lahko vpliva na
razvoj rakavih tkiv, na bolezni srca, artritis in prebavne težave. Vpliva pa tudi na
možgane, saj s hrano lahko spodbujamo svojo živahnost in energijo, delovanje
spomina in zbranost, lahko nadziramo tesnobo, potrtost in agresivnost (Carper,
1995).

1.1 Zdrava prehrana
Zdrava prehrana vključuje varno, energijsko in hranilno uravnoteženo, varovalno
in biološko sprejemljivo hrano v okviru določene kulturne skupnosti, ki ohranja in
krepi človekovo zdravje (ReNPPP 2005 - 2010).

Zdrava prehrana je eden od pogojev dobrega počutja vsakega posameznika.
Vpliva na sposobnost za učenje, delo, igro in preprečuje bolezni. Na ustrezno
sestavo hrane posebej opozarjajo priporočila zdrave prehrane (Suwa-Stanojević,
2004).
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Zdrava prehrana je (Pokorn, 1995):
•

uravnotežena prehrana (esencialna hranila in energijo mora
vsebovati v ustreznih količinah in razmerjih),

•

varna prehrana (ne sme presegati maksimalnih dovoljenih količin
aditivov1 in kontaminantov2),

•

varovalna prehrana (varuje pred nastankom civilizacijskih
bolezni).

Pravilno sestavljena in pripravljena hrana, ki je enakomerno razporejena skozi
celoten dan, pokriva človeške energijske potrebe in potrebe po hranilnih snoveh.
Hranilne snovi potrebujemo za rast, razvoj in pravilen potek vseh procesov v
telesu. Tako kot pomanjkanje hrane tudi prevelike količine hrane slabo vplivajo
na naše zdravje (Suwa-Stanojević, 2004).

V osnovnih šolah je potrebno upoštevati načela osnovne varovalne prehrane.
Otroci in mladostniki namreč po bioloških in bolezenskih značilnostih sodijo v
rizične skupine prebivalstva, pri katerih že kratkotrajno pomanjkanje esencialnih
in/ali energijskih hranil upočasni rast in razvoj, povzroča utrujenost, vpliva na
slabo počutje in zmanjšuje odpornost (Kodele, 1997).

Varovalna prehrana je zvrst dietne prehrane, ki jo delimo na dietoprofilakso
(uravnotežena, varovalna prehrana) in dietoterapijo (zdravljenje s hrano).
Dietoprofilaksa oziroma uravnotežena prehrana je namenjena zdravim ljudem, ki
si želijo ohranjati in krepiti zdravje ter tako doseči čimbolj zdravo starost. Za
ohranjanje zdravja pa seveda ni dovolj le uravnotežena prehrana, temveč je
potreben tudi zdrav način življenja (rekreacija, počitek, čim manj stresno življenje
…) (Pokorn, 1980).

1

Aditivi so snovi in kemikalije, ki se dodajajo hrani za izboljšanje kakovosti in varnosti,

podaljšujejo rok uporabe in izboljšujejo organoleptične lastnosti ali pa nadomeščajo sestavine, s
čimer se zmanjša neka prehrambna vrednost (Peterman, 2003).
2

Kontaminanti (onesnažila). V živila pridejo nenamerno in so posledica onesnaženja (Eržen,

2008).
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1.1.1 Načela zdrave prehrane

Pri sestavljanju jedilnika zdrave prehrane nam pomaga več normativ oziroma
priporočil, ki jih pripravljajo strokovnjaki WHO - World Health Organization
(Svetovna zdravstvena organizacija).

Priporočila zdrave prehrane (Požar, 1998):
•

Hrana naj po energijski vrednosti ustreza normativom.

Določimo ustrezno energijsko vrednost obrokov posameznika glede na starost,
spol, višino, težo in stopnjo hranjenosti.
•

Hrana naj po biološki vrednosti ustreza normativom.

Zagotoviti moramo ustrezno količino energijskih in neenergijskih hranilnih snovi.
•

Hrana naj ima ustrezno nasitno vrednost.

Zagotovimo sitost posameznika od obroka do obroka. Večjo nasitno vrednost
imajo tista živila, ki v želodcu ostanejo dalj časa. To so živila, ki vsebujejo
beljakovine in vlaknine.
•

Hrana naj bo čez dan pravilno razporejena.

Dnevna prehrana mora biti razporejena:
∼

kakovostno – zagotovimo vse hranilne snovi, razporejene v vse
obroke;

∼

količinsko – zagotovimo pet obrokov, najmanj pa tri obroke
dnevno. Obroke razporedimo:
o zajtrk in dopoldanska malica (40 % energijskih potreb)
o kosilo in popoldanska malica (40 % energijskih potreb)
o večerja (20 % energijskih potreb)

Ustvariti moramo tudi prehranski ritem. Hrano uživamo vedno ob istem času
dneva.
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•

Hrana mora biti higiensko neoporečna.

Hrana tako ne sme vsebovati snovi, ki so človeku škodljive. Uporabljati smemo le
popolnoma zdrava, prvovrstna in sveža živila.
•

Prehranske navade.

Upoštevamo prehranske navade ljudi. Osnov pravilnega prehranjevanja učimo že
otroke.
•

Hrana naj daje občutek zadovoljstva med hranjenjem in po
njem.

Občutek zadovoljstva je pomemben za dobro prebavo (izločanje prebavnih
sokov), presnovo, občutek sitosti in posledično vzdrževanje normalne telesne teže.
•

Hrana naj ne bo enolična.

Enaka živila se naj ne pojavljajo v enem obroku, prav tako ne v dnevnih obrokih.
Enako velja tudi za postopke toplotne obdelave živil.
•

Hrano dobro žvečimo in jo z zobmi zmeljemo.

Le dobro prežvečena hrana ne obtežuje želodca in celotnega prebavnega sistema.
Čim dlje meljemo hrano z zobmi, več prebavne kisline se nabere v ustih. S tem se
sprosti celoten prebavni trakt, hkrati pa lahko želodec in črevesje brez težav črpata
hranilne snovi iz zaužite hrane.
•

Stroški prehrane.

Pazimo, da ne osiromašimo biološke vrednosti obrokov. Ne opustimo kakovostnih
in nujno potrebnih živil (mleka in mlečnih izdelkov, kvalitetnih, malo mastnih rib,
sadja in zelenjave).

Le zdrava prehrana je pestra, uravnotežena. Posameznik pa si lahko zase glede na
načela zdrave prehrane izbere sebi lasten način prehranjevanja. Za zdravo
življenje pa ni pomemben le pravilen izbor hrane, temveč tudi vsestransko zdrav
način življenja (Pokorn, 1980).
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1.1.2 Priporočila za vnos hranil

Za dosego uravnotežene prehrane se poslužujemo normativov oziroma
referenčnih vrednosti za vnos hranljivih snovi, ki pa so specifične glede na spol,
starost, telesno dejavnost in druga stanja. Priporočila navajajo minimalne količine
za posamezne hranljive snovi, ki jih mora človek zaužiti s hrano, da se ne bi
pokazale posledice pomanjkanja, oziroma maksimalne količine, da ne bi prišlo do
kroničnih bolezni (ReNPPP, 2005 - 2010).

Preglednica 1: Priporočila za vnos bistvenih sestavin za odraslega človeka na dan
MOŠKI - 70 kg ŽENSKA - 55 kg
g/dan

g/dan

ŽENSKA V
LAKTACIJI3
(g/dan)

Ogljikovi hidrati

480

330

550

Beljakovine

70

55

100

Maščobe

70

55

70

Esencialne aminokisline

10-20

8-17

13–26

Esencialne mašč. kisline

6-8

5-7

6–8

1,5–2,0

1,1–1,5

1,5–2,0

0,8

0,8

1,3

Na (+)

2

2

2

K (+)

2

2

2

0,3

0,3

0,3

6

6

6

A vitamin

1,6

1,6

2,6

D vitamin

0,01

0,01

0,01

B1 tiamin

1,5

1,0

1,4

B2 riboflavin

1,8

1,4

2,0

C vitamin

75

75

100

Voda (l/dan)
Ca (+ +)

Mg (+ +)
Cl (-)

Vir: Pokorn, 1996 b

3

Laktacija je strokovni izraz za izločanje mleka oziroma dojenje (eSlovar.com, b.d.).
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Iz preglednice 1 je razvidno, da zdrav moški, težak 70 kg, na dan potrebuje 480g
ogljikovih hidratov, 70g beljakovin in 70g maščob. Ženska, težka 55 kg, pa na
dan potrebuje 330g ogljikovih hidratov, 55g beljakovin in 55g maščob. Zelo
zanimiv je tudi podatek, da ženska v laktaciji dnevno potrebuje več ogljikovih
hidratov in beljakovin kot zdrav, 70 kg težak moški, to je 550g ogljikovih
hidratov in 100g beljakovin dnevno. Medtem ko moški in ženska v laktaciji
potrebujeta enako količino maščob dnevno, in sicer 70g.

Preglednica 2: Priporočila za dnevni vnos energije in beljakovin za mladostnike
SPOL

STAROST

POVPREČNA

ENERGIJSKE

POTREBE PO

(let)

MASA (kg)

POTREBE (kJ)

BELJAKOVINAH
(g/kg)

DEČKI

DEKLICE

10–12

34,5

9200

1,0

12–14

44,0

10000

1,0

14–16

55,5

11100

0,95

10–12

36,0

8200

1,0

12–14

46,0

8800

0,95

14-16

52,0

9000

0,9

Vir: WHO, 1990, cit. po Savić, 2006, str. 4

Dečki, stari od 10 do 12 let, težki približno 34,5 kg, potrebujejo 9200 kJ dnevno,
od tega 1,0 g/kg beljakovin, kot kaže preglednica 2. Enako stare deklice, težke
približno 36,0 kg pa potrebujejo dnevno 8200 kJ, od tega 1,0 g/kg beljakovin.
Energijske potrebe dečkov in deklic se z leti povečujejo, tako dečki, stari od 14 do
16 let, težki približno 55,5 kg dnevno potrebujejo 11100 kJ in od tega 0,95 g/kg
beljakovin, medtem ko enako stare deklice, težke približno 52,0 kg, potrebujejo
dnevno 9000 kJ, od tega pa 0,9 g/kg beljakovin.

Otroci in mladostniki potrebujejo za zdrav razvoj določeno količino energije in za
življenje potrebnih hranilnih snovi, ki jih pridobivajo iz hrane, prav zato je skrbno
načrtovanje prehrane za njih nujno potrebno (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc,
Gregorič, Adamič in Čampa, 2005).
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1.2 Sestava hrane
Živila, ki jih uporabljamo za vsakodnevno prehrano, so sestavljena iz nekaj vrst
temeljnih hranil: beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob, vitaminov in
mineralov. Poleg naštetega pa vsa v naravni, nepredelani obliki vsebujejo še vodo.
Skoraj vsa živila vsebujejo več skupin hranil, le redka so sestavljena le iz ene
vrste (olja, masti, sladkor). Zdrava je tista prehrana, ki vsebuje vsa živila v
ustrezni, priporočeni količini. Prav zato je pomembno, da se seznanimo s sestavo
živil (Furlan idr., 1997).

1.2.1 Beljakovine

Beljakovine oziroma aminokisline so življenjsko pomembne. Potrebujemo jih za
telesno rast in kot gradbeni material celic v telesu. Sodelujejo pri nastanku
encimov, hormonov in obrambnih snovi organizma. Telo jih nujno potrebuje za
energijo in toploto. Potrebe po beljakovinah se s starostjo sicer spreminjajo,
vendar jih človek nujno potrebuje vse življenje. Organizem ne more sintetizirati
nekaterih aminokislin, ki so nujne za sintezo lastnih beljakovin, zato so le-te
nepogrešljive v hrani. Priporočila WHO za beljakovine visoke biološke vrednosti
so za ženske in moške 0,83 g na kg telesne teže na dan (Pokorn, 1996 b). Največ
beljakovin potrebuje dojenček (3 g na kg telesne teže), najmanj pa starejši človek
(0,6–1 g na kg na dan) (Hrovatin in Gantar, 1996).

Slika 1: Hrana, polna beljakovin
Vir: Mercator, b.d.
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Beljakovine so sestavni del vseh živih organizmov, vendar jih nekatera živila
vsebujejo več, druga manj. Za človeka so predvsem dober vir beljakovin živila
živalskega izvora (meso, ribe, jajca, sir, mleko). Živalske beljakovine so
polnovredne, saj vsebujejo vseh osem nujno potrebnih aminokislin, ki jih telo ne
more sintetizirati samo. Med živili rastlinskega izvora pa beljakovine vsebujejo
predvsem zrna stročnic (fižol, grah, soja) in tudi nekatera žita. Zelo visok delež
beljakovin v vsakodnevni prehrani pa ni zaželen, saj obremenjuje presnovo
(Furlan idr., 1997).

Preglednica 3: Dnevne potrebe po beljakovinah
Spol

Starost (leta)

g/kg

g/dan

50% priporočila*

vsi

6–7,9

1,13

25

12,5

vsi

8–8,9

1,11

31

15,5

dečki

10–11,9

1,09

39

19,5

dečki

12–17,9

1,03

59

29,5

deklice

10–14,9

1,07

47

23,5

deklice

15–17,9

0,92

52

26,0

Vir: Pokorn, 1995

* V dnevno prehrano vključujemo vsaj 50 % priporočenih beljakovin visoko
vrednih živil (meso, ribe, sir, jajca, stročnice), v dnevni jedilnik pa vključujemo
vsaj 3–5 dl mleka ali mlečnih izdelkov.

Preglednica 3 prikazuje, da dečki in deklice v starosti od 6 do 7,9 let na dan
potrebujejo 25 g beljakovin oziroma 1,13 g/kg teže posameznika. Dečki od 10 do
11,9 leta potrebujejo dnevno 39 g beljakovinskih živil oziroma 1,09 g/kg telesne
teže. Medtem ko deklice v razponu od 10 do 14,9 let potrebujejo 47 g beljakovin
dnevno oziroma 1,07 g/kg telesne teže.
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1.2.2 Ogljikovi hidrati

Ogljikovi hidrati oskrbujejo telo predvsem z energijo, vendar so s svojimi
sestavinami vključeni tudi v vsako celico telesa. Nastajajo predvsem v rastlinah s
fotosintezo, zato so glavna sestavina živil rastlinskega izvora (Furlan idr., 1997).
Poznamo različne ogljikove hidrate, ki jih ločimo po kemični zgradbi (Pokorn,
1996 b):
•

monosaharidi (enostavni sladkorji),

•

disaharidi (dvojni sladkorji),

•

polisaharidi (sestavljeni ogljikovi hidrati).

Slika 2: Hrana, polna ogljikovih hidratov
Vir: Društvo za raziskovanje morja in podvodne športe, b.d.

Med prebavo se ogljikovi hidrati v telesu razgradijo v enostavne sladkorje.
Monosaharide in disaharide imenujemo sladkorji, saj so sladkega okusa. Sem
uvrščamo kuhinjski sladkor in sladkorje, ki so naravne sestavine mleka, sadja in
zelenjave. Med polisaharidi pa so pomembni predvsem škrob in snovi, ki se med
prebavo ne razgradijo in jih imenujemo vlaknine (balastne snovi). Vlaknine
ugodno vplivajo na prebavo in presnovo, hkrati pa telesu ne dajejo energije
(Furlan idr., 1997).

Energija, ki jo dobimo z ogljikovimi hidrati v telo in je ne porabimo, se uskladišči
kot glikogen oziroma tudi kot maščevje (prav tam).
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Po normativih WHO naj bi dnevna prehrana odraslega človeka vsebovala od 40 %
do 60 % ogljikovih hidratov na dan, od tega je lahko od 5 % do 15 %
monosaharidov in disaharidov, skritih v sadju, zelenjavi in mleku (Pokorn, 1996
b).

1.2.3 Maščobe

Maščobe so živalskega in rastlinskega izvora. Iz njih dobimo dvakrat toliko
energije kot iz ogljikovih hidratov in beljakovin. Vse maščobe so sestavljene iz
glicerola, na katerega se vežejo maščobne kisline, ki so lahko nasičene (imajo
samo enojne vezi) ali nenasičene (imajo eno ali več dvojnih vezi). Po številu
dvojnih vezi se razlikujejo tudi enkrat ali večkrat nenasičene maščobne kisline.
Enkrat nenasičene so najpogostejše v rastlinskih oljih in telesu najmanj škodujejo
(Wikipedia, b.d.).

Med nenasičene maščobne kisline spadajo: omega 9, omega 6 in omega 3
maščobne kisline. Omega 9 maščobne kisline (olivno olje, lešniki) za telo niso
nujno potrebne, so pa priporočljive. Omega 6 maščobne kisline (nerafinirana
rastlinska olja) so bistvene, torej je njihov vnos v telo s hrano obvezen. Imajo dve
dvojni vezi, kar povzroča njihovo nestabilnost – če jih predolgo izpostavljamo
kisiku, svetlobi ali če jih segrevamo, se iz njih lahko začnejo tvoriti strupeni
produkti. Omega 3 maščobne kisline (laneno, ribje olje) so prav tako nujne. Imajo
tri dvojne vezi in tako blažijo vnetja, spodbujajo imunski sistem, zmanjšujejo
krvni pritisk in manjšajo možnost srčnih infarktov (Grom, 2007).

Slika 3: Olivno olje
Vir: http: Žurnal24.si, b.d.
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Živila živalskega izvora pa vsebujejo več nasičenih maščobnih kislin, ki so
človeškemu telesu nezaželene, saj vsebujejo holesterol in pripomorejo k nastanku
ateroskleroze. Največ holesterola je v mastnih vrstah mesa, maslu in jajčnem
rumenjaku. V živilih rastlinskega izvora pa holesterola ni. Vendar človeško telo
holesterol ustvarja tudi samo iz maščob, ki jih zaužijemo s hrano (Furlan idr.,
1997).

Če hrana vsebuje zelo malo maščob, se vitamini, ki so drugače topni v maščobah
(A, D, E in K), ne morejo absorbirati iz črevesja v kri in limfo. Hrana z manj kot
20 % maščobe je hkrati tudi zelo neokusna. Maščobe namreč izboljšujejo
konsistenco, vonj in okus živil (Furlan idr., 1997). Sodobni človek zaradi nizkih
potreb po energiji pri uživanju hrane svoje potrebe po maščobah hitro preseže.
Prav zato je debelost v današnjem času tako pogosta (Pokorn, 1996 b).

1.2.4 Vitamini

Vitamini so organske snovi, ki jih moramo v večini v človeško telo dovajati s
hrano ali vitaminskimi pripravki (A, E, C, B1, B2, B6, B12, folna in pantotenska
kislina), nekatere pa lahko v manjših količinah izgradi organizem sam (D, K,
biotin). Potrebni so za normalno delovanje telesa, za uravnavanje presnovnih
procesov, za rast, razmnoževanje, delovanje tkiv in organov ter za krepitev
imunskega sistema (Fiala, 2007a).

Slika 4: Sadje
Vir: Top Trade, b.d.
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Da zadostimo dnevne potrebe po vitaminih, moramo zaužiti vsaj 400 g svežega
sadja in zelenjave. Pri določenih obolenjih, kjer je motena absorpcija vitaminov iz
prebavil, pri stanjih, ko je povečana presnova v obdobju intenzivne rasti
organizma, med dojenjem, pri psihofizičnih naporih, kroničnem alkoholizmu …
se potrebe po vitaminih bistveno povečajo (Pokorn, 1996 b).

Vitamini so zelo občutljivi, vročina, konzerviranje, svetloba in daljše skladiščenje
jih lahko delno ali popolnoma uniči (Fiala, 2007a). Potreba človeškega organizma
po vitaminih je vse leto enaka. Posledice pomanjkanja pa se kažejo v
neodpornosti organizma, v pogostejših prehladih in okužbah (Omahen, 1995).

Vitamine delimo na tiste, ki so topni v maščobah (A,D,E in K), in na tiste, ki so
topni v vodi (C, B-kompleks in H). Za v maščobah topne vitamine velja, da
potrebujejo za prehod iz črevesja v kri v zaužiti hrani tudi nekaj maščob
(Wikipedia, b.d.). Vitamini, topni v vodi, pa se izločajo preko ledvic v seč in se v
telesu ne nalagajo v večjih količinah (Omahen, 1995). Zato skorajda ni nevarnosti,
da bi prišlo do zastrupitve zaradi zaužitja prevelike količine v vodi topnih
vitaminov. Kadar s hrano zaužijemo preveč vitaminov, se le-ti skladiščijo v
maščevju in jetrih. Pri pretiranem uživanju vitaminov, naravnih ali sintetičnih
(vitaminski pripravki), lahko pride do hipervitaminoze, ki se kaže v različnih
zdravstvenih težavah (Wikipedia, b.d.).

1.2.5 Minerali

Minerali

oziroma

rudnine

so

anorganski

kemijski

elementi.

Minerali

predstavljajo 4,5 % naše telesne mase, glavnina jih je v kosteh. Ne moremo jih
niti ustvarjati niti izrabiti, vse življenje jih moramo vnašati s hrano, vodo in
zdravili. Minerali so nujni za tvorbo encimov, hormonov, hemoglobina,
strukturnih beljakovin, preko katerih vplivajo na vse sestavine človeškega
organizma (Fiala, 2007b).
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Glede na potrebno količino v človeškem organizmu delimo minerale na (Furlan,
1997):
•

makroelemente (to so elektroliti in minerali, ki jih organizem
potrebuje v večjih količinah: železo, kalcij, fosfor, kalij, žveplo, klor,
natrij in magnezij );

•

mikroelemente (organizem jih potrebuje razmeroma malo: jod,
baker, mangan, fluor, nikelj, cink, krom in selen).

Presnova anorganskih snovi se razlikuje od presnove beljakovin, ogljikovih
hidratov in maščob. Njihovo vnašanje v telo s hrano lahko uravnavamo le okvirno
(Pokorn, 1996 b). Dovolj velik vnos mineralov še ne pomeni zadostne količine v
organizmu. Zato ima človeški organizem veliko kontrolnih mehanizmov za
vzdrževanje ravnovesja (absorpcija, distribucija in eliminacija) mineralov v telesu
(Fiala, 2007b).

Primarno pomanjkanje mineralov je pri človeku zelo redko, saj jih rastlinska in
živalska hrana vsebujeta dovolj. Pomanjkanje je možno le pri enolični prehrani ali
kadar hrana vsebuje kakovostno manj vredna živila ali veliko dietnih vlaknin in
fitinske kisline; ta v črevesju vežejo rudnine in tako preprečijo absorpcijo hranil
(Pokorn, 1996 b). Pomanjkanje mineralov se kaže kot utrujenost, izguba apetita,
motnje spanja, utrujenost, brezvoljnost, slabost ... (Fiala, 2007b).

1.2.6 Voda

Voda je življenjsko pomembno hranilo za človeka. Brez nje ne bi preživeli dlje
kot 100 ur, medtem ko ostala hranila lahko zanemarjamo cele tedne. Nahaja se v
celicah, medceličnem prostoru in krvnem obtoku. Voda prenaša po telesu hranilne
in odnaša odpadne snovi, prenaša hormone in encime ter uravnava telesno
temperaturo (Pokorn, 1996 b).

V vodi potekajo vsi presnovni procesi v telesu in že manjša izsušitev pomembno
vpliva na telesne in duševne zmožnosti. Z uživanjem zadostnih količin tekočin
14
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tako preprečujemo blage izsušitve organizma in s tem posledično tudi zmanjšane
telesne in duševne zmožnosti (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).

Vsebnost vode v človeškem telesu se razlikuje in spreminja med posamezniki. V
našem življenju pa se predvsem zmanjšuje od več kot 90 % celotne teže pri plodu
do 74 % pri dojenčku, 60 % pri otroku, 59 % pri najstniku, 56 % pri najstnici, do
59 % pri moškem in 50 % pri ženski, vse do 56 % pri starostnikih in pri
starostnicah do 47 % nad 50. letom starosti. Razlike pri spolu pripisujejo razliki v
akumuliranju maščob, kot tudi pri starostnikih, kjer mišično maso nadomesti
maščobno tkivo (VsiZdravi.org, b.d.).

Vodo vedno potrebujemo, saj jo stalno tudi izgubljamo (VsiZdravi.org, b.d.):
•

s sečem skozi ledvice okrog 1500 ml na dan,

•

z blatom skozi črevo okrog 100 ml na dan,

•

z izhlapevanjem okrog 400 ml na dan,

•

z znojenjem skozi kožo okrog 500 ml na dan.

Slika 5: Ustekleničena voda
Vir: Radenska, b.d.

Najmanjša količina vode, ki jo človek potrebuje na dan, je odvisna od njegove
fizične

aktivnosti,

zdravstvenega

stanja

in

mikroklimatskih

razmer.

Najnaravnejša, zdravstveno in fiziološko najprimernejša pijača za odžejanje in
nadomeščanje izgubljene tekočine je talna ali globinska voda. Le-ta vsebuje
namreč mnoge življenjsko pomembne snovi: kalcij, magnezij, kalij, baker, železo,
cink, litij, jod in fluor. Kljub temu pa se lahko odžejamo tudi z mnogimi drugimi
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napitki. Večina teh pa ni priporočljivih, saj običajno vsebujejo veliko dodanega
sladkorja, predvsem saharoze. Najprimernejši od teh je naravni sadni sok, ki
vsebuje le naravni sladkor (grozdni in sadni sladkor) (Pokorn, 1996 b).

1.3 Uravnotežena prehrana
Telo ne more dobiti vseh potrebnih hranilnih snovi le iz ene vrste živil, zato je
potrebno uživati raznovrstno hrano (v primernih količinah). Po svetu ljudje
pridobivajo hranilne snovi iz različnih vrst hrane, odvisno od pridelka, živine, ki
jo gojijo, in od vrste hrane, ki si jo lahko privoščijo (Goodman, 2006).
»Po Mitchellovi definiciji [poudarek dodan] (1962) vsebuje uravnotežena
prehrana vse esencialne hranljive snovi v takih količinah in razmerjih, da
zadoščajo za delovanje vseh funkcij organizma v največji možni meri.« (Pokorn,
1996 b).

Prehrana, ki ustreza vsem tem zahtevam, je osnova za optimalen razvoj, telesno in
duševno zdravje, odpornost organizma, največjo možno telesno in duševno
storilnost človeka ter posledično tudi za doseganje visoke starosti posameznika.
Potrebe vsakega posameznika po hrani je mogoče zadostiti z neštetimi možnimi
kombinacijami živil (Furlan idr., 1997).

Z ustreznimi tabelami živil lahko hranilno in biološko vrednost hrane tudi
ocenimo. Priporočljiv delež energije je za posamezne razvojne faze človeka in pri
različnih telesnih dejavnostih različen. Dnevna priporočila za zdravega odraslega
človeka so naslednja (Pokorn, 1996 b):
•

12–17 % beljakovin,

•

25–35 % maščob,

•

50–55 % ogljikovih hidratov.
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1.3.1 Prehrambena piramida

Prehrambena piramida je slikovni prikaz izbora in količin živil, ki naj jih jemo
vsak dan. Gre za priporočilo, ki nam lahko pomaga izbrati tisto hrano, ki je za nas
zdrava in primerna. Piramida spodbuja uživanje pestre, raznolike hrane, s katero
pridobimo potrebne hranilne snovi in hkrati ustrezno količino kalorij.
Prehrambena piramida nam pomaga izbrati hrano v skladu s priporočili WHO
(MOJKROZNIK, b.d.).

Biološko, polnovredno in mineralno polnovreden obrok je sestavljen iz vseh
skupin živil. Čim več različnih živil iz posamezne skupine piramide v
priporočenih količinah zagotavlja kakovostno in zdravo prehranjevanje. Z
upoštevanjem prehranske piramide naj bi se zmanjšali tveganje za kronične
bolezni in izboljšali splošno zdravje prebivalstva (Požar, 1998).

1.3.1.1

Prehrambena piramida (1992)

Prehrambena piramida iz leta 1992 prikazuje uživanje živil iz šestih glavnih
prehranskih skupin (OŠ Danile Kumar, b.d.):
1. skupina: živila z veliko maščob in sladkorjev,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: sadje,
5. skupina: zelenjava,
6. skupina: kruh, testenine, žita, riž in druga škrobna živila.
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Slika 6: Prehrambena piramida (1992), razdeljena na šest skupin
Vir: Mercator, b.d.

V tej prehrambeni piramidi je priporočeno predvsem uživanje živil, bogatih z
ogljikovimi hidrati (kruh, žita, riž in testenine). Izogibali naj bi se živilom, ki so
bogata z maščobami. Cilj navedenega je bil zmanjšati nasičene maščobne kisline
v telesu, ker te povzročajo dvig ravni holesterola. Znanstveniki so kasneje
ugotovili, da uživanje belega kruha in belega riža neugodno vpliva na raven
glukoze in inzulina v telesu. Z zamenjavo navedenih živil z »zdravimi«
maščobnimi kislinami se tveganje za bolezni srca in ožilja posledično zmanjša
(OŠ Danile Kumar, b.d.).

Na podlagi številnih raziskav so tako nutricionisti izdelali novo prehrambeno
piramido, ki priporoča uživanje nenasičenih maščobnih kislin in polnozrnatih
živil.
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1.3.1.2

Novejša prehrambena piramida (2003)

Temelj nove piramide, ki sta jo oblikovala Willett in Stampfer, je redna telesna
vadba in posameznikov nadzor telesne teže. Iz nove prehrambene piramide je
razvidno tudi zmanjšano uživanje ogljikovih hidratov, masla in rdečega mesa (OŠ
Danile Kumar, b.d.).

Živila, ki jih nova piramida priporoča za uživanje, pa so razdeljena na devet
skupin (prav tam):
1. skupina: rdeče meso in maslo,
2. skupina: beli riž, beli kruh, krompir, testenine in sladkor,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki (tudi kalcijevi nadomestki),
4. skupina: ribe, perutnina in jajca,
5. skupina: stročnice in oreščki,
6. skupina: zelenjava,
7. skupina: sadje,
8. skupina: polnozrnati žitni izdelki,
9. skupina: rastlinska olja (oljčno, sojino, koruzno, sončnično, …).

Slika 7: Prehrambena piramida (2003), razdeljena na devet skupin
Vir: OŠ Danile Kumar, b.d
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V prehrambeni piramidi so nekatere količine zapisane tudi v enotah. Enote so
količine, ki jih ni potrebo tehtati. Pri razlagi so ponekod omenjeni dekagrami,
vendar le v oporo, za lažjo predstavo. Enota kruha je pol rezine (okrog 3 dag) ali
pol žemlje. Dve veliki žlici kosmičev tudi pomenita eno enoto. Enota prepečenca
je košček prepečenca. Velika žlica ajdove ali prosene kaše, ješprenja, zdroba,
moke ali testenin pomeni eno enoto. Enota je tudi krompir srednje velikosti
(Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, b.d.).

Dnevno bi naj zaužili 10–16 enot. To zgleda nekako tako: če zjutraj
pozajtrkujemo dve rezini kruha, so to 4 enote. Sendvič, ki ga pojemo za malico,
doda še dve enoti. Če za kosilo pripravimo dve veliki žlici riža, sta to še dve enoti.
Dva keksa, zaužita za popoldansko malico (1 enota) ter dva manjša krompirja za
večerjo, so še tri dodatne enote. Po tako pripravljenem jedilniku bi v enem dnevu
skupaj sešteli oziroma pojedli za 11 enot hrane (prav tam).

1.3.1.3

Pogled na posamezne dele prehrambene piramide

Prehrambena piramida priporoča uživanje hrane iz devetih poglavitnih
prehranskih skupin. Vsaka od skupin vsebuje določene hranilne snovi, ne pa čisto
vseh, ki jih naše telo potrebuje. Prav tako velja tudi, da živila iz ene skupine ne
morejo nadomestiti živil iz druge skupine. Nobena skupina živil ni pomembnejša
od druge, zato za uravnoteženo prehrano potrebujemo živila iz vseh skupin.
Piramida v obliki semaforja ponazarja količine živil v dnevni prehrani in potrebo
po izbiranju zdravih živil.

Na samem vrhu piramide so rdeče meso, maslo, beli riž, beli kruh,
krompir, testenine in sladkor. Ta živila imajo veliko kalorično
vrednost in nasičene maščobne kisline. Živila imajo malo hranilnih
snovi, zato jih uživamo redko.
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Na tej ravni prehranske piramide so: mleko, jogurt, sir in drugi
mlečni izdelki, perutnina, ribe, stročnice, jajca, oreščki in sadje. Ta
živila so pomembna zaradi beljakovin, kalcija, železa in cinka, zato
jih uživamo zmerno.

Na tej ravni so živila rastlinskega izvora, zelenjava, polnozrnati
žitni izdelki in rastlinska olja. To so živila polna vitaminov,
mineralov, vlaknin in nenasičenih maščobnih kislin. Ta živila
uživamo redno, ob vsakem obroku.

1.4 Ritem prehranjevanja
Ritem prehranjevanja obsega ustaljene načina prehranjevanja, ki se ponavljajo iz
dneva v dan, iz leta v leto in iz roda v rod. Te navade zaradi ponavljanja postanejo
človekova značilnost. Že v prvih mesecih in letih si posameznik izoblikuje
prehranjevalne navade, zato moramo biti pri oblikovanju teh navad še posebej
pozorni. Sprva še ne moremo kontrolirati želje po teku in hrani, saj nam možgani
sporočajo, kdaj telesu primanjkuje energije; toda že po prvem letu starosti lahko
to željo nadziramo sami. Le novorojenčki imajo biološki ritem prehranjevanja, saj
jedo kadarkoli (Pokorn, 2001).

Povsem upravičeno je, da o prehrani govorimo le kot o družbeni prehrani.
Človekova biološka ura v okolju z mešano prehrano zagotovi posamezniku zdrav
režim hranjenja. Psihosocialni dejavniki in posameznikova subjektivna reakcija pa
lahko človekovo biološko-prehransko uro porušijo in s tem posledično tudi
zdravje. Prehranjevalne navade posameznika so namreč močno odvisne od
družbenih dejavnikov (Furlan idr., 1997). Posledice porušenega prehranjevalnega
ritma so lahko nedohranjenost, prenahranjenost in številna obolenja, povezana z
neustrezno prehrano (Pokorn, 1996 b).
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1.4.1 Načrtovanje dnevne prehrane

Strokovnjaki so ugotovili, da je za naše zdravje ter dobro psihično in fizično
počutje pomembno število zaužitih obrokov na dan. Tako naj bi imel človek
najmanj tri redne obroke dnevno ali še bolje, od tri do pet obrokov. Redni dnevni
obroki naj bi bili zaužiti v časovnem razmaku 3−4 ure. S pravilnim ritmom
prehranjevanja organizmu zagotavljamo stalno preskrbo s hranljivimi snovmi in
potrebno energijo, ki jo potrebujemo za opravljanje vseh funkcij (Fakulteta za
elektrotehniko v Ljubljani, b.d.).

Pri sestavljanju dnevnih jedilnikov smo pozorni predvsem na pestrost,
prehranjevalne in kulturne navade ljudi, na redno prehrano, razmerje med količino
zaužite in porabljene energije, vitaminsko in mineralno bogato hrano z dovolj
svežega sadja in zelenjave in na zadostno količino napitkov, tekočin (Pokorn,
2001).

Slika 8: Raznovrstna prehrana
Vir: Šaban, b.d.

Dokazano je bilo, da je med ljudmi, ki zaužijejo manj kot tri obroke dnevno, več
debelosti, z aterosklerozo povezanih bolezni, sladkornih bolezni in bolezni
prebavil, kot pri tistih, ki zaužijejo pet ali več obrokov dnevno (Furlan idr., 1997).
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1.4.2 Dnevni obroki

Celodnevni obrok je hrana, ki jo zaužijemo v enem dnevu. Da bi organizmu
zagotovili enakomerno dovajanje energije in hranil, je pomembno da ne
zaužijemo vse hrane naenkrat, ampak jo razčlenimo na več obrokov.

Ločimo glavne, vmesne in dopolnilne obroke (Koch, 2000):
•

glavni obroki - zajtrk, kosilo, večerja;

•

vmesna obroka - dopoldanska malica, popoldanska malica;

•

dopolnilni obroki - potrebujejo jih le manjši otroci, starejši ljudje in
bolniki.

Človek naj bi več hrane zaužil pred začetkom dela in po končanem delu, med
delom je predviden le manjši (dopolnilni) obrok hrane. Glede na današnji tempo
tedenskega dela pa človek zaužije manj hrane med tednom in več hrane, kot je
energijsko potrebuje, med vikendom (Pokorn, 1996b).

1.4.2.1

Število in čas uživanja dnevnih obrokov

V enem dnevu naj bi zdrav človek, ki je povprečno aktiven, zaužil pet obrokov –
tri glavne in dva vmesna v zaporedju: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo,
popoldanska malica in večerja (Koch, 2000).

Zajtrk naj bi bil energijsko in biološko najbolj bogat obrok dnevna. Predstavlja naj
25 % zaužite hrane čez cel dan. Predvideno naj bi bil okrog 7. ure zjutraj. Lažja
dopoldanska malica naj predstavlja 15 %, približno od 9. do 10. ure dopoldne.
Sledi naj zmerno kosilo, ob 13. uri, ki naj bi predstavljalo 30 % zaužite hrane.
Lahka popoldanska malica med 15. in 16. uro naj bi predstavljala le 10 % hrane
na dan, ki ji sledi še skromna večerja do 19. ure z 20 % (prav tam).
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Pri uživanju hrane je zelo pomemben tudi čas uživanja (Pokorn, 1996 b). Če
obrok prehitro pojemo, ga navadno tudi slabše zgrizemo. Tako se hrana že v ustih,
kjer se začne prvi del prebave, ne pomeša dovolj s slino. V želodec tako
posledično prispejo večji kosi hrane, ki se slabše prebavijo. Za prebavo torej
zahtevajo več prebavnega soka in intenzivnejše delovanje želodca, kar pomeni
tudi večjo obremenjenost želodca. Posledica vsega tega je, da organizem slabše
izkoristi hranljive snovi, prav zato je zelo pomembno, da si za hrano vzamemo
določen čas. Tako je predvideno, da zajtrk, dopoldansko in popoldansko malico
zaužijemo v 10 – 15 minutah, kosilo in večerjo pa v 20 – 30 minutah (Koch,
2000).

Pri zdravih obrokih velja pravilo razdelitve krožnika na tretjine (Koch, 2000):
•

tretjino morajo zavzemati živila iz skupine ogljikovih hidratov;

•

tretjino živila iz skupine beljakovin (v katerih so vedno skrite še
maščobe živalskega izvora);

•

tretjino pa živila, ki vsebujejo vlaknine (sadje in zelenjava);

•

rob krožnika mora ostati prazen.

Slika 9: Razdelitev krožnika na tretjine
Vir: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, b.d.

Za zdravje je potrebno obroke uživati redno in ob določenih urah dneva, saj se s
tem vzdržuje najboljše delovanje prebavnega sistema (prav tam).
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1.4.2.2

Časovni presledki med obroki

Najbolje je, če si obroki sledijo v časovnem razmaku na 3 do 4 ure. Po zaužitju
glavnih obrokov (zajtrka, kosila in večerje) si vzamemo še čas počitka, ki naj traja
od 20 do 30 minut. Toliko časa namreč potrebuje naš prebavni sistem in njegovi
prebavni sokovi za sprejem hrane in kasnejšo dobro prebavo. Vsako hitenje,
razburjanje in jeza zavirajo delovanje mnogih žlez in s tem posledično tudi
prebave (Koch, 2000).

Preglednica 4: Časovno trajanje posameznega obroka
OBROK

TRAJANJE (v minutah)

zajtrk

10–15

dopoldanska malica

10–15

kosilo

20–30

popoldanska malica

10–15

večerja

20–30

Vir: Koch, 2000

Iz preglednice 4 lahko razberemo, da bi si morali za zajtrk, dopoldansko in
popoldansko malico vzeti vsak dan od 10 do 15 minut časa, za kosilo in večerjo
pa od 20 do 30 minut. Glede na priporočen čas trajanja posameznega obroka
lahko sklepamo, da si moramo za vsak obrok dneva posebej vzeti čas, da ga ne
zaužijemo prehitro, saj s tem dodatno obremenjujemo našo prebavo.

Hrano moramo uživati sede in če imamo možnost, sedimo vedno na istem mestu
pri mizi. V miru prežvečimo vsak grižljaj posebej (priporočljivo je dvajsetkrat),
preden ga pogoltnemo. Z vsemi tremi izpolnjenimi pogoji zadovoljimo center
ugodja v možganih. Pozornost tako usmerimo k hrani – posledično ugotovimo, da
bo že manjši obrok potešil potrebo po hrani in preprečil prenajedanje. Kdor
namreč prehitro požira hrano, lahko v 20 minutah poje dvakrat več hrane, kot je v
resnici potrebuje. Zadnji večerni obrok zaužijemo vsaj dve uri pred spanjem, da
zvečer ne obremenjujemo prebavil (Koch, 2000).
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1.5 Alternativne oblike prehranjevanja
»Alternativne oblike prehrane so tisti načini prehrane, ki jih ljudje uživajo mimo
priporočil priznane medicine. Vsa hrana, ki jo človek uživa, mora biti zdrava.
Alternativne oblike prehrane so po večini primerno zdrave oblike hrane in
prehrane, seveda če se pravilno vključujejo v energijsko in hranilno uravnoteženo
dnevno prehrano in zdrav način življenja.« (Pokorn, 1996 a).

Glede na izsledke in spoznanja znanstvene medicine ne moremo trditi, da bi imeli
alternativni načini prehrane kakšen poseben zdravilni ali varovalni učinek, čeprav
v medijih srečujemo veliko javnih priznanj o zdravljenju artritisa ali raka z
alternativno prehrano. Iz medicinskega stališča ni tako pomembno, ali takšni
postopki alternativnega prehrambenega zdravljenja res pomagajo ali ne, ampak je
važneje, da zdravju ne škodujejo (Furlan idr., 1997).

V zadnjih letih so se tudi pri nas začele širiti alternativna prehrana ali njene
oblike,

med

katere

prištevamo:

bioprehrano,

azijsko,

mediteransko,

vegetarijansko, makrobiotično ali surovo prehrano. Osnovni obliki alternativne
prehrane sta bioprehrana in surova prehrana, saj spadata na področje varne
hrane in prehrane (prav tam).
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Preglednica 5: Alternativni in drugi načini prehrane
VRSTA PREHRANE
Makrobiotična

ZNAČILNOSTI PREHRANE

POMEN ZA ZDRAVJE

hrana iz človekovega neposrednega

je zdrava hrana, a vprašljivo, če

okolja, poseben izbor živil na JIN in

bolj od drugih oblik

JANG
Organsko-biološko

samo nekontaminirana hrana (s čim

zdrava

v

okviru

maksimalno

čista hrana

manj aditivov in kontaminentov)

dovoljenih koncentracij

s posebnim učinkom na zdravje

vprašljivi so dietoprofilaktični in

(BIOHRANA)
Naravna (Natural Food)

dietoterapevtični učinki
Vegetarijanska

VEGANS; samo rastlinska

energijsko redka hrana, malo vit.

LAKTO-OVO-

B12,

VEGETARIJANSKA

maščob, veliko dietnih vlaknin;

OSTALE OBLIKE; tudi z dodatki

antiaterogena, shujševalna hrana

malo

holesterola,

malo

rib
Surova hrana

pretežno surova živila v dnevni

(higiensko oporečna) možna je

(prehrana)

prehrani

biološka kontaminiranost; težje
prebavljiva

Hitra (Fast Food)

Ribja dieta

»Modne diete«

vroča hrenovka, hamburgerji, ocvrti

pretežno

krompirček…

socialno-medicinski pomen

bogata

z

gama

3

maščobnimi

energijska

hrana,

le pod določenimi pogoji bolj

kislinami

zdrava hrana

razne oblik zdrave prehrane

le pod določenimi pogoji bolj

»Joga diete«

zdrava hrana

Vir: Pokorn, 1996 a

V preglednici 5 so navedeni nekateri alternativni in drugi načini prehranjevanja,
opisane pa so tudi značilnosti določene prehrane z učinkom na človekovo zdravje.
Tako je biohrana oziroma organsko-biološko čista hrana tista, ki vsebuje le
nekontaminirana živila s čim manj aditivov in kontaminentov. Tovrstna hrana je
zdrava v okviru maksimalno dovoljenih koncentracij.
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1.5.1 Bioprehrana

Biološka hrana je pridelana naravno. V njej ni nobenih ostankov kemičnih
snovi, pesticidov, umetnih gnojil, težkih kovin; v živilih živalskega izvora prav
tako ne sme biti ostankov kemičnih snovi, ki jih dobijo živali s krmo ali zdravili –
antibiotiki, hormoni (Furlan idr., 1997).

Z naravno pridelavo hrane se ukvarjajo predvsem ekološke kmetije. Cilji
ekološkega kmetijstva niso tako samo pridelana zdrava hrana, ampak tudi
zaviranje ekološke katastrofe, v katero drvi naš planet. Tako se pri pridelovanju
rastlin odločajo za kolobarjenje (vsako leto se na isti del njive posadi druga vrsta
rastline, zemlja pa eno leto tudi počiva). Zemljo gnojijo z naravnimi gnojili, kot so
kompost in iztrebki živali, ki pa morajo biti hranjene z biološko pridelano hrano
(Priročnik za bruce, b.d.).

1.5.2 Surova prehrana

Zagovorniki surove oziroma presne prehrane utemeljujejo zdravilne učinke
presne hrane z njenimi sestavinami, ki jih kuhanje uniči. To so predvsem nekatere
aminokisline, vitamini, eterična olja, hormoni in encimi (Furlan idr., 1997).

Posamezni zagovorniki različno pojmujejo in uporabljajo presne diete za
vzpostavitev in ohranitev želene telesne teže. Pri vseh navedbah uspehov surove
hrane pa njeni zagovorniki zamolčijo vse pomanjkljivosti in celo tveganja, ki jih
tovrstni način prehranjevanja prinaša. Surova hrana je namreč lahko rezervoar
škodljivih bakterij in zajedavcev, plesni in njihovih toksinov ter številnih
strupenih snovi, ki jih sicer uniči le kuhanje. Če torej pretehtamo vse dobre in
slabe strani presne hrane, lahko povzamemo, da je primerno zdravo le sveže,
dobro oprano sadje ter dobro oprana in očiščena zelenjava. Presna žita in stročnice
lahko uživamo le v obliki kalčkov, hladno stiskana olja le rafinirana, surova hrana
živalskega izvora pa zdravju ne le da škodi, temveč ga tudi naravnost ogroža (prav
tam).
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1.5.3 Vegetarijanska prehrana

Ko govorimo o vegetarijanski prehrani, mislimo zlasti na prehranjevanje z
rastlinsko hrano oziroma s hrano, ki ne vsebuje mesa ali živil živalskega izvora
(Pokorn, 1996 b).

Vzroki, zakaj se ljudje odločajo za vegetarijanstvo, so različni: zdravstveni,
verski, etnični, ekološki ali fiziološko-metafizični. Za sodobnega sedečega
človeka je lahko lažja oblika vegetarijanske prehrane, lakto-ovo-vegetarijanska
prehrana, povsem zdrava prehrana. Znano je, da imajo vegetarijanci manj srčnih
bolezni in bolezni žil ter nižji krvni tlak kot tisti, ki uživajo tudi meso. Vzrok pa je
tudi v drugačnem načinu življenja vegetarijancev, saj je med njimi malo
debeluhov, kadilcev ter pivcev alkohola in kave (Zdravniški nasveti, b.d.).

Rastlinska hrana ima majhno energijsko gostoto in večjo nasitno vrednost.
Vegetarijanski jedilniki so v uravnoteženi prehrani zelo obsežni, zato se lahko
pokaže pomanjkanje energijskih hranil, še zlasti pri otrocih zaradi majhne
kapacitete želodca (Pokorn, 1996 b).

Vegetarijanska prehrana načeloma vsebuje dovolj folne kisline in vitaminov B1,
C in A, dietnih vlaknin in ogljikovih hidratov, manj pa vitaminov B12 in B6 ter
rudnin. Posebni problem predstavljajo esencialni elementi: cink, kalij, magnezij,
železo, mangan, selen in baker. Če v vegetarijanski prehrani ni dovolj lupinastega
sadja ali stročnic, lahko začne človeku primanjkovati beljakovin (prav tam).

Za stroge vegetarijance je značilno, da so slabokrvni. Le redka rastlinska živila
vsebujejo vitamin B12, ki je v telesu vegetarijancev na robu pomanjkanja. Ob
večjih naporih ali potrebah, na primer med nosečnostjo, se pokaže pravo
pomanjkanje. Že med nosečnostjo, zlasti pa med dojenjem, se pojavi tipična
slabokrvnost zaradi pomanjkanja vitamina B12 tudi pri otroku (Furlan idr., 1997).

Otroci, ki uživajo vegetarijansko hrano v obdobju intenzivnega razvoja in rasti, so
nekoliko manjši od vrstnikov, ki uživajo mešano prehrano z živalskimi
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beljakovinami. Ti otroci so tudi manj odporni na različne bolezni, na kar vpliva
tudi večja umrljivost, česar skoraj ne zasledimo med otroci, ki uživajo mešano
prehrano in so posledično normalno prehranjeni (prav tam).

1.5.3.1

Oblike vegetarijanske prehrane

Obstaja veliko vrst vegetarijanstva. Tako so osnovne in najbolj razširjene diete
naslednje (Wikipedia, b.d.):
•

Lakto-vegetarijanstvo
Lakto-vegetarijanci so zmerni vegetarijanci, ki ne jedo mesa. Poleg
hrane rastlinskega izvora uživajo vse mlečne izdelke.

•

Ovo-vegetarijanstvo
Poleg hrane rastlinskega izvora je dovoljeno tudi uživanje jajc.

•

Lakto-ovo-vegetarijanstvo
Poleg hrane rastlinskega izvora je dovoljeno uživanje vseh mlečnih
izdelkov in jajc.

•

Veganstvo
Dovoljeno je uživanje hrane rastlinskega izvora (mlečni izdelki in
jajca so prepovedani). Med je dovoljen le občasno.

•

Frutarijanstvo (sadjejedstvo)
Dieta, pri kateri se uživa le sadje in orehi.

1.5.4 Makrobiotična prehrana

Makrobiotika oziroma veležitje je nauk o dolgem in zdravem življenju. Temelji na
spoznavanju samega sebe in dojemanju človekove povezanosti z okoljem, v
katerem živi (Wikipedia, b.d.).

Makrobiotična prehrana ne temelji na vegetarijanski usmeritvi, čeprav vsebuje
veliko žit, semen, oreškov, stročnic, sadja, zelenjave ter zelo malo mesa in mesnih
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izdelkov. Razmerje med mesno in rastlinsko hrano je okrog 1 proti 7.
Makrobiotična prehrana vsebuje veliko zaščitnih snovi: vitaminov, mineralov,
rastlinskih antioksidantov in zlasti vlaknin ter zelo malo maščobe, holesterola,
sladkorjev in soli. Zaradi teh značilnosti predstavlja svojevrstno zdravo prehrano
v preventivi in kurativi pri zdravljenju številnih civilizacijskih bolezni (Furlan
idr., 1997).

Slika 10: Primer makrobiotičnega obroka
Vir: Mladažena.cz, b.d.

Makrobiotiki priporočajo le redno hranjenje poljubnih količin znotraj
predlaganih smernic. Vsakodnevna prehrana naj vsebuje (Wikipedia, b.d.):
•

50 %−
−60 % polnovrednega žita v zrnju, pripravljenega s
kuhanjem ali na druge načine;

•

5 %−
−10 % juhe, pripravljene z zelenjavo, algami, stročnicami;

•

20 %−
−30 % zelenjave, ki je naravno pridelana, prilagojena letnemu
času in pripravljena na različne načine: s kuhanjem, z dušenjem, s
praženjem, s paro;

•

5 %−
−10 % stročnic in morskih alg;

•

pijačo - vsakodnevno priporočljiv napitek je bančaj, zvarek iz
praženega rjavega riža in ječmena.

•

začimbe za kuhanje, ki se dodajajo v zmernih količinah, so:
neosiromašena morska sol z rudninami, miso, naravni šojo in tamari;
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olje za kuhanje naj bo le rastlinsko - nerafinirano sezamovo olje in
surovo koruzno olje;
•

namizne začimbe (gomašijo, marelica umeboša, zelenjavna
začimba teka, praženi kosmiči alge norje, umebošni kis itd.).

Občasna prehrana pa je naslednja (prav tam):
•

ribe in morska hrana,

•

sadje (sušeno in kuhano 2 do 3-krat na teden), pridelano ekološko
(odsvetuje se pogosto pitje sadnih sokov),

•

semena in jedrca,

•

naravno sladki priboljški in prigrizki se lahko uživajo enkrat
tedensko. Pripravljeni naj bodo iz kakovostnih sestavin (brez jajc,
prečiščene moke ali mlečnih izdelkov) in z žitnimi sladili (amazaki,
ječmenovo sladilo, rižev sirup).

1.6 Telesna teža in samopodoba
Telesna teža je ena najbolj opaznih značilnosti človekovega telesa, saj zunanje
razsežnosti telesa določajo prvi vtis, ki ga posameznik naredi na druge. Ne glede
na to, da človekovo zunanjost sestavlja ogromno le zanj značilnih podrobnosti, je
prav telesna teža mnogim ljudem najpomembnejši vir zadovoljstva oziroma
nezadovoljstva s svojo zunanjostjo (Furlan idr., 1997).

Dan danes je že splošno dobro znano, da človekova telesna teža vpliva na
posameznikovo zdravje. Kljub temu pa je za mnoge njihov telesni obseg veliko
pomembnejši od lastnega zdravja. Tako večina ljudi z neustrezno telesno težo trpi
zaradi nezadovoljstva s svojim videzom. V sodobnem času pa takšno
nezadovoljstvo še bolj vzpodbuja splošno poudarjanje pomena videza s pretiranim
idealiziranjem vitkosti v številnih medijih. Ti postavljajo človekovo zunanjost na
lestvici pomembnih vrednot daleč pred zdravje in tako v ljudeh utrjujejo
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predstavo, da je neustrezna zunanjost posledica vseh drugih nezadovoljstev v
življenju (Kuhar, b.d.).

Odnos do lastne telesne teže je torej lahko za posameznikovo samopodobo zelo
odločilen. Človek svojo vrednost že od nekdaj ocenjuje glede na izpolnjevanje
pričakovanj v okolju in družbi. Zato je razumljivo, da so prav mladostniki na tem
področju najbolj ranljivi. Njihovo osebnostno zorenje poteka v času največjih in
najbolj ključnih telesnih sprememb. V notranji negotovosti tako povezujejo svojo
socialno spretnost s tem, kako se njihova zunanja podoba sklada s podobo, ki jo
promovirajo mediji (Furlan idr., 1997).

Skrb za lastno telo, ustrezna nega in vzdrževanje, upoštevanje prehranjevalnih
navad, ki so telesu in zdravju ustrezne, vse to naj bi sestavljalo posameznikov
celotni pozitivni odnos do sebe, do potrjevanja zdravega samospoštovanja.
Namesto tega se pogosto dogaja prav nasprotno – posameznik postane sovražnik
svojemu telesu. Muči ga z nihanji v prehrani, obdobja preobilnega in nezdravega
hranjenja izmenjuje z obdobji strogih, nezdravih diet ter tako v hrani in pijači išče
trenutno ugodje (prav tam).

1.6.1 Motnje hranjenja

Motnje hranjenja so danes obsežna, skrb zbujajoča težava vsega sodobnega sveta.
Vedno več ljudi se na mnoge globoke stiske in preizkušnje odzove tako, da se
obrnejo proti lastnemu telesu, saj so neuspešni pri spoprijemanju s svojimi
težavami na dejaven in neposreden način (Furlan idr., 1997).

Motnje hranjenja so zunanji izraz globoke duševne in čustvene vznemirjenosti ter
nesprejemanja samega sebe. Oseba, ki trpi zaradi motenj hranjenja, svoje čustvene
težave izkazuje s spremenjenim odnosom do hrane in hranjenja. Navidezni
problem s hrano tako v globini skriva trpljenje, ki je nastalo zaradi cele vrste
različnih razlogov. Hranjenje ali zavračanje hrane postane izraz osvoboditve
bolečih in neprepoznavnih notranjih čustev. Motnje hranjenja so zdravstveni
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problem, ki mu zdravniki običajno posvetijo pozornost šele takrat, ko se razvije že
v svoji celotni klinični sliki (Klaić, 2007).

V osnovi ne gre za motnje v hranjenju, temveč za motnje v sprejemanju samega
sebe. Mladostniki, ki imajo motnjo hranjenja, se doživljajo kot grde, nesposobne,
neuspešne. Nikoli niso zadovoljni s seboj, čeprav zadano nalogo še tako dobro
opravijo. Zato so nesamozavestni, se ne spoštujejo in imajo nizko samopodobo.
Telo je najbolj stvaren in konkreten del človekove celovitosti, nekaj določnega,
vidnega, oprijemljivega. Predstava o lastnem telesu je tako sestavni del celotne
samopodobe. Povezana je s samospoštovanjem in oceno lastne vrednosti.
Odklonilen

odnos

do

telesa

in

sram

odločilno

znižujejo

človekovo

samovrednotenje (prav tam).

Med motnje hranjenja uvrščamo anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo in
kompulzivno oziroma prisilno prenajedanje.

1.6.1.1

Anoreksija nervoza

Sam izraz anoreksija pomeni medicinski izraz za izgubo apetita. Sicer pa je
anoreksija nervoza motnja prehranjevanja, pri kateri se posameznik, zaradi strahu
pred debelostjo oziroma pretirano željo po suhosti, izogiba hrani. Poleg
neprestanega stradanja, oseba pretirano izvaja tudi vse telesne vaje, ki naj bi
porabljale energijo in zmanjševale težo telesa. Poslužuje se celo bruhanja ali
uporabe odvajal (Benedičič, Čibej in Trpeski, 1999). Posledica zgoraj naštetega je
izredno nizka telesna teža, kar je zelo škodljivo za zdravje (Klaić, 2007).

Danes je vsesplošno sprejeto stališče, da je anoreksija nervoza kompleksna
psihosomatska4 motnja. Za anoreksijo nervozo večinoma zbolijo le dekleta, redko

4

O psihosomatski motnji ali bolezni govorimo takrat, ko duševne napetosti vplivajo na nastanek

telesne bolezni.
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fantje. Osebe, ki so zbolele, zelo dolgo nočejo sebi in drugim priznati svojega
bolezenskega stanja. Svojo okolico in sebe prepričujejo, da je z njimi vse v
najlepšem redu (Benedičič idr., 1999).

Slika 11: Dekle z anoreksijo nervozo
Vir: Tulumarka.com, b.d.

Anoreksična dekleta izgubijo tudi menstruacijo in shujšajo do take skrajnosti, da
se domači ne bojijo več le za njeno zdravje, temveč tudi za življenje. Ob vsem tem
pa se dekle niti ne zaveda, da na pogled še zdaleč ni videti prijetno, ampak si kljub
temu vztrajno prizadeva izgubiti vsak gram telesne teže. Ves čas je namreč v neki
evforiji, kot da bi z izgubljanjem teže pridobivala na energiji in vitalnosti (Furlan
idr., 1997).

Pri anoreksiji nervozi ne gre za pomanjkanje apetita, saj oseba nenehno misli na
hrano. Pogosto zbira recepte, nakupuje, pripravlja hrano za druge, pa vendar se
izogiba vseh situacij, povezanih s hrano in hranjenjem v družini, družbi. Tako se
umakne iz socialnega življenja v svoj svet bolečih čustev. Pri nekaterih dekletih
pa postanejo občutki lakote premočni, zato daljšemu obdobju stradanja sledi čas
prenajedanja, ki se konča s samoizzvanim bruhanjem in/ali uporabo odvajal ali s
klistiranjem (Benedičič idr., 1999).
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1.6.1.2

Bulimija nervoza

Bulimija nervoza je bolj skrita in pogostejša od anoreksije nervoze. Žrtve bulimije
nervoze se nekontrolirano prenajedajo. Oseba se med hranjenjem ne kontrolira,
je nesposobna ustaviti hranjenje ali izbirati vrsto hrane in količino hrane, ki bi bila
primernejša.

Obdobju prenajedanja sledi vedenje, ki naj bi preprečilo, da bi se oseba zredila.
Obdobja prenajedanja in odvajanja hrane se povprečno dogajajo dvakrat
tedensko. Oseba se pretirano in nepravilno doživlja kot predebelo ali pretežko.
Nekateri znanstveniki ločujejo bulimijo, povezano z bruhanjem, odvajanjem z
odvajali ali klistiranjem od bulimije, povezane s stradanjem ali pretirano telesno
vadbo. Prav tako so odkrili, da se dosti ljudi prenajeda, ne da bi se po tem
zatekali k odvajalnem vedenju (Benedičič idr., 1999).

Slika 12: Dekle z bulimijo nervozo
Vir: ImageShack, b.d.

Telesna teža ljudi z bulimijo nervozo ostane ponavadi v mejah normalnega,
čeprav lahko tudi znatno niha. Številnim osebam z bulimijo nervozo tako uspeva,
da dolgo niti najbližjim v njihovi bližini ne pride na misel, koliko opravka si
dajejo s hrano (Furlan idr., 1997).

Bruhanje in druge oblike odvajalnega vedenja olajšajo neprijetne občutke
napetosti želodca in začasno zmanjšajo občutke tesnobe, samoobtoževanja in
občutke izgube kontrole, ki je povezan s prenajedanjem (prav tam). Sčasoma se
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tako razvije cikel, po katerem bruhanje povzroča še več nažiranja in nažiranje
zahteva še več bruhanja. Tako se oseba z bulimijo počuti nemočna, nevredna in se
sama sebi gnusi. Večina se popolnoma zaveda, da so bolne, da imajo motnjo
hranjenja, vendar jim tesnobnost in strah, da bi se zredile, ne dovoljuje, da bi cikel
prekinile (Klaić, 2007).

1.6.1.3

Kompulzivno (prisilno) prenajedanje

Oseba, ki se kompulzivno prenajeda, uživa prekomerne količine hrane,
predvsem ogljikove hidrate in maščobe, ki nanjo delujejo kot droga. S tem za
krajši čas otopi neprijetna čustva in lajša premagovanje stresnih in konfliktnih
situacij (Benedičič idr., 1999). S hrano se tolaži, znižuje napetost in strah, toda
boleča čustva ostanejo. O motnji govorimo, kadar se to prisilno vedenje pojavlja
vsaj dvakrat na teden. Oseba se prenajeda brez jasnega razloga, čeprav ni fizično
lačna. Možne so epizode prenajedanja z visokokalorično hrano različnih okusov, v
katerih oseba v kratkem času poje velike količine hrane in pri tem hitro golta,
lahko pa se prenajeda čez ves dan (Klaić, 2007).

Slika 13: Dekle, ki se prenajeda
Vir: Lepo i zdravo, b.d.

Zaradi pogostega prenajedanja se sčasoma razvije prava zasvojenost s hrano.
Taka oseba izgubi nadzor nad vnosom hrane v telo. Osebo notranja prisila vodi v
uživanje večjih količin hrane, kot jih telo potrebuje. Tej prisili po hrani se
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kompulzivni jedec občasno lahko upre, vendar vedno težje. Kompulzivno
prenajedanje je namreč progresivna bolezen, kar pomeni, da sčasoma napreduje
in jo je vedno težje obvladati z voljo in disciplino (Benedičič idr., 1999).

Oseba nato vnos hrane ter telesni videz poskuša nadzirati na različne načine, in
sicer z izpuščanjem obrokov, polovičnimi porcijami, pretirano telovadbo,
navdušenjem nad vedno novimi dietami. Telesna teža pri taki osebi tako pogosto
niha (Klaić, 2007).

2 PREHRANJEVALNE NAVADE
Pojem prehranjevalna navada ali prehranjevalni vzorec pomeni, kakšen je način
prehranjevanja posameznika, neke skupine ali družbe kot celote. Prehranjevalne
navade vključujejo izbor in količino hrane, ki jo uživamo, delež posameznih živil
v prehrani, način in pogostost priprave hrane ter razporejenost uživanja
posameznih obrokov hrane preko celotnega dneva (Maučec Zakotnik, Koch,
Pavčič in Hrovatin, 2001).

Na prehranjevalne navade posameznika, skupin in tudi naroda vplivajo socialne,
ekonomske, etične in kulturne danosti okolja v posamezni državi. Velik vpliv na
prehranjevalne navade imajo izobraženost ljudi, dostopnost in tudi cena hrane.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) si zato prizadeva, da bi vsaka država
oblikovala in tudi izvajala zdravo prehranjevalno politiko. Ta vključuje pridelavo,
predelavo in ponudbo cenovno dostopne zdrave hrane vsem družbenim skupinam
prebivalcev, tudi socialno ogroženim, ter ustrezno izobraževanje celotnega
prebivalstva o zdravi prehrani (prav tam).
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2.1

Dobre prehranjevalne navade

Dobre prehranjevalne navade zajemajo (Maučec idr., 2001):
•

uživanje hrane sede,

•

redno prehrano,

•

uživanje hrane v mirnem in sproščenem okolju,

•

počasno uživanje hrane (za glavne obroke je predvidenih 30-60
minut),

•

hrano je potrebno dobro prežveči,

•

uživanje čimbolj pestre in ne preobilne hrane,

•

počivanje po jedi.

2.1.1 Zajtrkovanje

Od treh tradicionalnih obrokov dneva je zajtrk najpomembnejši. Je pa tudi tisti, ki
ga ljudje najpogosteje preskočijo. Zajtrk je namenjen prekinitvi lakote. Po osmih
do dvanajstih urah spanja je nivo sladkorja v krvi namreč nizek. Telo potrebuje
obrok, iz katerega bo dobilo potrebno glukozo (LifeStyle, 2007).

Uravnotežen zajtrk oskrbi telo s približno četrtino dnevnih potreb po bistvenih
hranilih. Ob izpuščanju zajtrka izpadlih prehrambenih elementov, predvsem
železa, kalcija in vlaknin, ne nadomestite s poznejšimi prigrizki in obroki (prav
tam).

Reden zajtrk torej oskrbi telo s pomembnimi hranili za preostanek dneva.
Hkrati pa zajtrk pomaga uravnavati apetit skozi celoten dan. Prebudi
metabolizem, ki se čez noč umiri. Po zajtrku je posameznik dovzetnejši za
informacije in lažje ohranja koncentracijo skozi celoten dan (prav tam).
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Slika 14: Primer zdravega zajtrka: žitarice, mleko in sadje
Vir: Žurnal24.si, b.d.

O tem, kako pomembno je uživanje zajtrka nam kažejo rezultati naslednje
raziskave, v katero je bilo vključenih 200 prostovoljcev, ki so dobivali različne
vrste zajtrkov. Eni so dobili le črno kavo, drugi pa obilen zajtrk s sadnim sokom,
kosmiči, slanino, prepečencem, maslom, marmelado in kavo z mlekom (Hauser,
1978).

Pri prostovoljcih, ki so za zajtrk spili le črno kavo, se je količina sladkorja v krvi
celotno dopoldne postopno zmanjševala, začel jih je mučiti glavobol, postali so
razdražljivi in utrujeni. Prostovoljcem, ki pa so zaužili obilen beljakovinski zajtrk,
se je krvni sladkor povečal na 120 mg in ostal nespremenjen cel dopoldan (prav
tam).

Ne glede na ostalo hrano, ki so jo zaužili prostovoljci brez zajtrka (črna kava) čez
dan, se jim krvni sladkor do normalne vrednosti ni povečal ves dan. Tisti z
zajtrkom so bili ves dan dobre volje, razgibani in polni energije (prav tam).

Ljudje, ki zdravo zajtrkujejo, lažje nadzirajo telesno težo in imajo nižji holesterol,
kar zmanjšuje nevarnost srčnih bolezni. Raznolikost jutranjega obroka je zelo
pomembna, saj zajtrk z vitamini in minerali v jutranjih urah doprinese k moči in
vzdržljivosti telesa. Povečata se koncentracija in produktivnost posameznika
(Omahen, 2005).
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2.2

Slabe prehranjevalne navade

Slabe prehranjevalne navade pa zajemajo (Maučec idr., 2001):
•

neredno prehrano,

•

uživanje hrane stoje, med hojo ali vožnjo,

•

prehitro uživanje hrane,

•

uživanje nezdrave hrane,

•

slabo prežvečeno hrano.

2.2.1 Posledice slabih prehranjevalnih navad

Slabe prehranjevalne navade vplivajo na slabše počutje, prehrambeno in
zdravstveno stanje. Ravno slabe prehranjevalne navade so danes posledica
pomanjkanja zavesti o pomenu zdrave prehrane, velikega oglaševanja hitre
prehrane in nezdravih napitkov, neprestanega hitenja, pomanjkanja odgovornosti
ljudi, ki načrtujejo prehrano drugih, nezainteresiranost zdravstvenih in drugih
delavcev o posvečanju časa v pravilno prehrano in pomanjkanja znanja o pripravi
zdrave prehrane (Maučec idr., 2001).

Nezdravo prehranjevanje in nezadostna telesna dejavnost sta značilnosti
nezdravega življenjskega sloga, h kateremu prispevata tudi kajenje in uživanje
alkoholnih pijač. Dokazano je, da ti dejavniki sodijo med ključne pri nastanku in
napredovanju kroničnih nenalezljivih bolezni ter pojavljanju zapletov pri njih.
Bolezni srca in ožilja ter kasnejši infarkt, ki jih vedno pogosteje zasledimo pri
odraslih, so poleg neizogibnih dednih dejavnikov prav tako posledica slabega
načina prehranjevanja od zgodnjega otroštva naprej (Zavod za zdravstveno
varstvo Ravne, 2008).

Pogost problem v razvitem svetu je debelost, ki je posledica neustrezne prehrane.
Znano je, da debelost večkratno zveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni pri
odraslih. Proti sladkorni bolezni in vsem njenim zapletom se najuspešneje lahko
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borimo predvsem na treh področjih, in sicer z zdravo prehrano, normalizacijo
telesne teže in redno telesno dejavnostjo. Glede prehrane pri sladkorni bolezni
veljajo prav enaka priporočila kot za preprečevanje bolezni srca in ožilja na sploh
- torej čim manj maščob, malo soli in čim več nepredelanih živil. S takšno
prehrano je tudi lažje vzdrževati primerno telesno težo (prav tam).

Ena izmed bolezni, ki je posledica pomanjkanja kalcija v prehrani, je osteoporoza,
o kateri se v zadnjih nekaj letih še posebej veliko govori. Prizadene predvsem
starejše ljudi, zlasti ženske po menopavzi, lahko pa se pojavi tudi veliko prej. V
času adolescence, ko je ustvarjanje kosti najintenzivnejše, je mogoče veliko storiti
za preprečevanje te bolezni (prav tam).

Slika 15: Spremembe na telesu kot posledica neustrezne prehrane
Vir: Parent Pictures, b.d.
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2.3

Prehranjevalne navade Slovencev

Prehranjevalne navede Slovencev so slabe. Raziskava prehranjevalnih navad
odraslih Slovencev je namreč pokazala, da pojedo Slovenci veliko preveč skupnih
maščob (44,3 % namesto priporočenih 30 %), preveč škodljivih nasičenih maščob
(14,8 % namesto 10 %), da polovica vprašanih Slovencev ne odstranjuje vidnih
maščob in da 40 % Slovencev ne zmanjšuje količine maščobe v kuharskih
receptih (Maučec idr., 2001).

Po podatkih proizvajalcev Slovenci še vedno najpogosteje posegajo po
polnomastnem mleku: več kot 85 % popitega mleka je polnomastnega. Delno
posneto mleko (z 1,6 % maščob) predstavlja manj kot 15 % potrošnje, posneto
mleko (z 0,5 % maščob) pa le zanemarljiva 2 % vseh Slovencev. Slovenci pojedo
premalo polnovrednih škrobnih živil (žita, žitni izdelki). Namesto priporočenih 55
do 75 % iz te skupine živil zaužijejo le 39,3 %. Premalo pojedo tudi prehranskih
vlaknin (20,1 g namesto priporočenih 27 do 40 g) ter sadja in zelenjave. V
povprečju poje Slovenec le en sadež na dan; 12 % Slovencev pa sploh nikoli ne
uživa zelenjave (prav tam).

Spremeniti bi morali tudi način priprave hrane in urnik prehranjevanja (pogostost
uživanja obrokov). Število zaužitih obrokov hrane prek dneva je premajhno,
večino kalorij zaužijemo pozno popoldne in zvečer. Kalorično je prehrana
Slovencev prebogata, poraba kalorij z gibanjem pa premajhna in posledica tega je,
da ima le dobra tretjina Slovencev normalno telesno težo (prav tam).
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2.4

Prehranjevalne navade pri otrocih

Odnos do hrane in prehranjevalne navade se oblikujejo že v zgodnjih letih
otrokovega življenja in dozorevajo z razvojem.

Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje prehranjevalnih navad so (Hubberstey,
2001):
•

socialno–ekonomski: v ospredju je ekonomski položaj staršev,
koliko starši upoštevajo načela o zdravi prehrani, vzgoja otrok…,

•

osebni: okus, ki otroku ustreza ali ne ustreza, zdravstveno stanje
otroka (vpliva na apetit) …,

•

etnični,

•

kulturni vplivi.

Vplivi nekaterih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje prehranjevalnih navad,
niso ves čas enako prisotni, temveč se v času odraščanja ves čas spreminjajo.
Zdrav otrok, ki se razvije v zdravega odraslega človeka, je cilj sleherne družbe.
Primarna cilja sta čim bolj zmanjšati obolevnost in preprečiti nastanek trajnih
posledic za zdravje (Zavod za zdravstveno varstvo Ravne, 2008).

Pomemben vpliv na oblikovanje pravilnih prehranjevalnih navad ima družina in
vzgoja otrok doma. Dobre in slabe prehranjevalne navade se namreč oblikujejo v
mladosti. Dobre navade otrok najpogosteje ohrani tudi ko odraste. Slabih navad in
razvad, pridobljenih v družini in v mladosti, pa se človek le težko znebi. Prav zato
je zelo pomembno, da otroke tudi v šolah začnejo vzpodbujati in ozaveščati o
pravilnih prehranjevalnih navadah in o zdravem načinu življenja (Hubberstey,
2001).

V današnjem času se veliko otrok prehranjuje z enolično, pusto in nezdravo
hrano, ki v večini vsebuje tudi veliko maščob. Otroci odklanjajo jedi, ki so jim
neznane ali jim na prvi pogled morda niso najbolj privlačne, a so kljub temu bolj
zdrave. Veliko vlogo ima tudi tukaj družina in prehrana doma. Otrok, ki je že od
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malega navajen na pestro izbiro jedi, mu tudi kasneje ne bo težko poskusiti nove
in netradicionalne jedi (prav tam).

Podatki za Slovenijo in svet kažejo, da prehranske navade otrok in mladostnikov
niso v skladu s strokovnimi smernicami, kar se kaže tudi v naraščanju števila
otrok s prekomerno telesno težo na eni strani in otrok z motnjami hranjenja na
drugi strani (Zavod za zdravstveno varstvo Ravne, 2008).

2.4.1 Kako izboljšati prehranjevalne navade otrok

Zdrava, redna in pravilna prehrana je bistvena in izredno pomembna za razvoj in
zdravje slehernega posameznika, še posebej pomembna pa je za otroke in
mladostnike. Zdrava prehrana daje energijo za rast in gibanje ter omogoča boljše
pogoje za osebnostni razvoj. Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na preutrujenost
in izostajanje otrok od pouka, je namreč tudi neprimerna in nezadostna prehrana
(Homan, 2008).

Prehranjevalne navade pri otrocih lahko izboljšamo z naslednjimi ukrepi na
šolah (Hubberstey, 2001):
•

na šolah je potrebno zagotoviti raznovrstno, zdravo prehrano;

•

otrokom predstavimo nove jedi in jih naučimo pripravljati jedi na
njim sprejemljivejši način;

•

otroci naj sodelujejo pri sestavljanju šolskih jedilnikov in pri tem
upoštevajo načela zdrave prehrane;

•

otroke poučimo o alternativnih oblikah prehranjevanja in o njihovem
vplivu na zdravje posameznika;

•

v poučevanje o zdravi prehrani je potrebno vključiti tudi starše, kjer
bi razpravljali o problemih v zvezi s prehrano;

•

ob različnih šolskih prireditvah naj bodo postreženi zdravi prigrizki.
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2.5

Otrok in zdrava prehrana

Otroci so v zvezi s prehrano popolnoma odvisni od odraslih. Prav zato imajo
odrasli pomembno nalogo, da otrokom pomagajo postaviti zdrave temelje
prehranjevanja, ki jim bodo omogočili, da se bodo razvili v zdrave osebe
(Železnik, 1996). Za dobro prehrano otrok so potrebni tako ustrezna vzgoja otrok
kot tudi njihovih staršev, nadzor nad kakovostjo in higiensko neoporečnostjo
hrane v vzgojno-varstvenih ustanovah, osnovni šoli in drugih ustanovah, ki
skrbijo za prehrano otrok in mladine, prav tako pa tudi stalen zdravstveni nadzor
otrok (Pokorn, 1996 b).

Otrok potrebuje zdravo hrano, saj mu le-ta omogoča normalno rast in razvoj,
obnavljanje organizma in opravljanje njegovih vsakodnevnih funkcij (Železnik,
1996). Biološki ritem prehrane dojenčka je približno 3–5 ur, ker pa socialni
ritem prevladuje nad biološkim, se lahko fiziološki ritem delno spremeni,
prilagodi. To spremembo opazimo najprej, ko otrok začne pod vplivom socialnega
ritma opuščati vse nočne obroke. Ta ritem prehrane je pri odraslem določen ne le
biološko, temveč tudi s pogojnim refleksom kot posledica prehranjevalnih navad
(Pokorn, 1996 b).

Ustrezna - varovalna prehrana mora biti ustrezno kalorična, hranilna in biološko
polnovredna, enakomerno porazdeljena čez cel dan, imeti mora pravilno nasitno
vrednost in mora nuditi tudi zadostno količino balastnih snovi. Načrtovana
prehrana mora vsebovati energijska in za življenje nujna hranila, upoštevati pa
mora prehranjevalne navade in potrebe posameznega otroka. Pomanjkanje
vitaminov, mineralov, balastnih snovi lahko povzroči poslabšanje psihične
aktivnosti, raztresenost, slab spomin, nespečnost, razdražljivost, otroci se hitreje
utrudijo in težko zberejo (Zavod za zdravstveno varstvo Ravne, 2008). Mlajši
otroci intenzivneje in prej občutijo vse posledice pomanjkanja hranil kot starejši
otroci (Železnik, 1996).

Za varovanje in vzdrževanje zdravja so pomembni zdrava prehrana, ritem
hranjenja in število dnevnih obrokov. Po osnovnem načelu zdrave prehrane
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morajo imeti šolarji najmanj tri obroke dnevno. Še bolje pa je, če imajo med tremi
glavnimi obroki dve malici. Pri treh obrokih naj bi bila energijska porazdelitev
naslednja: 40 % zajtrk, 40 % kosilo in preostalih 20 % večerja. Pri petih obrokih
na dan pa naj bi energijska razporeditev bila sledeča: 25 % zajtrk, 15 %
dopoldanska malica, 30 % kosilo, 10 % popoldanska malica in 20 % večerja
(Pokorn, 1996 b).

2.5.1 Prehrana, ki jo potrebuje šolar

Otrok za dobro zdravje in razvoj potrebuje ustrezno količino energijskih in za
življenje nujno potrebnih hranil. Tako je razpon potrebne energijske vrednosti za
otroke in mladostnike, stare od 6 do 15 let, med 1900 do 2800 kcal (od 7,9 do 11,7
MJ). S starostjo se potrebe po energiji in zaščitnih snoveh večajo, potrebe po
beljakovinah pa se manjšajo (Hrovatin in Gantar, 1996).

Energijske potrebe otrok se razlikujejo glede na spol, starost in glede na telesno
aktivnost. V splošnem velja, da morajo beljakovine pokriti 6–13 % energijskih
potreb dnevno, maščobe 20–30 % na dan, ostale energijske potrebe pa naj bi
zadostili ogljikovi hidrati. Poleg zgoraj naštetih snovi mora šolar s hrano dobiti še
vse potrebne vitamine, minerale (predvsem železo in kalcij) in vlaknine (Železnik,
1996).

Mleko za šolarja velja kot zelo pomembno živilo, saj vsebuje vse hranilne snovi v
idealnem razmerju. Pomembno je tudi zaradi vsebnosti fosforja in kalcija. Mleko
skrbi za rast, krepitev človeških kosti in zob (Senker, 2006). S kruhom pa šolar
zaužije večino ogljikovih hidratov dnevno. Prehranska vrednost kruha je večja,
čim bolj črn je kruh. Za šolarja je prav tako zelo pomembno meso, saj vsebuje
veliko železa, ki je v obdobju intenzivne rasti nujno pomembno. Šolar mora
uživati beljakovine rastlinskega in živalskega izvora. Zaradi potreb po
beljakovinah naj bi vsak obrok vseboval eno izmed naštetih živil: meso in mesne
izdelke, jajca, mleko in mlečne izdelke (Pavlič, 1998).
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Preglednica 6: Deleži posameznih hranilnih snovi v kalorijah za posamezne
dnevne obroke hrane za šolarja
OGLJIKOVI
OBROK

BELJAKOVINE MAŠČOBE

HIDRATI

KALORIJE

(v %)

(v %)

(v %)

(kJ v %)

Zajtrk

20

20

20

15−35

Dopoldanska

15

10

20

15

Kosilo

40

40

30

30–45

Popoldanska

5

5

10

10

20

25

20

20−25

malica

malica
Večerja
Vir: Pokorn, 1996 b

Iz preglednice 6 lahko razberemo,koliko odstotkov beljakovin, maščob, ogljikovih
hidratov in kalorij dnevno potrebuje šolar za posamezen obrok hrane. Zajtrk naj bi
vseboval 20 % beljakovin, 20 % maščob, 20 % ogljikovih hidratov in od 15 do 35
% kalorij. Kosilo naj bi vsebovalo 40 % beljakovin, 40 % maščob in 30 %
ogljikovih hidratov. Večerja pa bi naj po priporočilih imela za 5 % maščob več
kot zajtrk in posledično tudi od 20 do 25 % kalorij.

Vsak obrok šolarja mora vsebovati tudi sadje in zelenjavo, čim več v surovi
obliki. Po priporočilih naj bi šolar sadne in zelenjavne prigrizke užival najmanj
petkrat dnevno, saj za zadosten vnos vlaknin, vitaminov ter mineralov potrebuje
vsaj 400 g sadja in zelenjave dnevno (Pavlič, 1998).

Kompoti, juhe, sadje in zelenjava zmanjšujejo energijsko gostoto zaužite hrane,
maščobe pa zvišujejo. Večja energijska gostota obroka vpliva na večjo nasitno
vrednost hrane. Če je časovni presledek med dvema obrokoma velik (3–5 ur),
mora biti prvi obrok hrane energijsko gostejši oziroma lahko vsebuje več maščob
in sladkorjev. V nasprotnem primeru pa mora šolar med obrokoma dobiti tudi
malico, ki vključuje meso (Pokorn, 1996 b).
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2.6

Osnovnošolska prehrana

Vsak posameznik potrebuje energijo za vzdrževanje telesnih funkcij, vzdrževanje
telesne temperature in za opravljanje vsakodnevnega dela. Energijo, ki jo
potrebuje, zaužije s hrano, ki vsebuje hranilne snovi. Posameznikove energijske
potrebe pa niso vedno enake. Odvisne so od starosti, spola, telesne zgradbe,
telesne aktivnosti in podnebja, v katerem živi (Schlieper, Gregori in Lindner,
1997).

Prehrana otrok in mladine je posebna oblika družbene prehrane, ki jo delimo v
prehrano doma in prehrano izven doma. Družbena prehrana izven doma postaja
iz dneva v dan pomembnejša, saj večino dneva preživimo izven doma (Pokorn,
1996 b).

V Sloveniji imamo v sklopu osnovne šole tudi šolske kuhinje. Šolske kuhinje so
lahko (Simčič, 2005):
o centralne (kjer pripravljajo vse obroke hrane),
o razdeljevalne (npr. na podružničnih šolah, kamor hrano transportirajo
iz centrale šolske kuhinje).

2.6.1 Načrtovanje osnovnošolske prehrane

Vsaka šolska kuhinja naj bi imela vodjo oziroma organizatorja šolske prehrane,
ki načrtuje prehrano, za kar mora biti strokovno usposobljen. Ta prehrano načrtuje
iz zdravstvenega, ekonomskega, socialnega, vzgojnega in gastronomsko
kulinaričnega stališča (Simčič, 2005).

Pri načrtovanju prehrane otrok v šolskih kuhinjah veljajo enaka načela kot za
otroke, ki se hranijo doma. Prehrambeni načrt v šolah je bolj enoten in se lahko
manj ravna po potrebah in okusu posameznih otrok. Zato je toliko bolj
pomembno, da so obroki pravilno sestavljeni in da osebje, ki načrtuje in pripravlja
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te obroke, pozna načela prehranske vede s posebnostmi otroške in mladinske
prehrane. Ker šolska prehrana ne more biti po okusu prav vseh otrok, organizatorji
šolske prehrane v ta namen izvedejo ankete, da dobijo povratno informacijo o
priljubljenosti jedi pri šolskih obrokih (prav tam).

Pomembno je, da pri načrtovanju izbiramo živila iz vseh skupin. Upoštevajo se
prehrambena priporočila, ki so prirejena po tujih virih in so prilagojena našim
razmeram. Le tako namreč dobimo zdrav in biološko polnovredni obrok hrane
(Simčič, 2005). Čim več živil izberemo, tem bolj pestra je prehrana. Pozorni
moramo biti na pravilno odmerjanje beljakovin. Za otroke stare 7–12 let je
priporočljivo zaužiti 6–13 % beljakovin glede na biološko polnovredne
beljakovine. Sicer pa je v otroškem obroku hrane lahko več beljakovin kot je
priporočeno. Pri maščobah pa je ravno obratno. Otroci naj bi zaužili 30–35 %
maščob glede na dnevne energijske potrebe, vendar lahko to količino tudi
zmanjšamo glede na to, da otrok potrebuje malo maščob. Ogljikovi hidrati
energijsko dopolnjujejo hrano. Najprimernejši so ogljikovi hidrati iz žit, sadja,
zelenjave in mleka (Pokorn, 1996b).

Organizator šolske prehrane mora imeti tudi stalni kontakt z zdravstveno službo,
ki ga obvešča o kroničnih bolnikih in otrocih, pri katerih se mora posebej skrbeti
za prehrano. Prav tako ima organizator tudi stalni kontakt s starši teh otrok in z
vsemi starši, ki potrebujejo strokovne nasvete glede prehranjevanja svojih otrok
(Simčič, 2005).

Če je v osnovni šoli otrok, ki potrebuje dietno prehrano, mu šola takšno hrano tudi
pripravi. Med najpogostejšimi oblikami dietne prehrane v osnovni šoli sta
sladkorna bolezen in celiakija5 (prav tam).

Skoraj po vseh slovenskih osnovnih šolah so v šolskem letu 2004/2005 učenci
malicali (97%), na mnogih šolah so kosili (47 %), po potrebi so dobili tudi

5

Celiakija je kronična bolezen tankega črevesa, ki se razvije zaradi preobčutljivosti na gluten

oziroma na njegov izvleček gliadin (Zdrava.si, 2007).
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popoldansko malico, ponekod še zajtrk pred poukom. Zanimivo je, da se jih na
šolah, kjer otrokom ponujajo zajtrk, le malo odloča za ta obrok (3 %). Kljub temu,
da je socialni položaj družin vse slabši, število obrokov v šolah ne upada (Simčič,
2005).

V prilogi 1 dodajamo mesečni jedilnik za malico in kosilo v januarju 2009 (iz
Osnovne šole Olge Meglič Ptuj), v prilogi 2 pa mesečni jedilnik za malico in
kosilo v januarju 2009 (iz Osnovne šole Hajdina).

2.6.2 Zajtrk

Zajtrk je najpomembnejši dnevni obrok. Telo je namreč zjutraj najbolj potrebno
novih gradbenih in energijskih snovi, ki so bile ponoči izrabljene iz celic
organizma. Nadomestiti jih je potrebno z beljakovinami, ki jih je veliko predvsem
v mlečnih izdelkih in jajcih. Zjutraj potrebujemo tudi energijo, ki jo dobimo iz
ogljikovih hidratov, predvsem iz žitnih obrokov. Zjutraj je nepogrešljivo tudi
sadje, saj telo napolni z vitamini za krepitev živčevja (Omahen, 2005).

Hrana, ki jo pojemo za zajtrk, je zelo koristna, saj prebudi naše telo in pospešuje
prebavo. Spodbujena presnova tako hitro porablja kalorije, to pa zmanjša
možnost, da bi se hrana spremenila v maščobo (prav tam). Vedeti moramo, da se
presnovna sprejemljivost za hranila od jutranjih do večernih ur znižuje. Zato lahko
obilen obrok hrane, zaužit v večernih urah, povzroči zdravju več škode od tistega,
zaužitega v dopoldanskem času – zajtrk (Pokorn, 1996 b).

Za šolski zajtrk naj se uporablja predvsem kruh iz črne, ržene, ovsene, ajdove ali
druge vrste polnovredne moke, ki se mu spreminja obliko, da se otroci ne
naveličajo prehitro; žemlje, kolački, rogljički, rezan kruh. Priporočljivi so mlečni
izdelki, npr. skutini namazi z dodatki zelišč, rib, sadja ipd.; občasno se lahko
uporabi tudi kisla smetana ali mehka margarina s kakovostno sestavo maščob
(Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005).
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Zajtrk, naš prvi dnevni obrok, nam nudi vso potrebno energijo za ves dan.
Izpuščanje zajtrka pa je lahko celo nevarno. Nekdo je zapisal, da je izpuščanje
zajtrka tako škodljivo, kot če bi vozili avto brez olja v motorju – avto sicer deluje,
vendar se tako motor zelo uničuje. Tako brez zajtrka tudi telesu primanjkuje nujno
potrebne jutranje energije (ne glede na to, če občutimo lakoto ali ne), ob tem pa
obstaja še nevarnost, da bomo pri kosilu segli po napačnih jedeh, če bomo
najpomembnejši obrok dneva izpustili (Seidman, 2000).

2.6.2.1

Pomen zajtrka pri šolarju

Zajtrk je obrok, ki mu sledi daljše obdobje, ki ga otrok prebije brez hrane. Je prvi
obrok hranil, ki ga otroci, še posebej pa najstniki, potrebujejo za uspešno
premagovanje vsakodnevnih obremenitev (Mindell, 2000).

Zajtrka ni mogoče nadomestiti s katerim koli obrokom dneva, niti z dopoldansko
malico ali kosilom. Le z zajtrkom namreč poskrbimo (prav tam):
•

da se zviša koncentracija sladkorja v krvi, ki je po prespani noči
nizka,

•

da se možgani in telo oskrbijo s hranili, potrebnimi za dobro,
učinkovito učenje.

Zajtrk je pomemben še posebej pri otrocih, saj pripomore k lažjemu učenju, k
hitrejši zapomnitvi snovi. Otroci, ki ne jedo zajtrka, so zato pogosto nepozorni, se
ne morejo zbrati, so nemirni in razdražljivi (Lifestyle, 2007).

Predvsem zajtrk vpliva na počutje čez dan. Če imamo 90 mg krvnega sladkorja
(glukoze) na 100 ccm krvi, se počutimo dobro. Pri 80 mg smo počasnejši kot
običajno, pri 70 mg smo lačni in utrujeni, pri 65 mg pa si že močno želimo nekaj
sladkega in nam močno kruli po želodcu. Če se ta količina še zmanjša, nas začne
boleti glava, temu sledi vrtoglavica, pospešeno bitje srca, nezbranost ipd.
Tovrstno stradanje lahko najbolj prizadene živce, saj ti za svoje delovanje nujno
potrebujejo dovolj sladkorja (Hauser, 1978).
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2.6.3 Malica

Šolska malica ima za odraščajoče otroke zelo velik pomen, saj veliko otrok pride
v šolo brez zajtrka. Malica tako velikemu številu otrok predstavlja prvi dnevni
obrok, ki naj bi zagotovil vse potrebne snovi in energijo (Pokorn, 1996 a).
Drugače pa dopoldanska malica pri režimu hrane predstavlja lahek premostitveni
obrok med zajtrkom in kosilom. Malice morajo biti sestavljene pestro in se ne
smejo ponavljati prepogosto, sestavni del malic pa naj bosta sadje in zelenjava
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).

Dopoldansko malico šolskim otrokom ponudimo šele po drugi šolski uri, tako da
jim omogočimo zdravo navado zajtrkovanja pred poukom (prav tam).

Pomen šolske malice se kaže v naslednjih dejstvih (Pokorn, 1996a):
•

pomembna je za skladen telesni in duševni razvoj otrok ter za
njihovo psihofizično kondicijo,

•

načrtovana je po priporočilih za določene starosti, ki zajemajo
energijsko in biološko primerno vrednost pripravljenih jedi,

•

vpliva na oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad,

•

vpliva na pravilen ritem prehranjevanja,

•

zmanjšuje socialne razlike med učenci,

•

s šolsko malico se otroci privajajo tudi na kulturno doživljanje
hrane.

Za malico v šoli tako ponudimo namesto sadnih jogurtov z dodanimi sladkorji
navadni jogurt, v katerega dodamo koščke narezanega sadja. Sadje naj bo
sezonsko in raznovrstno. Če otroci mleka ne pijejo radi, se ga vključi v sestavljene
jedi, torej rižev narastek, zdrob, kuhan puding ali se ga nadomesti z drugimi
mlečnimi izdelki, kot so skuta, jogurti, sir. Pasterizirano mleko ima prednost pred
steriliziranim. Toplotno že obdelanega mleka namreč ni potrebno ponovno
prekuhati. Za pitje se pretežno ponudi pitno vodo ali nesladkan čaj, saj sadne
pijače z dodanimi sladkorji preveč nasitijo in zato otroci ne pojedo obrokov
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).
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2.6.4 Kosilo

Kosilo v slovenskem kulturnem prostoru predstavlja osrednji dnevni obrok, ki
naj bo vedno pestro sestavljen iz vseh skupin živil. Tudi sadje in zelenjava so
obvezni sestavni del kosila. Kosilo je obrok, katerega priporočen čas za uživanje
je med 12.30 in 13. uro, hkrati pa naj bi v šolski prehrani pokril 35–40 %
celodnevnega energijskega vnosa (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).

Pri pripravi kosila moramo biti domiselni z zelenjavo, ki jo otroci v osnovni šoli,
predvsem v nižjih razredih osnovne šole, pogosto odklanjajo. Zelenjavo se lahko
ponudi v obliki narastkov ali kremnih juh. Prav tako je treba pozornost posvetiti
tudi porcijam juh, ki morajo biti majhne, da se jih otroci ne najedo preveč. Če
otroci ne marajo okusa po ribah, se ga lahko nekoliko prekrije z omakami. Če
imajo pa najraje ribje palčke, jih pripravimo v pečici in jih ne cvremo. Ocvrte jedi
namreč na jedilnik pridejo le občasno, čim manj. Tudi mesni izdelki naj bodo na
jedilnik uvrščeni redko. Izberejo se mesni izdelki z vidno strukturo mesa (šunka,
piščančje prsi ipd.) in ne tisti, kjer je struktura zaradi mletja homogena (prav tam).

Potrebno se je izogibati tudi sladicam z veliko skritih maščob. Poleg maščob pa
veliko sladic vsebuje tudi več aditivov, ki za osnovnošolsko starostno skupino
niso primerni. Ponudijo se naj raje sladice iz polnozrnate moke, štruklji, sadni
zavitki ali sadno-žitne rezine. Namesto sladoledov je bolje ponuditi ohlajeno
skuto s sadjem. Sadje se lahko vključi tudi v pudinge ali narastke.

Izogibati pa se je potrebno živilom, kot so ribe s kostmi, celi oreški, grobe kaše,
morski sadeži, gobe ipd. Če ima otrok alergijo na posamezne sestavine v hrani,
mora biti o tem že prej obveščen vzgojitelj ali učitelj, da ne pride do nepotrebnih
alergijskih reakcij (prav tam).
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III EMPIRIČNI DEL
Otroci si svoj odnos do hrane začnejo oblikovati že v najzgodnejših letih svojega
življenja, saj posnemajo odnos lastnih staršev do hrane. Ali zajtrkujejo pred
odhodom od doma ali se zdravo in redno prehranjujejo, koliko sadja in zelenjave
dnevno zaužijejo, kaj najpogosteje pijejo … Za vse to so v večini zaslužni starši.
Otrok v najmlajših letih namreč še ne zna ločiti dobrih in slabih prehranjevalnih
navad, zato posnema vse, kar vidi.

Prav zato nas je zanimal odnos, ki ga imajo osnovnošolci do hrane. Kakšne
prehranjevalne navade so sprejeli od staršev in kakšnih so se naučili v šoli?
Kakšno je nasploh otrokovo znanje o zdravi prehrani? Ali se navade razlikujejo
glede na otrokov starost, spol in stacioniranost šole (mestni in primestni okoliš)?

1 NAMEN RAZISKAVE
Namen raziskave je bil ugotoviti:
•

ali se razlikujejo prehranjevalne navade anketiranih učencev
glede na starost,

•

ali se razlikujejo prehranjevalne navade anketiranih učencev
glede na spol,

•

ali se razlikujejo prehranjevalne navade anketiranih učencev
glede na stacioniranost šole (mestna, primestna šola).

Raziskavo smo izpeljali med učenci tretjega, petega, sedmega in devetega razreda
na dveh osnovnih šolah – Osnovna šola Olge Meglič Ptuj in Osnovna šola
Hajdina.
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1. Osnovna šola Olge Meglič
Na mestu današnje osnovne šole je v 17. stoletju stala ordonančna hiša6. Bila je
ena najlepših stavb v mestu, mogočna in z notranjim dvoriščem, ki so ga obdajale
arkade. Po požaru leta 1744 pa je mesto gospodarsko tako oslabelo, da ni več
zmoglo obnoviti hiše v nekdanjem sijaju (OŠ Olge Meglič, b.d.).

Slika 16: Glavni vhod v šolo
Vir: Čeh, 13.02.2009

Leta 1899 je takrat iz že zelo zapuščene ordonančne hiše zraslo gimnazijsko
poslopje. Gimnazija se je leta 1900 iz nižje preimenovala v višjo. Leta 1979, po
izgradnji nove gimnazije, so v obstoječi stavbi dijake zamenjali osnovnošolci.
Osnovna šola Olge Meglič domuje vse od ustanovitve v letu 1979 v častitljivi
zgradbi na Prešernovi ulici na Ptuju. Pouk je stekel prvega septembra leta 1979,
ko je bila celotna zgradba adaptirana in opremljena. V novembru 1979 je osnovna
šola v ustanavljanju prerasla v Osnovno šolo Olge Meglič. Poimenovala se je po
domačinki in revolucionarki Olgi Meglič, učenci in zaposleni pa ji dandanes
najraje pravijo kar Olgica. Šola stoji v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju, torej
na območju, kjer se je začela zgodovina pisati že v davnini mlajše kamene dobe
(prav tam).

6

Ordonančna hiša v nekaterih državah pomeni službena hiša. Izraz ordonanca namreč prevajamo

kot služba (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994).
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Slika 17: Vhod iz Prešernove ulice
Vir: Čeh, 13.02.2009

V šolskem letu 1979/80 je bilo na šoli v 16 oddelkih 498 učencev, ki jih je
poučevalo 21 učiteljev, vseh zaposlenih pa je bilo 29. V naslednjih letih se je
število učencev nenehno večalo, vse do šolskega leta 1992/93, ko je bilo na šoli
28 oddelkov in 778 učencev. Vse od ustanovitve je šola osemletka. Od leta 2004
naprej pa je šola devetletka z dvema paralelkama. Šola se je skozi leta tako na
zunaj kot znotraj spreminjala, največjo spremembo je doživela 2005, ko so začeli
izvajati pouk v prenovljeni in dograjeni zgradbi. V letošnjem šolskem letu
(2008/09) obiskuje šolo 319 učencev, razporejenih v 18 oddelkov (prav tam).

2. Osnovna šola Hajdina
Iz bogate šolske kronike in druge zgodovinske dokumentacije je razvidno, da na
istem prostoru kot stoji danes Osnovna šola Hajdina, šola obstajala že leta 1705.
Vendar je za prvo stoletje ohranjenih zelo malo originalnih dokumentov (Lah,
2005).

Takratni župnik je zaradi večjega števila učencev del mežnarije razširil v večjo
učilnico. Tako je že v letu 1808 šola postala javna enorazrednica s 65 učenci.
Število učencev se je vsako leto povečevalo, tako da je leta 1846 bilo vpisanih že
166 učencev. Pouk je trajal od 1. novembra do 15. septembra, šolo pa so učenci
obiskovali zelo neredno (prav tam).
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Slika 18: Glavni vhod v šolo
Vir: Čeh, 13.02.2009

V šolskem letu 1879 je šolo obiskovalo že 220 učencev, zato so morali sobo za
učitelja preurediti v drugo učilnico – šola je tako postala dvorazrednica. Ko je bila
leta 1885 šola razširjena v štirirazrednico, so začeli razmišljati o gradnji nove šole.
Sedanji stari del šole je tako bil zgrajen 1897. leta, na meji med občinama Hajdina
in Slovenja vas.

Med drugo svetovno vojno se je v šoli odvijal predvsem nemški pouk s strogimi
nemškimi učitelji. Kasneje je nova država Jugoslavija uvedla enotni šolski sistem
in državno sedemrazredno osnovno šolo. V šolskem letu 1957/58 sta se štiriletna
osnovna šola in štiriletna nižja gimnazija združili v osemletno osnovno šolo (prav
tam).

Slika 19: Igrišče pred šolo
Vir: Čeh, 13.02.2009
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V začetku šolskega leta 1999/2000 je Osnovna šola Hajdina med prvimi v
Sloveniji začela izvajati program devetletne osnovne šole. Šolo obiskujejo učenci
iz sosednjih vasi – Zgornja in Spodnja Hajdina, Skorba, Draženci, Gerečja vas,
Hajdoše in Slovenja vas. V letošnjem šolskem letu (2008/09) je na šoli 13
oddelkov, v katere je razporejenih 249 učencev (OŠ Hajdina, b.d.).

mi
2 RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN
OMEJITEV

RAZISKOVALNEGA

PROBLEMA

V

OBLIKI OŽJIH RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN
HIPOTEZ

2.1 Raziskovalna vprašanja
1. Kakšno znanje imajo o prehrani anketirani učenci Osnovne šole Olge Meglič
Ptuj in Osnovne šole Hajdina?

1.1 Kateri obrok (zdrav ali manj zdrav) bi raje odbrali anketirani učenci?
1.1.1 Ali obstajajo razlike v odbiri obroka glede na spol anketiranega
učenca?
1.1.2 Ali obstajajo razlike v odbiri obroka glede na razred, ki ga
anketirani učenec obiskuje?
1.1.3 Ali obstajajo razlike v odbiri obroka glede na stacioniranost šole, ki
jo anketirani učenec obiskuje?

1.2 Kako si anketirani učenci razlagajo termin »vegetarijanec«?
1.2.1 Ali obstajajo razlike v razlagi termina »vegetarijanec« glede na spol
anketiranega učenca?
1.2.2 Ali obstajajo razlike v razlagi termina »vegetarijanec« glede na
razred, ki ga anketirani učenec obiskuje?
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1.2.3 Ali obstajajo razlike v razlagi termina »vegetarijanec« glede na
stacioniranost šole, ki jo anketirani učenec obiskuje?

1.3 Kako si anketirani učenci razlagajo termin »prehrambena piramida«?
1.3.1 Ali obstajajo razlike v razlagi termina »prehrambena piramida« glede
na spol anketiranega učenca?
1.3.2 Ali obstajajo razlike v razlagi termina »prehrambena piramida« glede
na razred, ki ga anketirani učenec obiskuje?
1.3.3 Ali obstajajo razlike v razlagi termina »prehrambena piramida« glede
na stacioniranost šole, ki jo anketirani učenec obiskuje?

1.4 Ali znajo anketirani učenci odbrati zdrav obrok?
1.4.1 Ali obstajajo razlike v odbiri zdravega obroka glede na spol
anketiranega učenca?
1.4.2 Ali obstajajo razlike v odbiri zdravega obroka glede na razred, ki ga
anketirani učenec obiskuje?
1.4.3 Ali obstajajo razlike v odbiri zdravega obroka glede na
stacioniranost šole, ki jo anketirani učenec obiskuje?

2. Kakšna je vloga staršev anketiranih učencev Osnovne šole Olge Meglič Ptuj
in Osnovne šole Hajdina pri oblikovanju odnosa do hrane?

2.1 Ali anketirani učenci pred odhodom v šolo zajtrkujejo doma?
2.1.1 Ali obstajajo razlike v zajtrkovanju pred odhodom v šolo glede na
spol anketiranega učenca?
2.1.2 Ali obstajajo razlike v zajtrkovanju pred odhodom v šolo glede na
razred, ki ga anketirani učenec obiskuje?
2.1.3 Ali obstajajo razlike v zajtrkovanju pred odhodom v šolo glede na
stacioniranost šole, ki jo anketirani učenec obiskuje?

2.2 Kako pogosto anketirani učenci jedo ocvrt krompirček?
2.2.1 Ali obstajajo razlike v pogostosti uživanja ocvrtega krompirčka glede
na spol anketiranega učenca?
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2.2.2 Ali obstajajo razlike v pogostosti uživanja ocvrtega krompirčka glede
na razred, ki ga anketirani učenec obiskuje?
2.2.3 Ali obstajajo razlike v pogostosti uživanja ocvrtega krompirčka glede
na stacioniranost šole, ki jo anketirani učenec obiskuje?

2.3 Kaj anketirani učenci najpogosteje pijejo doma?
2.3.1 Ali obstajajo razlike v najpogostejši pijači doma glede na spol
anketiranega učenca?
2.3.2 Ali obstajajo razlike v najpogostejši pijači doma glede na razred, ki
ga anketirani učenci obiskujejo?
2.3.3 Ali obstajajo razlike v najpogostejši pijači doma glede na
stacioniranost šole, ki jo anketirani učenci obiskujejo?

2.4 Koliko kosov sadja na teden pojedo anketirani učenci doma?
2.4.1 Ali obstajajo razlike v količini sadja na teden, ki ga anketirani učenci
pojedo doma, glede na spol?
2.4.2 Ali obstajajo razlike v količini sadja na teden, ki ga anketirani učenci
pojedo doma, glede na razred, ki ga obiskujejo?
2.4.3 Ali obstajajo razlike v količini sadja na teden, ki ga anketirani učenci
pojedo doma, glede na stacioniranost šole, ki jo obiskujejo?

3. Kakšna je vloga šole, ki jo obiskujejo anketirani učenci, pri oblikovanju
odnosa do hrane?

3.1 Ali anketiranim učencem šola ponudbi vsaj en kos sadja dnevno?
3.1.1 Ali obstajajo razlike v ponudbi vsaj enega kosa sadja dnevno v šoli
glede na spol anketiranega učenca?
3.1.2 Ali obstajajo razlike v ponudbi vsaj enega kosa sadja dnevno v šoli
glede na razred, ki ga anketirani učenec obiskuje?
3.1.3 Ali obstajajo razlike v ponudbi vsaj enega kosa sadja dnevno v šoli
glede na stacioniranost šole, ki jo anketirani učenec obiskuje?
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3.2 Ali so obroki, ki jih pripravljajo v šolski kuhinji, po okusu anketiranih
učencev?
3.2.1 Ali obstajajo razlike v všečnostih šolskih obrokov glede na spol
anketiranega učenca?
3.2.2 Ali obstajajo razlike v všečnostih šolskih obrokov glede na razred,
ki ga anketirani učenec obiskuje?
3.2.3 Ali obstajajo razlike v všečnostih šolskih obrokov glede na
stacioniranost šole, ki jo anketirani učenec obiskuje?

3.3 Katere obroke omogoča šola anketiranim učencem?
3.3.1 Ali obstajajo razlike v ponujenih obrokih šole glede na spol
anketiranega učenca?
3.3.2 Ali obstajajo razlike v ponujenih obrokih šole glede na razred, ki ga
anketirani učenec obiskuje?
3.3.3 Ali obstajajo razlike v ponujenih obrokih šole, glede na
stacioniranost šole, ki jo anketirani učenec obiskuje?

3.4 Ali so anketirani učenci v času svojega šolanja že sodelovali pri
naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani?
3.4.1 Ali obstajajo razlike v sodelovanju pri naravoslovnem dnevu o zdravi
prehrani glede na spol anketiranega učenca?
3.4.2 Ali obstajajo razlike v sodelovanju pri naravoslovnem dnevu o zdravi
prehrani glede na razred, ki ga anketirani učenec obiskuje?
3.4.3 Ali obstajajo razlike v sodelovanju pri naravoslovnem dnevu o zdravi
prehrani glede na stacioniarnost šole, ki jo anketirani učenec obiskuje?
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2.2 Raziskovalne hipoteze
Zastavili smo tri temeljne raziskovalne hipoteze, ki jih v nadaljevanju členimo v
ožje raziskovalne hipoteze.

H 1: Predvidevamo, da obstajajo razlike v znanju o prehrani glede na spol, razred
šolanja in stacioniranost osnovne šole, ki jo obiskujejo anketirani učenci, in sicer
menimo, da o prehrani več vedo anketirane deklice devetega razreda Osnovne
šole Olge Meglič Ptuj, kot pa anketirani dečki tretjega, petega in sedmega razreda,
ki obiskujejo Osnovno šolo Hajdina.

H 1.1 Hipoteze, vezane na odbiro obroka
H 1.1.1 Predvidevamo, da so anketirani dečki pogosteje izbrali manj zdrav
obrok.
H 1.1.2 Predvidevamo, da so anketirani učenci tretjega razreda pogosteje
odbrali bolj zdrav obrok.
H 1.1.3 Predvidevamo, da so anketirani učenci mestne šole pogosteje
odbrali manj zdrav obrok.

H 1.2 Hipoteze, vezane na razlago termina »vegetarijanec«
H 1.2.1 Predvidevamo, da so anketirane deklice pravilno razlagale termin
»vegetarijanec«.
H 1.2.2 Predvidevamo, da so anketirani učenci devetega razreda pravilno
razlagali termin »vegetarijanec«.
H 1.2.3 Predvidevamo, da so anketirani učenci mestne šole pravilno
razlagali termin »vegetarijanec«.

H 1.3 Hipoteze, vezane na razlago termina »prehrambena piramida«
H 1.3.1 Predvidevamo, da so anketirane deklice pravilno razlagale termin
»prehrambena piramida«.
H 1.3.2 Predvidevamo, da so anketirani učenci devetega razreda pravilno
razlagali termin »prehrambena piramida«.
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H 1.3.3 Predvidevamo, da so anketirani učenci mestne šole pravilno
razlagali termin »prehrambena piramida«.

H 1.4 Hipoteze, vezane na odbiro zdravega obroka
H 1.4.1 Predvidevamo, da so anketirane deklice pogosteje izbrale bolj
zdrav obrok.
H 1.4.2 Predvidevamo, da so anketirani učenci tretjega razreda pogosteje
odbrali bolj zdrav obrok.
H 1.4.3 Predvidevamo, da so anketirani učenci primestne šole pogosteje
odbrali bolj zdrav obrok.

H 2: Predvidevamo, da obstajajo razlike v vlogi staršev glede na spol, razred
šolanja in stacioniranost osnovne šole, ki jo obiskujejo anketirani učenci, in sicer
menimo, da je vloga staršev pri oblikovanju odnosa do hrane večja pri anketiranih
deklicah tretjega razreda Osnovne šole Olge Meglič Ptuj kot pa pri anketiranih
dečkih petega, sedmega in devetega razreda Osnovne šole Hajdina.

H 2.1 Hipoteze, vezane na zajtrkovanje pred odhodom v šolo
H 2.1.1 Predvidevamo, da anketirane deklice zajtrkujejo pred odhodom v
šolo.
H 2.1.2 Predvidevamo, da anketirani učenci tretjega razreda zajtrkujejo
pred odhodom v šolo.
H 2.1.3 Predvidevamo, da anketirani učenci primestne šole zajtrkujejo
pred odhodom v šolo.

H 2.2 Hipoteze, vezane na pogostost uživanja ocvrtega krompirčka
H 2.2.1 Predvidevamo, da anketirani dečki pogosteje uživajo ocvrt
krompirček.
H 2.2.2 Predvidevamo, da anketirani učenci devetega razreda pogosteje
uživajo ocvrt krompirček.
H 2.2.3 Predvidevamo, da anketirani učenci mestne šole pogosteje uživajo
ocvrt krompirček.
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H 2.3 Hipoteze, vezane na pitje najpogostejše pijače doma
H 2.3.1 Predvidevamo, da anketirane deklice doma najpogosteje pijejo
zdravo pijačo.
H 2.3.2 Predvidevamo, da anketirani učenci tretjega razreda doma
najpogosteje pijejo zdravo pijačo.
H 2.3.3 Predvidevamo, da anketirani učenci primestne šole doma
najpogosteje pijejo zdravo pijačo.

H 2.4 Hipoteze, vezane na količino zaužitega sadja doma
H 2.4.1 Predvidevamo, da anketirane deklice doma zaužijejo veliko kosov
sadja.
H 2.4.2 Predvidevamo, da anketirani učenci tretjega razreda doma
zaužijejo veliko kosov sadja.
H 2.4.3 Predvidevamo, da anketirani učenci primestne šole doma zaužijejo
veliko kosov sadja.

H 3: Predvidevamo, da obstajajo razlike v vlogi šole glede na spol, razred šolanja
in stacioniranost osnovne šole, ki jo obiskujejo anketirani učenci, in sicer menimo,
da je vloga šole pri oblikovanju odnosa do hrane večja pri anketiranih deklicah
tretjega razreda Osnovne šole Olge Meglič Ptuj kot pa pri anketiranih dečkih
petega, sedmega in devetega razreda Osnovne šole Hajdina.

H 3.1 Hipoteze, vezane na ponudbo vsaj enega kosa sadja dnevno v šoli
H 3.1.1 Predvidevamo, da vsem anketiranim učencem (dečkom in
deklicam) šola ponudi vsaj en kos sadja dnevno.
H 3.1.2 Predvidevamo, da anketiranim učencem tretjega razreda šola
ponudi vsaj en kos sadja dnevno.
H 3.1.3 Predvidevamo, da anketiranim učencem mestne šole šola ponudi
vsaj en kos sadja dnevno.

65

Odnos osnovnošolcev do hrane
H 3.2 Hipoteze, vezane na okusnost šolskih obrokov
H 3.2.1 Predvidevamo, da so anketiranim dečkom šolski obroki
pripravljeni okusno.
H 3.2.2 Predvidevamo, da so anketiranim učencem tretjega razreda šolski
obroki pripravljeni okusno.
H 3.2.3 Predvidevamo, da so anketiranim učencem primestne šole šolski
obroki pripravljeni okusno.

H 3.3 Hipoteze, vezane na ponudbo obrokov v šoli
H 3.3.1 Predvidevamo, da se lahko vsi anketirani učenci (dečki in deklice)
abonirajo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico.
H 3.3.2 Predvidevamo, da se lahko anketirani učenci tretjega razreda
abonirajo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico.
H 3.3.3 Predvidevamo, da se lahko anketirani učenci mestne šole abonirajo
na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico.

H 3.4 Hipoteze, vezane na sodelovanje pri naravoslovnem dnevu o zdravi
prehrani
H 3.4.1 Predvidevamo, da so anketirani učenci v času svojega šolanja že
sodelovali pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani.
H 3.4.2 Predvidevamo, da so anketirani učenci devetega razreda v času
svojega šolanja že sodelovali pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani.
H 3.4.3 Predvidevamo, da so anketirani učenci mestne šole v času svojega
šolanja že sodelovali pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani.
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2.3 Spremenljivke
1. spol
2. razred
3. stacioniranost osnovne šole
4. odbira obroka
5. zajtrk doma
6. sadje v šoli
7. vegetarijanec
8. ocvrt krompirček
9. okusni šolski obroki
10. prehrambena piramida
11. pijača doma
12. šolski obroki
13. zdrav obrok
14. sadje doma
15. naravoslovni dan
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2.4 Preizkušanje odvisnih zvez med spremenljivkami
Preglednica 7: Pregled odvisnih zvez med spremenljivkami po raziskovalnih
vprašanjih
Raziskovalna vprašanja
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
1.4.2
1.4.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Neodvisne spremenljivke
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
68

Odvisne spremenljivke
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
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3 METODOLOGIJA

3.1 Raziskovalna metoda
Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi
empiričnega pedagoškega raziskovanja.

3.2 Raziskovalni vzorec
Raziskava temelji na priložnostnem vzorcu 151 učenk in učencev tretjega, petega,
sedmega in devetega razreda osnovne šole v januarju 2009.

Zajeti neslučajnostni vzorec predstavlja na nivoju rabe inferenčne statistike
enostavni slučajnostni vzorec iz hipotetične populacije.

V nadaljevanju podrobno predstavljamo njihove relevantne značilnosti.

45,0%

55,0%

Dečki

Deklice

Slika 20: Strukturirani odstotki učencev glede na spol

Iz slike 20 je razvidno, da je bilo anketiranih 45 % deklic in 55 % dečkov.
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21,9%
30,5%

20,5%
27,2%

3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Slika 21: Strukturni odstotki učencev glede na razred, ki ga anketirani učenci
obiskujejo

Iz slike 21 je razvidno, da 21,9 % anketiranih učencev obiskuje 3. razred, 20,5 %
jih obiskuje 5. razred, 27,2 % jih obiskuje 7. razred in 30,5 % vseh anketiranih
učencev obiskuje 9. razred devetletne osnovne šole.

57,6%

42,4%

% učencev, ki obiskujejo mestno šolo
% učencev, ki obiskujejo primestno šolo

Slika 22: Strukturni odstotki učencev glede na stacioniranost šole, ki jo
anketirani učenci obiskujejo

Iz slike 22 je razvidno, da 42,4 % anketiranih učencev obiskuje mestno osnovno
šolo (OŠ Olge Meglič Ptuj) in da 57,6 % anketiranih učencev obiskuje primestno
šolo (OŠ Hajdina).
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3.3 Postopki zbiranja podatkov

3.3.1 Izvedba anketiranja
Anketni vprašalnik smo najprej sondažno uporabili na sondažnem vzorcu učencev
četrtega razreda OŠ Olge Meglič Ptuj (N = 21), ki v končno anketiranje niso bili
vključeni. Vprašalnik smo nato popravili in ga izdelali v končni obliki.

Končno anketiranje je bilo vodeno in izvedeno med učenci tretjega, petega,
sedmega in devetega razreda, in sicer:
•

v torek, 20. januarja 2009, tretji in peti razred na Osnovni šoli Olge
Meglič,

•

v sredo, 21. januarja 2009, tretji, peti, sedmi in deveti razred na
Osnovni šoli Hajdina,

•

v ponedeljek, 26. januarja 2009, sedmi in deveti razred na Osnovni
šoli Olge Meglič.

3.3.2 Vsebinsko metodološke značilnosti anketiranja

a) Vsebinsko–formalne strani vprašalnika

Anketni vprašalnik za učenke in učence tretjega, petega, sedmega in devetega
razreda osnovne šole je bil anonimen in je zajel 12 vprašanj zaprtega tipa.

b) Merske karakteristike
•

Veljavnost

Anketni vprašalnik je bil natančno sestavljen po splošnih merilih sestavljanja
anketnih vprašalnikov ter po mentorjevih in somentorjevih navodilih. Pred
definitivno uporabo smo ga sondažno uporabili in ga na tej osnovi izpopolnili z
vidika veljavnosti.
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•

Zanesljivost

Zanesljivosti nismo preverjali po ponavljalni metodi, ampak smo pri samem
sestavljanju pazili, da so navodila izražena natančno, vprašanja pa enopomensko
in dovolj specifično.
•

Objektivnost

Vsa vprašanja so zaprtega tipa (ta omogočajo objektivno razbiranje odgovorov).

3.3.3 Postopki obdelave podatkov

Podatke smo računalniško obdelali s programom za statistično obdelavo podatkov
SPSS, in sicer na nivoju deskriptivne (tabelarični prikazi frekvenčnih distribucij −
f, f %) inferenčne statistike (χ2 preizkus).

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Rezultati so strukturirani v poglavjih 4.1, 4.2 in 4.3.

V poglavju 4.1 so zbrani in predstavljeni rezultati, vezani na znanje anketiranih
učencev o prehrani. V poglavju 4.2 so zbrani in predstavljeni rezultati, vezani na
vlogo staršev anketiranih učencev pri oblikovanju odnosa do hrane, v poglavju 4.3
pa so zbrani in predstavljeni rezultati, vezani na vlogo šole, ki jo obiskujejo
anketirani učenci, pri oblikovanju odnosa do hrane.
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4.1 Znanje anketiranih učencev o prehrani
Natančneje smo analizirali, kakšno je znanje anketiranih učencev o prehrani,
predvsem o zdravi prehrani.

4.1.1 Odbira obroka (zdrav in manj zdrav obrok)

Učencem smo ponudili dve sliki. Na prvi sliki je bil prikazan manj zdrav, na drugi
sliki pa zdrav obrok. Učenci so izbrali ljubšega.

Preglednica 8: Število (f) in strukturni odstotki (f %) izbire obroka
f

f%

Hamburger in ocvrt krompirček

92

60,9

Riba in kuhan krompir

59

39,1

Skupaj

151

100,0

Iz preglednice 8 lahko razberemo, da se je večina anketiranih učencev, kar 60,9 %
vseh anketiranih, odločilo za manj zdrav obrok (hamburger in ocvrt krompirček).
39,1 % anketiranih učencev pa bi raje izbralo bolj zdrav obrok (riba in kuhan
krompir).
Preglednica 9: Odbira obroka glede na spol

SPOL

Deček

Deklica

Skupaj

Hamburger

Riba

Skupaj

f

57

26

83

f%

68,7

31,3

100,0

f

35

33

68

f%

51,5

48,5

100,0

f

92

59

151

f%

60,9

39,1

100,0

χ2 = 4,652, g = 1, P = 0,032
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Izid χ2 preizkusa je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika pri odbiri
obroka med dečki in deklicami.

Iz preglednice 9 lahko razberemo, da je kar 68,7 % vseh anketiranih učencev
izbralo hamburger in ocvrt krompirček in le 31,3 % ribo in kuhan krompir.

Približno polovica anketiranih deklic (51,5 %) se je odločila za hamburger in
ocvrt krompirček in druga polovica (48,5 %) anketiranih deklic za ribo in kuhan
krompir.

Dobljeni rezultati so v skladu z našo hipotezo H 1.1.1, ki predvideva, da so
anketirani dečki pogosteje izbrali manj zdrav obrok, zato lahko to hipotezo
potrdimo.

Preglednica 10: Odbira obroka glede na razred

RAZRED

3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

Hamburger

Riba

Skupaj

f

23

10

33

f%

69,7

30,3

100,0

f

16

15

31

f%

51,6

48,4

100,0

f

23

18

41

f%

56,1

43,9

100,0

f

30

16

46

f%

65,2

34,8

100,0

f

92

59

151

f%

60,9

39,1

100,0

χ2 = 2,965, g = 3, P = 0,397
Na podlagi izida χ2 preizkusa vidimo, da pri odbiri obroka glede na razred, ki ga
anketirani učenci obiskujejo, ne obstaja statistično pomembna razlika.
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Iz preglednice 10 lahko razberemo, da se je največ anketiranih učencev, ne glede
na razred, odločilo za hamburger in ocvrt krompirček. Najvišje zastopan je bil
manj zdrav obrok v 3. razredu, saj ga je izbralo kar 69,7 %. Po odbiri hamburgerja
jim takoj za njimi sledijo še učenci 9. razreda.

Le 30,3 % anketiranih učencev 3. razreda in 34,8 % anketiranih učencev 9.
razreda se je odločilo za ribo in kuhan krompir.
Izmed vseh anketiranih učencev 5. razreda se je 51,6 % učencev odločilo za
hamburger, ostali (48,4 %) so se odločili za ribo.

Izmed vseh anketiranih učencev 7. razreda se jih je 56,1 % odločilo za hamburger,
medtem ko so se ostali učenci (43,9 %) odločili za ribo.

Hipotezo H 1.1.2, ki predvideva, da so anketirani učenci 3. razreda izbrali bolj
zdrav obrok, lahko ovržemo. Glede na dobljene rezultate lahko razberemo, da se
je postavljena hipoteza izkazala za ravno obratno od tega, kar smo na začetku
predvidevali, namreč največ anketiranih tretješolcev se je v večini odločilo ravno
za manj zdrav obrok.

Preglednica 11: Odbira obroka glede na stacioniranost šole

ŠOLA

Mestna šola
(OŠ Olge Meglič)
Primestna šola
(OŠ Hajdina)
Skupaj

Hamburger

Riba

Skupaj

f

32

32

64

f%

50,0

50,0

100,0

f

60

27

87

f%

69,0

31,0

100,0

f

92

59

151

f%

60,9

39,1

100,0

χ2 = 5,566, g = 1, P = 0,018
Iz izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da obstaja statistično pomembna razlika pri
odbiri obroka glede na stacioniranost šole, ki jo anketirani učenci obiskujejo.
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Veliko več anketiranih učencev, ki obiskujejo primestno šolo (kar 69 %), se je
odločilo za hamburger in ocvrt krompirček. Za ribo se je odločilo le 31 %
anketiranih učencev primestne šole. Anketirani učenci, ki obiskujejo mestno šolo,
pa so se pri odbiri obroka razdelili na polovico, namreč 50 % tamkajšnjih učencev
se je odločilo za hamburger in enak delež, 50 % učencev, se je odločil za ribo.

Dobljeni rezultati niso v skladu z našo hipotezo H 1.1.3, ki predvideva, da so
anketirani učenci mestne šole pogosteje odbrali manj zdrav obrok. To hipotezo
lahko torej ovržemo. Rezultati so namreč pokazali, da so učenci primestne šole v
večini odbrali manj zdrav obrok.

4.1.2 Razlaga termina »vegetarijanec«

Zanimalo nas je, kako si učenci razlagajo termin »vegetarijanec«. Pri tem so lahko
izbirali med različnimi možnostmi (preglednica 12).

Preglednica 12: Število (f) in strukturni odstotki (f %) razlage termina
»vegetarijanec«

Vegetarijanec je
oseba, ki uživa …

f

f%

10

6,6

103

68,2

4

2,6

ne vem

16

10,6

drugo

18

11,9

Skupaj

151

100,0

le sadje in orehe
sadje, zelenjavo, mleko in mlečne
izdelke
meso, sadje, zelenjavo, mleko in
mlečne izdelke

Iz preglednice 12 lahko razberemo, da največji odstotek (68,2 %) predstavljajo
anketirani učenci, ki termin »vegetarijanec« znajo razložiti. 11,9 % anketiranih
učencev je napisalo svojo lastno razlago termina. Sledijo jim anketirani učenci
(10,6 %), ki so označili, da tega termina ne razumejo. 6,6 % anketiranih učencev
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meni, da je vegetarijanec oseba, ki uživa le sadje in orehe, najmanj (2,6 %)
učencev pa meni, da je vegetarijanec tista oseba, ki uživa meso, sadje, zelenjavo
ter mleko in mlečne izdelke.

Med anketiranimi učenci (11,9 %), ki so zapisali lastno razlago termina
»vegetarijanec«, jih je največ (13 učencev) zapisalo, da je vegetarijanec oseba, ki
ne je mesa. Trije anketirani učenci so napisali, da je vegetarijanec tisti, ki uživa
samo zelenjavo, en anketirani učenec je napisal, da je vegetarijanec oseba, ki
uživa v hrani, ki jo prvič je, eden pa je napisal, da je vegetarijanec oseba, ki uživa
špagete, zelenjavo, včasih meso.

Preglednica 13: Razlaga termina »vegetarijanec« glede na spol
Vegetarijanec je oseba, ki uživa …
sadje, zelenjavo,

meso, sadje,

le sadje in mleko in mlečne zelenjavo, mleko in

SPOL Deček

Deklica

Skupaj

orehe

izdelke

mlečne izdelke

ne vem

drugo

Skupaj

f

5

58

2

9

9

83

f%

6,0

69,9

2,4

10,8

10,8

100,0

f

5

45

2

7

9

68

f%

7,4

66,2

2,9

10,3

13,2

100,0

f

10

103

4

16

18

151

f%

6,6

68,2

2,6

10,6

11,9

100,0

χ2 = 0,403, g = 4, P = 0,982
Na podlagi izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da ni statistično pomembne razlike
med dečki in deklicami pri razlagi termina »vegetarijanec«.

Iz preglednice 13 lahko razberemo, da največ anketiranih dečkov (69,9 %) glede
na spol pravilno razume termin »vegetarijanec«. Tudi med anketiranimi deklicami
je največ (66,2 %) tistih, ki pravilno razumejo ta termin.
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13,2 % anketiranih deklic in 10,8 % anketiranih dečkov je zapisalo lastno razlago
termina »vegetarijanec«, medtem ko je 10,8 % anketiranih dečkov in 10,3 %
deklic označilo, da tega termina na razumejo.

Po rezultatih sodeč lahko ovržemo hipotezo H 1.2.1, ki predvideva, da so
anketirane deklice pravilno razlagale termin »vegetarijanec«. Pokazalo se je
namreč ravno obratno − največ dečkov je pogosteje pravilno definiralo ta termin.

Preglednica 14: Razlaga termina »vegetarijanec« glede na razred
Vegetarijanec je oseba, ki uživa …
sadje, zelenjavo,

meso, sadje,

le sadje in mleko in mlečne zelenjavo, mleko in

RAZRED 3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

orehe

izdelke

mlečne izdelke

ne vem

drugo

Skupaj

f

0

19

2

12

0

33

f%

0,0

57,6

6,1

36,4

0,0

100,0

f

2

15

2

1

11

31

f%

6,5

48,4

6,5

3,2

35,5

100,0

f

4

31

0

2

4

41

f%

9,8

75,6

0,0

4,9

9,8

100,0

f

4

38

0

1

3

46

f%

8,7

82,6

0,0

2,2

6,5

100,0

f

10

103

4

16

18

151

f%

6,6

68,2

2,6

10,6

11,9

100,0

χ2 = 55,960, g = 12, P = 0,0
Iz izida χ2 preizkusa vidimo, da obstaja statistično pomembna razlika glede na
razred anketiranih učencev pri razlagi termina »vegetarijanec«.

V vseh razredih so anketirani učenci v večini pravilno razumeli termin
»vegetarijanec«. Največji delež (82,6 %) so zasedli anketirani učenci 9. razreda, ki
so pravilno razumeli pomen termina. Sledijo jim učenci 7. razreda (75,6 %),
učenci 3. razreda (57,6 %) in še učenci 5. razreda (48,4 %).
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Kar 36,4 % anketiranih učencev 3. razreda je označilo, da termina »vegetarijanec«
ne razume, medtem ko je 35,5 % učencev 5. razreda zapisalo lastno razlago
termina.

Izredno majhen je delež učencev 3. razreda (6,1 %) in 5. razreda (6,5 %), ki so
označili, da vegetarijanci jedo meso, sadje, zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke.

Dobljeni rezultati so v skladu z našo hipotezo H 1.2.2, ki predvideva, da so
anketirani učenci 9. razreda pogosteje pravilno razlagali termin »vegetarijanec«.
To hipotezo lahko torej obdržimo.

Preglednica 15: Razlaga termina »vegetarijanec« glede na stacioniranost šole
Vegetarijanec je oseba, ki uživa …

ŠOLA Mestna šola
(OŠ Olge
Meglič)
Primestna
šola (OŠ

sadje, zelenjavo,

meso, sadje,

le sadje in

mleko in mlečne

zelenjavo, mleko

orehe

izdelke

f

4

42

3

f%

6,2

65,6

f

6

drugo

Skupaj

5

10

64

4,7

7,8

15,6

100,0

61

1

11

8

87

6,9

70,1

1,1

12,6

9,2

100,0

f

10

103

4

16

18

151

f%

6,6

68,2

2,6

10,6

11,9

100,0

f%

Hajdina)
Skupaj

in mlečne izdelke ne vem

χ2 = 3,986, g = 4, P = 0,408
Izid χ2 preizkusa je pokazal, da ni statistično pomembne razlike pri razlagi termina
»vegetarijanec« glede na stacioniranost šole, ki jo anketirani učenci obiskujejo.

Največ anketiranih učencev, 70,1 %, ki obiskujejo primestno šolo, je pravilno
razumelo termin »vegetarijanec«, medtem ko je isti termin iz mestne šole pravilno
razumelo 65,5 %.

79

Odnos osnovnošolcev do hrane
Kar 15,6 % anketiranih učencev iz mestne šole je termin razložilo s svojimi
besedami, medtem ko je to storilo 9,2 % anketiranih učencev iz primestne šole.
Delež učencev, ki termina niso razumeli, je višji na primestni (12,6 %) kot na
mestni šoli (7,8 %).

Na podlagi rezultatov, navedenih v preglednici 15, lahko ovržemo hipotezo H
1.2.3, ki predvideva, da anketirani učenci mestne šole pravilno razumejo in
razlagajo termin »vegetarijanec«.

mi
4.1.3 Razlaga termina »prehrambena piramida«

Tudi pri terminu »prehrambena piramida«, so anketirani učenci lahko izbirali med
različnimi možnostmi (preglednica 16).

Preglednica 16: Število (f) in strukturni odstotki (f %) razlage termina
»prehrambena piramida«

Prehrambena
piramida je …

f

f%

lestvica s hrano

49

32,5

čokolada v obliki piramide

6

4,0

grafični prikaz živil ter količine

77

51,0

ne vem

16

10,6

drugo

3

2,0

Skupaj

151

100,0

Največ anketiranih učencev (51 %) je pravilno označilo odgovor, da je
prehrambena piramida grafični prikaz živil ter količine, ki naj bi jo zaužili vsak
dan. Kar precej učencev (32,5 %) meni, da je prehrambena piramida lestvica s
hrano. 2 % anketiranih učencev je napisalo lastno definicijo termina
»prehrambena piramida«, 4 % učencev pa je označilo, da je to čokolada v obliki
piramide.
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Med anketiranimi učenci (2 %), ki so označili odgovor »drugo« in pripisali lastno
definicijo, sta dva učenca zapisala, da ne znata razložiti termina »prehrambena
piramida«, en učenec pa je zapisal, da je prehrambena piramida »tisto kar je manj
zdravo in več zdravo«.

Preglednica 17: Razlaga termina »prehrambena piramida« glede na spol
Prehrambena piramida je …

SPOL Deček

Deklica

Skupaj

lestvica s

čokolada v

grafični prikaz živil

hrano

obliki piramide

ter količine

ne vem

drugo

Skupaj

f

28

4

40

11

0

83

f%

33,7

4,8

48,2

13,3

0,0

100,0

f

21

2

37

5

3

68

f%

30,9

2,9

54,4

7,4

4,4

100,0

f

49

6

77

16

3

151

f%

32,5

4,0

51,0

10,6

2,0

100,0

χ2 = 6,772, g = 4, P = 0,148
Na podlagi izida χ2 preizkusa vidimo, da ni statistično pomembne razlike pri
razlagi termina »prehrambena piramida« glede na spol anketiranega učenca.

Iz rezultatov, prikazanih v preglednici 17, je razvidno, da je največ deklic (54,4
%) pravilno označilo definicijo termina »prehrambena piramida«, takoj za njimi
pa jim sledijo dečki (48,2 %).

Kljub temu pa je zelo veliko dečkov (33,7 %) in deklic (30,9 %) označilo, da je
prehrambena piramida lestvica s hrano. Kar 10,6 % anketiranih učencev je
označilo tudi, da ne poznajo termina »prehrambena piramida«.

Postavljeno hipotezo H 1.3.1, ki predvideva, da bodo termin »prehrambena
piramida« pravilno razlagale deklice, ovržemo.
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Preglednica 18: Razlaga termina »prehrambena piramida« glede na razred
Prehrambena piramida je …

RAZRED 3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

lestvica s

čokolada v

grafični prikaz

hrano

obliki piramide

živil ter količine

ne vem

drugo

Skupaj

f

3

4

11

15

0

33

f%

9,1

12,1

33,3

45,5

0,0

100,0

f

19

0

11

0

1

31

f%

61,3

0,0

35,5

0,0

3,2

100,0

f

11

1

26

1

2

41

f%

26,8

2,4

63,4

2,4

4,9

100,0

f

16

1

29

0

0

46

f%

34,8

2,2

63,0

0,0

0,0

100,0

f

49

6

77

16

3

151

f%

32,5

4,0

51,0

10,6

2,0

100,0

χ2 = 72,927, g = 12, P = 0,0
Na podlagi izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da obstaja statistično pomembna
razlika pri razlagi termina »prehrambena piramida« glede na razred, ki ga
anketirani učenci obiskujejo.

Pri anketiranih učencih 3. razreda (33,3 %) prednjači odgovor, da ne vedo, kaj je
prehrambena piramida. Pri učencih 5. razreda (61,3 %) je najbolj zastopan
odgovor, ki pojasnjuje, da je prehrambena piramida lestvica s hrano.

Pri učencih 7. razreda (63,4 %) in pri učencih 9. razreda (63 %) pa prevladuje
pravilni odgovor, da je prehrambena piramida grafični prikaz živil ter količine, ki
naj bi jo vsakodnevno zaužili.

Hipotezo H 1.3.2, ki predvideva, da bodo pogosteje pravilno odgovarjali
anketirani učenci 9. razredov, lahko zavržemo, saj so termin »prehrambena
piramida« pogosteje pravilno razložili anketirani sedmošolci.
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Preglednica

19:

Razlaga

termina

»prehrambena

piramida«

glede

na

stacioniranost šole
Prehrambena piramida je …
čokolada v

ŠOLA

Mestna šola (OŠ
Olge Meglič)
Primestna šola
(OŠ Hajdina)
Skupaj

lestvica s

obliki

grafični prikaz

hrano

piramide

f

20

5

38

f%

31,2

7,8

f

29

f%

živil ter količine ne vem

drugo

Skupaj

1

0

64

59,4

1,6

0,0

100,0

1

39

15

3

87

33,3

1,1

44,8

17,2

3,4

100,0

f

49

6

77

16

3

151

f%

32,5

4,0

51,0

10,6

2,0

100,0

χ2 = 19,928, g = 4, P = 0,001
Izid χ2 preizkusa prikazuje, da obstaja statistično pomembna razlika pri razlagi
termina »prehrambena piramida« glede na stacioniranost šole, ki jo anketirani
učenci obiskujejo.

Iz preglednice 19 lahko razberemo, da so anketirani učenci tako mestne (59,4 %)
kot tudi primestne šole (44,8 %) označili pravilno definicijo termina
»prehrambena piramida«.

Da je prehrambena piramida lestvica s hrano, je odgovorilo 31,2 % anketiranih
učencev mestne in 33,3 % učencev primestne šole. 1,1 % slednjih (anketirani
učenci primestne šole) je tudi označil, da je prehrambena piramida čokoladna
piramida, enako je storilo tudi 7,8 % učencev iz mestne šole.

Na podlagi zgoraj prikazanih rezultatov (preglednica 19) lahko hipotezo H 1.3.3,
ki predvideva pravilne odgovore učencev, ki obiskujejo mestno šolo, obdržimo.
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4.1.4 Odbira zdravega obroka

Učencem smo ponudili enaki dve sliki kot pri vprašanju 4.1.1. Na prvi sliki je bil
prikazan manj zdrav obrok (hamburger, ocvrt krompirček), na drugi sliki pa zdrav
obrok (riba, kuhan krompir). Učenci so tokrat morali izbrati bolj zdrav obrok.

Preglednica 20: Število (f) in strukturni odstotki (f %) izbire zdravega obroka
f

f%

5

3,3

Riba in kuhan krompir

146

96,7

Skupaj

151

100,0

Hamburger in ocvrt krompirček

Iz podatkov, ki so prikazani v preglednici 20 lahko razberemo, da učenci izmed
dveh obrokov, ki jih dobijo na razpolago, znajo izbrati bolj zdrav obrok. 96,7 %
anketiranih učencev je pravilno izbralo zdrav obrok, 3,3 % učencev pa je izbralo
napačno, torej hamburger in ocvrt krompirček kot zdrav obrok.
Preglednica 21: Odbira zdravega obroka glede na spol

SPOL

Deček

Deklica

Skupaj

Hamburger

Riba

Skupaj

f

5

78

83

f%

6,0

94,0

100,0

f

0

68

68

f%

0,0

100,0

100,0

f

5

146

151

f%

3,3

96,7

100,0

χ2 = 6,124, g = 1, P = 0,013
Izid χ2 preizkusa je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika pri odbiri
zdravega obroka glede na spol anketiranih učencev.

Vse anketirane deklice so za bolj zdrav obrok v celoti odbrale ribo in kuhan
krompir, kot nam prikazuje preglednica 21.
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6 % anketiranih dečkov je za zdrav obrok izbralo hamburger in ocvrt krompirček,
medtem ko jih je 94 % izbralo ribo in kuhan krompir kot bolj zdrav obrok.

Predpostavljeno hipotezo H 1.4.1 lahko torej obdržimo, saj smo pravilno
predvidevali, da bodo deklice pogosteje odbrale bolj zdrav obrok.

Preglednica 22: Odbira zdravega obroka glede na razred

RAZRED

3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

Hamburger

Riba

Skupaj

f

0

33

33

f%

0,0

100,0

100,0

f

0

31

31

f%

0,0

100,0

100,0

f

1

40

41

f%

2,4

97,6

100,0

f

4

42

46

f%

8,7

91,3

100,0

f

5

146

151

f%

3,3

96,7

100,0

χ2 = 7,328, g = 3, P = 0,062
Iz izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da obstaja tendenca razlike pri odbiri
zdravega obroka glede na razred, ki ga anketirani učenci obiskujejo.

Vsi anketirani učenci 3. in 5. razreda, so obkrožili pravilni odgovor, da je bolj
zdrav obrok riba s kuhanim krompirjem.

Med učenci 7. razreda je 2,4 % anketiranih učencev obkrožilo, da je hamburger
bolj zdrav. Enako so je odločilo kar 8,7 % anketiranih učencev 9. razreda.

Postavljeno hipotezo H 1.4.2, ki predvideva, da bodo učenci 3. razreda pogosteje
pravilno izbrali zdrav obrok, lahko ovržemo, saj so zdrav obrok pravilno odbrali
vsi anketirani tretješolci in petošolci.
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Preglednica 23: Odbira zdravega obroka glede na stacioniranost šole

ŠOLA

Mestna šola (OŠ Olge
Meglič)
Primestna šola (OŠ
Hajdina
Skupaj

Hamburger

Riba

Skupaj

f

1

63

64

f%

1,6

98,4

100,0

f

4

83

87

f%

4,6

95,4

100,0

f

5

146

151

f%

3,3

96,7

100,0

χ2 = 1,159, g = 1, P = 0,282
Na podlagi izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da ni statistično pomembne razlike
pri odbiri zdravega obroka glede na stacioniranost osnovne šole, ki jo anketirani
učenci obiskujejo.

Da je hamburger bolj zdrav obrok, se je odločilo 1,6 % anketiranih učencev iz
mestne šole – Osnovne šole Olge Meglič Ptuj, in 4,6 % učencev iz primestne šole
– Osnovne šole Hajdina. Vsi ostali učenci mestne (98,4 %) in primestne šole (95,4
%) so pravilno odbrali zdrav obrok.

Hipotezo H 1.4.3, ki predvideva, da bodo anketirani učenci, ki obiskujejo
primestno šolo pogosteje odbrali bolj zdrav obrok, lahko ovržemo.
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4.2 Vloga staršev pri oblikovanju odnosa anketiranih
učencev do hrane
Zanimalo nas je kako močno starši vplivajo na svoje otroke pri prehrani − kakšno
hrano dobijo otroci doma in kaj jih učijo starši doma o zdravi prehrani.

4.2.1 Zajtrkovanje pred odhodom v šolo

Anketirani učenci so morali označiti, če zajtrkujejo doma pred odhodom v šolo.
Zanimalo nas je tudi, kako pogosto zajtrkujejo doma.

Preglednica 24: Število (f) in strukturni odstotki (f %) zajtrkovanja pred
odhodom v šolo
f

f%

Da, ponavadi

74

49,0

Včasih

47

31,1

Ne, nikoli

30

19,9

Skupaj

151

100,0

Zgornja preglednica nam prikazuje, da 49 % vseh anketiranih učencev redno
zajtrkuje doma pred odhodom v šolo. 31,1 % učencev le včasih zajtrkuje doma,
kar 19,9 % anketiranih učencev pa doma, pred odhodom v šolo, nikoli ne
zajtrkuje.
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Preglednica 25: Zajtrkovanje pred odhodom v šolo glede na spol

SPOL

Deček

Deklica

Skupaj

Da, ponavadi

Včasih

Ne, nikoli

Skupaj

f

40

23

20

83

f%

48,2

27,7

24,1

100,0

f

34

24

10

68

f%

50,0

35,3

14,7

100,0

f

74

47

30

151

f%

49,0

31,1

19,9

100,0

χ2 = 2,414, g = 2, P = 0,299
Na podlagi izida χ2 preizkusa vidimo, da ni statistično pomembne razlike pri
zajtrkovanju anketiranih učencev pred odhodom v šolo glede na spol.

Rezultati, prikazani v preglednici 25, prikazujejo, da 50 % anketiranih deklic in
48,2 % dečkov ponavadi pozajtrkuje preden se odpravi v šolo.

27,7 % anketiranih dečkov in 35,3 % anketiranih deklic zajtrkuje doma le včasih.
Medtem ko 24,1 % dečkov in 14,7 % deklic nikoli ne zajtrkuje pred odhodom v
šolo. Če posplošimo, ugotovimo, da le 49 % vseh anketiranih učencev pred
odhodom v šolo zajtrkuje.

Dobljeni rezultati niso v skladu z našo hipotezo H 2.1.1, ki predvideva, da deklice
pogosteje zajtrkujejo pred odhodom v šolo.
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Preglednica 26: Zajtrkovanje pred odhodom v šolo glede na razred

RAZRED 3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

Da, ponavadi

Včasih

Ne, nikoli

Skupaj

f

23

9

1

33

f%

69,7

27,3

3,0

100,0

f

16

10

5

31

f%

51,6

32,3

16,1

100,0

f

21

12

8

41

f%

51,2

29,3

19,5

100,0

f

14

16

16

46

f%

30,4

34,8

34,8

100,0

f

74

47

30

151

f%

49,0

31,1

19,9

100,0

χ2 = 18,576 , g = 6, P = 0,005
Na podlagi izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da obstaja statistično pomembna
razlika pri zajtrkovanju anketiranih učencev pred odhodom v šolo glede na razred,
ki ga anketirani učenci obiskujejo.

Na podlagi rezultatov, prikazanih v preglednici 26, lahko razberemo, da zajtrkuje
največ tretješolcev, in sicer 69,7 % anketiranih učencev 3. razreda ponavadi
zajtrkuje. 27,3 % učencev zajtrkuje le včasih, 3 % učencev 3. razreda pa nikoli ne
zajtrkuje.

Največji delež učencev, ki nikoli ne zajtrkuje, je iz 9. razreda, in sicer kar 34,8 %,
enak deleže učencev 9. razreda zajtrkuje le včasih.

Izmed učencev 5. razreda (51,6 %) in 7. razreda (51,2 %) pa je približno enako
učencev, ki zjutraj ponavadi pozajtrkujejo pred odhodom v šolo.

Hipotezo H 2.1.2 lahko potrdimo, saj pravilno predvideva, da najbolj pogosto
zajtrkujejo pred odhodom v šolo učenci 3. razreda.
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Preglednica 27: Zajtrkovanje pred odhodom v šolo glede na stacioniranost šole

ŠOLA

Mestna šola (OŠ
Olge Meglič)
Primestna šola
(OŠ Hajdina)
Skupaj

Da, ponavadi

Včasih

Ne, nikoli

Skupaj

f

36

17

11

64

f%

56,2

26,6

17,2

100,0

f

38

30

19

87

f%

43,7

34,5

21,8

100,0

f

74

47

30

151

f%

49,0

31,1

19,9

100,0

χ2 = 2,339 , g = 2, P = 0,310
Iz izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da ni statistično pomembne razlike pri
zajtrkovanju anketiranih učencev pred odhodom v šolo glede na stacioniranost
šole, ki jo anketirani učenci obiskujejo.

Iz zgornje preglednice, lahko razberemo, da najpogosteje zajtrkujejo doma, pred
odhodom v šolo učenci, ki obiskujejo mestno šolo (56,2 %), torej Osnovno šolo
Olge Meglič Ptuj. Iz primestne šole, Osnovne šole Hajdina, jih zajtrkuje 43,7 %
anketiranih učencev.

34,5 % anketiranih učencev, ki obiskujejo primestno šolo in 26,6 % učencev, ki
obiskujejo mestno šolo, zajtrkuje le včasih.

Po rezultatih sodeč lahko ovržemo hipotezo H 2.1.3, ki predvideva, da pred
odhodom v šolo najpogosteje zajtrkujejo učenci, ki obiskujejo primestno šolo.
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4.2.2 Pogostost uživanja ocvrtega krompirčka

Zanimalo nas je, kako pogosto (kolikokrat mesečno) uživajo anketirani učenci
ocvrt krompirček.

Preglednica 28: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti uživanja
ocvrtega krompirčka

Nikoli
Manj kot 3-krat

Od 4 do 9-krat
Od 10 do 15-krat

16 in večkrat
Skupaj

f

f%

15

9,9

98

64,9

34

22,5

1

0,7

3

2,0

151

100,0

Iz preglednice 28 lahko razberemo, da največ anketiranih učencev, 64,9 %, uživa
ocvrt krompirček manj kot 3-krat mesečno. 9,9 % učencev nikoli ne uživa
ocvrtega krompirčka, 22,5 % učencev ocvrt krompirček uživa od 4 do 9-krat na
mesec, medtem ko od 10 do 15-krat mesečno ocvrt krompirček uživa le 0,7 %
anketiranih učencev.

Preglednica 29: Pogostost uživanja ocvrtega krompirčka glede na spol

SPOL Deček

Deklica

Skupaj

Manj kot

Od 4

Od 10

16 in

Nikoli

3-krat

do 9-krat

do 15-krat

večkrat

Skupaj

f

10

49

20

1

3

83

f%

12,0

59,0

24,1

1,2

3,6

100,0

f

5

49

14

0

0

68

f%

7,4

72,1

20,6

0,0

0,0

100,0

f

15

98

34

1

3

151

f%

9,9

64,9

22,5

0,7

2,0

100,0

χ2 = 6,816 , g = 4, P = 0,146
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Izid χ2 preizkusa je pokazal, da ni statistično pomembne razlike pri pogostosti
uživanja ocvrtega krompirčka glede na spol.

Preglednica 29 nam prikazuje, da največ anketiranih deklic (72,1 %) in dečkov
(59 %) uživa ocvrt krompirček manj kot trikrat na mesec.

24,1 % anketiranih dečkov in 20,6 % anketiranih deklic pa ocvrt krompirček uživa
od štiri do devetkrat mesečno, medtem ko 12 % dečkov in 7,4 % deklic ocvrtega
krompirčka ne uživa niti enkrat mesečno oziroma nikoli. 1,2 % dečkov in 0 %
deklic pa ocvrt krompirček uživa od deset do petnajst na mesec.

Na podlagi rezultatov, navedenih v preglednici 29, lahko hipotezo H 2.2.1
obdržimo, saj predvideva, da ocvrt krompirček pogosteje uživajo anketirani dečki.

Preglednica 30: Pogostost uživanja ocvrtega krompirčka glede na razred

RAZRED 3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

Manj kot

Od 4

Od 10

16 in

Nikoli

3-krat

do 9-krat

do 15-krat

večkrat

Skupaj

f

3

18

11

1

0

33

f%

9,1

54,5

33,3

3,0

0,0

100,0

f

1

22

8

0

0

31

f%

3,2

71,0

25,8

0,0

0,0

100,0

f

6

26

9

0

0

41

f%

14,6

63,4

22,0

0,0

0,0

100,0

f

5

32

6

0

3

46

f%

10,9

69,6

13,0

0,0

6,5

100,0

f

15

98

34

1

3

151

f%

9,9

64,9

22,5

0,7

2,0

100,0

χ2 = 17,657 , g = 12, P = 0,127
Iz izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da ni statistično pomembne razlike pri
pogostosti uživanja ocvrtega krompirčka glede na razred, ki ga anketirani učenci
obiskujejo.
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Iz rezultatov, prikazanih v preglednici 30, lahko razberemo, da veliko učencev 5.
razreda, kar 71 %, ocvrt krompirček uživa manj kot trikrat mesečno. Sledijo jim
učenci 9. razreda (69,6 %) in učenci 7. razreda (63,4 %), ki krompirček uživajo
enako pogosto.

Učenci 3. razreda (33,3 %) uživajo ocvrt krompirček od štiri do devetkrat
mesečno. 9,1 % učencev 3. razreda niti enkrat mesečno ne uživa ocvrtega
krompirčka. Anketirani učenci 7. razreda (14,6 %) in učenci 9. razreda niti enkrat
na mesec ne jedo ocvrtega krompirčka, medtem ko jih 22 % učencev 7. razreda in
13 % 9. razreda uživa krompirček od štiri do devetkrat mesečno.

Hipotezo H 2.2.2, ki predvideva, da učenci 9. razreda najpogosteje uživajo ocvrt
krompirček, ovržemo.

Preglednica 31: Pogostost uživanja ocvrtega krompirčka glede na stacioniranost
osnovne šole
Manj kot

ŠOLA

Mestna šola
(OŠ Olge

Nikoli

3-krat

9

45

10

14,1

70,3

f

6

(OŠ Hajdina)

f%

Skupaj

Od 10

Skupaj

0

0

64

15,6

0,0

0,0

100,0

53

24

1

3

87

6,9

60,9

27,6

1,1

3,4

100,0

f

15

98

34

1

3

151

f%

9,9

64,9

22,5

0,7

2,0

100,0

f
f%

do 9-krat do 15-krat

16 in
večkrat

Meglič)
Primestna šola

Od 4

χ2 = 9,226 , g = 4, P = 0,056

Izid χ2 preizkusa je pokazal, da obstaja tendenca razlike pri pogostosti uživanja
ocvrtega krompirčka glede na stacioniranost osnovne šole, ki jo anketirani učenci
obiskujejo.
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Rezultati iz preglednice 31 nam kažejo, da kar 70,3 % anketiranih učencev, ki
obiskujejo mestno šolo, uživa ocvrt krompirček manj kot trikrat mesečno. Enako
pogosto ocvrt krompirček uživa tudi 60,9 % učencev, ki obiskujejo primestno
šolo.
27,6 % anketiranih učencev primestne šole uživa ocvrt krompirček od štiri do
devetkrat mesečno, medtem ko enako pogosto krompirček uživa 15,6 % učencev
mestne šole.
Tudi delež učencev, ki ocvrtega krompirčka ne uživajo, je kar visok, namreč 14,1
% učencev mestne šole in 6,9 % učencev primestne šole omenjene jedi ne uživajo
niti enkrat mesečno.
Postavljeno hipotezo H 2.2.3, ki predvideva, da anketirani učenci mestne šole
pogosteje uživajo ocvrt krompirček, lahko ovržemo, saj ga pogosteje uživajo
anketirani učenci primestne šole.
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4.2.3 Najpogostejša pijača doma

Učenci so morali obkrožiti ali dopisati, kaj najpogosteje pijejo doma. Na izbiro so
imeli naslednje odgovore: vodo, sadni sirup, napitke z mehurčki, energijske
napitke, ne vem ali drugo. Če so obkrožili »drugo«, so morali na črto ob odgovoru
pijačo tudi zapisati.

Preglednica 32: Število (f) in strukturni odstotki (f %) najpogostejše pijače doma
f

f%

Voda

56

37,1

Sadni sirup

54

35,8

Napitki z mehurčki

20

13,2

Energijski napitki

6

4,0

Ne vem

4

2,6

Drugo

11

7,3

Skupaj

151

100,0

Iz zgornje preglednice lahko razberemo, da kar 37,1 % vseh anketiranih učencev
najpogosteje doma pije vodo. Kar 35,8 % učencev doma najpogosteje pije sadni
sirup, 13,2 % učencev doma uživa v pitju gaziranih napitkov oziroma pijač, 7,3 %
učencev pa pije drugo od naštetega. Med anketiranimi učenci je še 4 % takšnih, ki
doma najpogosteje pijejo energijske napitke in 2,6 % takšnih, ki ne vedo oziroma
se ne spomnijo, kaj pijejo doma najpogosteje.
Med anketiranimi učenci, ki so označili odgovor »drugo«, jih je 7 zapisalo, da je
njihova najpogostejša pijača doma ledeni čaj, 1 učenec je zapisal naravne sokove,
eden je zapisal »razno«, eden pa Foster Clark′s.
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Preglednica 33: Najpogostejša pijača doma glede na spol

SPOL Deček

Deklica

Skupaj

Sadni

Napitki z

Energijski

Voda

sirup

mehurčki

napitki

Ne vem

Drugo

Skupaj

f

26

29

16

5

1

6

83

f%

31,3

34,9

19,3

6,0

1,2

7,2

100,0

f

30

25

4

1

3

5

68

f%

44,1

36,8

5,9

1,5

4,4

7,4

100,0

f

56

54

20

6

4

11

151

f%

37,1

35,8

13,2

4,0

2,6

7,3

100,0

χ2 = 10,848 , g = 5, P = 0,054
Na podlagi izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da obstaja tendenca razlike pri
najpogostejši pijači anketiranih učencev doma glede na spol.

Rezultati v preglednici 33 nam prikazujejo, da največ dečkov (34,9 %) doma
najpogosteje pije sadni sirup, največ deklic (44,1 %) pa navadno vodo. 31,3 %
dečkov najpogosteje tudi doma pije vodo, 36,8 % deklic pa si žejo teši s sadnimi
sirupi.

Kar 19,3 % dečkov doma najpogosteje uživa gazirane napitke, enako pijačo doma
pije tudi 5,9 % anketiranih deklic. 6 % anketiranih dečkov doma najpogosteje pije
energijske napitke, medtem ko se je za enako pijačo odločilo le 1,5 % deklic.

7,2 % dečkov in 7,4 % deklic pa doma najpogosteje pije drugo od naštetega. 1,2
% dečkov in 4,4 % anketiranih deklic pa se ne spomni oziroma ne ve, s čim si
doma najpogosteje teši žejo.

Predvidevali smo, da deklice pogosteje pijejo doma zdravo pijačo, torej lahko
hipotezo H 2.3.1, ki to predvideva, potrdimo.
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Preglednica 34: Najpogostejša pijača doma glede na razred

RAZRED 3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

Sadni

Napitki z

Energijski

Voda

sirup

mehurčki

napitki

Ne vem

Drugo

Skupaj

f

15

10

3

2

0

3

33

f%

45,5

30,3

9,1

6,1

0,0

9,1

100,0

f

7

16

4

0

0

4

31

f%

22,6

51,6

12,9

0,0

0,0

12,9

100,0

f

17

17

2

2

0

3

41

f%

41,5

41,5

4,9

4,9

0,0

7,3

100,0

f

17

11

11

2

4

1

46

f%

37,0

23,9

23,9

4,3

8,7

2,2

100,0

f

56

54

20

6

4

11

151

f%

37,1

35,8

13,2

4,0

2,6

7,3

100,0

χ2 = 29,860 , g = 15, P = 0,012
Iz izid χ2 preizkusa lahko vidimo, da obstaja statistično pomembna razlika pri
najpogostejši pijači anketiranih učencev doma glede na razred.

Iz preglednice 34 lahko razberemo, da največ anketiranih učencev doma najraje
pije vodo. Med njimi je največ, kar 45,5 %, tretješolcev. Vodo doma pije tudi 41,5
% učencev 7. razreda, 37 % anketiranih učencev 9. razreda in 22,6 % učencev, ki
obiskuje 5. razred.

Največ anketiranih učencev, ki obiskuje 5. razred (51,6 %), doma najraje pije
sadni sirup. Enako najpogosteje pije doma še 41,5 % učencev 7. razreda, 30,3 %
učencev 3. razreda in 23,9 % učencev 9. razreda. Kar 23,9 % anketiranih učencev
9. razreda doma najraje izbere gazirane napitke. Enako pijačo doma najpogosteje
izbere tudi 12,9 % učencev 5. razreda. Tako tudi 12,9 % anketiranih učencev 5.
razreda doma najraje pije drugo od naštetega.
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Hipotezo H 2.3.2, ki predvideva, da doma pogosteje pijejo zdravo pijačo učenci 3.
razreda, lahko potrdimo. Kot nam kažejo rezultati iz preglednice 33 lahko vidimo,
da največ tretješolcev doma najpogosteje pije vodo.

Preglednica 35: Najpogostejša pijača doma glede na stacioniranost šole
Sadni
Voda
ŠOLA Mestna šola

Napitki z Energijski

sirup mehurčki

napitki

Ne vem Drugo

Skupaj

f

24

26

7

0

3

4

64

f%

37,5

40,6

10,9

0,0

4,7

6,2

100,0

f

32

28

13

6

1

7

87

f%

36,8

32,2

14,9

6,9

1,1

8,0

100,0

f

56

54

20

6

4

11

151

f%

37,1

35,8

13,2

4,0

2,6

7,3

100,0

(OŠ Olge
Meglič)
Primestna šola
(OŠ Hajdina)
Skupaj

χ2 = 9,725 , g = 5, P = 0,083
Izid χ2 preizkusa je pokazal, da obstaja tendenca razlike pri najpogostejši pijači
učencev doma glede na stacioniranost šole, ki jo anketirani učenci obiskujejo.

Na podlagi rezultatov iz preglednice 35 lahko razberemo, da največ anketiranih
učencev iz mestne šole, 40,6 %, doma najpogosteje pije sadni sirup, največ
učencev iz primestne šole, 36,8 %, pa doma najpogosteje pije vodo. Učenci
mestne šole, ki doma pijejo vodo, zastopajo kar 37,5 %. Največ učencev, ne glede
na šolo, torej doma najpogosteje pije vodo.

Od anketiranih učencev mestne (10,9 %) in primestne šole (14,9 %) je le nekaj
takih, ki doma najpogosteje pijejo gazirane pijače. Tudi delež učencev, ki pijejo
energijske pijače, je precej nizek – 0 % učencev mestne šole in 6,9 % učencev
primestne šole.

Postavljeno hipotezo H 2.3.3, ki predvideva, da anketirani učenci, ki obiskujejo
primestno šolo, doma pogosteje pijejo zdrave pijače, lahko potrdimo.
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4.2.4 Količina zaužitega sadja doma

Naloga učencev je bila, da označijo, koliko kosov sadja tedensko pojedo doma.
Izbirali so lahko med naslednjimi odgovori: nobenega, od 1 do 5, od 6 do 11 ali
12 in več.

Preglednica 36: Število (f) in strukturni odstotki (f %) količine zaužitega sadja
doma
f

f%

Nobenega

3

2,0

Od 1 do 5

54

35,8

Od 6 do 11

53

35,1

12 in več

41

27,2

Skupaj

151

100,0

Iz rezultatov, prikazanih v preglednici 36, lahko razberemo, da največ anketiranih
učencev (35,8 %) tedensko doma zaužije od 1 do 5 sadežev. Tudi anketiranih
učencev, ki na teden doma pojedo od 6 do 11 sadežev, je mnogo – 35,1 %. Nekaj
manj je učencev (27,2 %), ki tedensko doma pojedo 12 in več sadežev, zelo malo
(2 %) pa je tudi takih učencev, ki na teden doma ne pojedo prav nobenega sadeža.

Preglednica 37: Količina zaužitega sadja doma glede na spol
Nobenega Od 1 do 5
SPOL

Deček

Deklica

Skupaj

Od 6 do 11

12 in več

Skupaj

f

1

33

23

26

83

f%

1,2

39,8

27,7

31,3

100,0

f

2

21

30

15

68

f%

2,9

30,9

44,1

22,1

100,0

f

3

54

53

41

151

f%

2,0

35,8

35,1

27,2

100,0

χ2 = 5,451, g = 3, P = 0,142
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Izid χ2 preizkusa je pokazal, da glede na spol ni statistično pomembne razlike pri
količini zaužitega sadja doma na teden.

Rezultati v preglednici 37 nam prikazujejo, da je 39,8 % dečkov označilo, da
zaužije od 1 do 5 sadežev tedensko, medtem ko je več deklic (44,1 %) označilo,
da zaužije od 6 do 11 sadežev tedensko.

Le 1,2 % dečkov in 2,9 % deklic je pa označilo, da tedensko ne zaužije niti enega
sadeža. 31,3 % anketiranih dečkov in 22,1 % anketiranih deklic pa doma na teden
poje 12 kosov sadja in več.

Hipotezo H 2.4.1, ki predvideva, da veliko sadja na teden pojedo deklice, lahko
ovržemo.

Preglednica 38: Količina zaužitega sadja doma glede na razred

RAZRED

3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

Nobenega

Od 1 do 5

Od 6 do 11

12 in več

Skupaj

f

1

15

10

7

33

f%

3,0

45,5

30,3

21,2

100,0

f

0

7

10

14

31

f%

0,0

22,6

32,3

45,2

100,0

f

0

15

13

13

41

f%

0,0

36,6

31,7

31,7

100,0

f

2

17

20

7

46

f%

4,3

37,0

43,5

15,2

100,0

f

3

54

53

41

151

f%

2,0

35,8

35,1

27,2

100,0

χ2 = 14,545, g = 9, P = 0,104
Iz izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da ni statistično pomembne razlike pri
količini zaužitega sadja doma na teden glede na razred, ki ga anketirani učenci
obiskujejo.
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Iz rezultatov, prikazanih v preglednici 38, lahko razberemo, da 45,5 % učencev 3.
razreda, 22,6 % učencev 5. razreda, 36,6 % učencev 7. razreda in 37 % učencev 9.
razreda tedensko zaužije od 1 do 5 sadežev.

12 in več sadežev tedensko zaužije kar 45,2 % učencev, ki obiskuje 5. razred, in
31,7 % učencev, ki obiskuje 7. razred. Enako količino sadja na teden zaužije še
21,2 % anketiranih tretješolcev in 15,2 % anketiranih učencev, ki obiskujejo 9.
razred. Približno vsak dan dva sadeža (od 6 do 11 sadežev tedensko) pa zaužije
kar 43,5 % učencev, ki obiskuje 9. razred.

Predvidevali smo, da učenci 3. razreda tedensko zaužijejo veliko sadežev doma.
Na podlagi rezultatov v preglednici 37 lahko hipotezo H 2.4.2, ki zgornjo trditev
predvideva, ovržemo.

Preglednica 39: Količina zaužitega sadja doma glede na stacioniranost šole
Nobenega Od 1 do 5
ŠOLA

Mestna šola

f

Od 6 do 11

12 in več

Skupaj

2

18

26

18

64

f%

3,1

28,1

40,6

28,1

100,0

f

1

36

27

23

87

f%

1,1

41,4

31,0

26,4

100,0

f

3

54

53

41

151

f%

2,0

35,8

35,1

27,2

100,0

(OŠ Olge
Meglič)
Primestna šola
(OŠ Hajdina)
Skupaj

χ2 = 3,569, g = 3, P = 0,312
Izid χ2 preizkusa je pokazal, da ni statistično pomembne razlike pri količini
zaužitega sadja doma na teden glede na stacioniranost šole, ki jo anketirani učenci
obiskujejo.

Rezultati v preglednici 39 nam kažejo na to, da 28,1 % anketiranih učencev
mestne šole in 41,4 % učencev primestne šole tedensko zaužije od 1 do 5 sadežev.
Nobenega sadeža na teden ne poje 3,1 % učencev mestne in 1,1 % učencev
primestne šole.
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Od 6 do 11 sadežev tedensko zaužije kar 40,6 % anketiranih učencev, ki
obiskujejo mestno šolo in 31 % učencev, ki obiskujejo primestno šolo. Medtem ko
več kot 12 ali 12 sadežev na teden zaužije 26,4 % učencev primestne in 28,1 %
učencev mestne šole.

Hipotezo H 2.4.3, ki predvideva, da anketirani učenci, ki obiskujejo primestno
šolo tedensko zaužijejo veliko sadežev, lahko ovržemo.

4.3 Vloga šole pri oblikovanju odnosa anketiranih učencev
do hrane
Zanimalo nas je tudi, kolikšna je vloga šole pri oblikovanju odnosa, ki ga imajo
anketirani učenci o hrani. Spraševali smo se, kako šola vpliva na odnos
osnovnošolcev do hrane – če imajo šolarji vsakodnevno na razpolago vsaj en kos
sadja, če so jim okusni šolski obroki, na katere obroke v šoli se lahko naročijo in
če so v času svojega šolanja že sodelovali pri naravoslovnem dnevu o zdravi
prehrani.

4.3.1 Kos sadja dnevno na razpolago

Učenci so morali označiti, če imajo v šoli vsakodnevno na razpolago vsaj en kos
sadja, ki ga lahko vzamejo. Izbirali so med naslednjimi odgovori: da, ne, ne vem.
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Preglednica 40: Število (f) in strukturni odstotki (f %) razpolaganja s kosom
sadja dnevno
f

f%

Da

97

64,2

Ne

33

21,9

Ne vem

21

13,9

Skupaj

151

100,0

Iz rezultatov, prikazanih v preglednici 40, lahko razberemo, da kar 64,2 % vseh
anketiranih učencev ve, kje na šoli najde vsak dan kos sadja, ki ga lahko vzame.
21,9 % učencev meni, da sadja vsak dan ne morejo vzeti na šoli, medtem ko jih
13,9 % učencev ne ve, ali imajo v šoli dnevno na razpolago vsaj en kos sadja.

Preglednica 41: Razpolaganje s kosom sadja dnevno glede na spol

SPOL Deček

Deklica

Skupaj

Da

Ne

Ne vem

Skupaj

f

50

21

12

83

f%

60,2

25,3

14,5

100,0

f

47

12

9

68

f%

69,1

17,6

13,2

100,0

f

97

33

21

151

f%

64,2

21,9

13,9

100,0

χ2 = 1,516, g = 2, P = 0,469
Izid χ2 preizkusa je pokazal, da ni statistično pomembne razlike pri razpolaganju s
kosom sadja v šoli dnevno glede na spol anketiranih učencev.

Rezultati v preglednici 41 nam prikazujejo, da večina učencev ve, kje najti kos
sadja vsak dan na šoli, med njimi je 60,2 % dečkov in 69,1 % deklic.

Med tistimi anketiranimi učenci, ki menijo, da jim šola dnevno ne omogoča vsaj
enega kosa sadja dnevno je 25,3 % anketiranih dečkov in 17,6 % anketiranih
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deklic. Kar 14,5 % anketiranih dečkov in 13,2 % anketiranih deklic pa ne ve, če
jim šola vsakodnevno omogoča vsaj en kos sadja dnevno.
Predvidevali smo, da vsem anketiranim učencem – dečkom in deklicam − šola
ponudi vsaj en kos sadja dnevno. Po dobljenih rezultatih v preglednici 40 lahko
hipotezo H 3.1.1, ki to predvideva, obdržimo.

Preglednica 42: Razpolaganje s kosom sadja dnevno glede na razred
Da

Ne

Ne vem

Skupaj

f

22

6

5

33

f%

66,7

18,2

15,2

100,0

f

23

0

8

31

f%

74,2

0,0

25,8

100,0

f

26

11

4

41

f%

63,4

26,8

9,8

100,0

f

26

16

4

46

f%

56,5

34,8

8,7

100,0

f

97

33

21

151

f%

64,2

21,9

13,9

100,0

RAZRED 3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

χ2 = 22,265, g = 6, P = 0,001
Na podlagi izida χ2 preizkusa lahko vidimo, da obstaja statistično pomembna
razlika pri razpolaganju s kosom sadja dnevno glede na razred, ki ga anketirani
učenci obiskujejo.

Iz preglednice 42 lahko razberemo, da največji delež (74,2 %) učencev 5. razreda
ve, da si dnevno lahko izbere sadje v šoli. Enako ve tudi 66,7 % anketiranih
učencev 3. razreda, 63,4 % učencev 7. razreda in 56,5 % učencev 9. razreda.

Kar 34,8 % anketiranih učencev 9. razreda misli, da jim šola dnevno ne omogoča
sadja. Enako misli še 26,8 % učencev 7. razreda, 18,2 % učencev 3. razreda in 0
% učencev 5. razreda.
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Rezultati pri učencih 5. razreda so še posebej zanimivi – tam je največji delež
učencev (74,2 %), ki ve, da jim šola dnevno omogoča vsaj en kos sadja in
največji delež učencev (25,8 %), ki ne ve, če jim šola to omogoča.

Našo predpostavljeno hipotezo H 3.1.2, ki predvideva, da učencem 3. razreda šola
vsakodnevno ponudi vsaj en kos sadja, lahko potrdimo.

Preglednica 43: Razpolaganje s kosom sadja dnevno glede na stacioniranost šole

ŠOLA

Da

Ne

Ne vem

Skupaj

f

61

3

0

64

f%

95,3

4,7

0,0

100,0

f

36

30

21

87

f%

41,4

34,5

24,1

100,0

f

97

33

21

151

f%

64,2

21,9

13,9

100,0

Mestna šola (OŠ
Olge Meglič)
Primestna šola
(OŠ Hajdina)
Skupaj

χ2 = 57,754, g = 2, P = 0,000
Iz izida χ2 preizkusa razberemo, da obstaja statistično pomembna razlika pri
razpolaganju s kosom sadja dnevno glede na stacioniranost šole, ki jo anketirani
učenci obiskujejo.

Iz preglednice 43 je razvidno, da kar 95,3 % učencev, ki obiskujejo mestno šolo
ve, da si dnevno v šoli lahko vzame vsaj en kos sadja, medtem ko to ve 41,4 %
učencev iz primestne šole.

34,5 % anketiranih učencev, ki obiskuje primestno šolo, meni, da jim šola dnevno
ne omogoča vsaj enega kosa sadja, medtem ko je enakega mnenja tudi 4,7 %
anketiranih učencev mestne šole. Med anketiranimi učenci primestne šole je tudi
24,1 % takšnih, ki ne ve, ali jim šola nudi dnevno kos sadja.
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Po rezultatih iz preglednice 43, lahko potrdimo hipotezo H 3.1.3, ki predvideva,
da anketiranim učencem, ki obiskujejo mestno šolo, ta ponudi vsaj en kos sadja
dnevno.

4.3.2 Všečnost šolskih obrokov

Zanimalo nas je, če so učencem šolski obroki pripravljeni po njihovem okusu. Za
svoje odgovore so lahko izbirali med: da, ponavadi; včasih; ne, nikoli.

Preglednica 44: Število (f) in strukturni odstotki (f %) všečnosti šolskih obrokov
f

f%

Da, ponavadi

32

21,2

Včasih

111

73,5

8

5,3

151

100,0

Ne, nikoli
Skupaj

Iz preglednice 44 lahko razberemo, da so šolski obroki 21,2 % anketiranim
učencem ponavadi všeč, skuhani in pripravljeni so torej po njihovem okusu. 73,5
% anketiranih učencev pa meni, da so jim šolski obroki všeč le včasih. 5,3 %
učencev pa je odgovorilo, da jim šolski obroki nikoli niso okusni.

Preglednica 45: Všečnost šolskih obrokov glede na spol

SPOL

Deček

Deklica

Skupaj

Da, ponavadi

Včasih

Ne, nikoli

Skupaj

f

19

58

6

83

f%

22,9

69,9

7,2

100,0

f

13

53

2

68

f%

19,1

77,9

2,9

100,0

f

32

111

8

151

f%

21,2

73,5

5,3

100,0

χ2 = 1,957, g = 2, P = 0,376
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Izid χ2 preizkusa je pokazal, da ni statistično pomembne razlike pri všečnosti
šolskih obrokov glede na spol anketiranega učenca.

Rezultati, prikazani v preglednici 45, nam kažejo, da je 22,9 % dečkom ponavadi
všeč okus šolskih obrokov, enako je odgovorilo tudi 19,1 % anketiranih deklic.

7,2 % anketiranih dečkov in 2,9 % anketiranih deklic je na vprašanje okusnosti
šolskih obrokov odgovorilo, da jim šolski obroki nikoli niso pripravljeni okusno.
Kar 77,9 % deklicam in 69,9 % dečkom pa so šolski obroki okusno pripravljeni le
včasih, torej občasno.

Našo predpostavljeno hipotezo H 3.2.1, ki predvideva, da so anketiranim dečkom
pogosteje všeč šolski obroki, lahko torej ovržemo.

Preglednica 46: Všečnost šolskih obrokov glede na razred

RAZRED 3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

Da, ponavadi

Včasih

Ne, nikoli

Skupaj

f

9

24

0

33

f%

27,3

72,7

0,0

100,0

f

11

20

0

31

f%

35,5

64,5

0,0

100,0

f

5

35

1

41

f%

12,2

85,4

2,4

100,0

f

7

32

7

46

f%

15,2

69,6

15,2

100,0

f

32

111

8

151

f%

21,2

73,5

5,3

100,0

χ2 = 20,141, g = 6, P = 0,003
Izid χ2 preizkusa je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika pri všečnosti
šolskih obrokov glede na razred, ki ga anketirani učenci obiskujejo.
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Iz preglednice 46 lahko razberemo, da so 35,5 % anketiranih učencem 5. razreda
ponavadi všeč šolski obroki. Enako meni tudi 27,3 % učencev, ki obiskuje 3.
razred, 15,2 % učencev iz 9. razreda in 12,2 % učencev 7. razreda.

72,7 % učencev 3. razreda, 85,4 % učencev 7. razreda, 69,6 % učencev 9. razreda
in 64,5 % učencev 5. razreda meni, da so jim šolski obroki všeč včasih.

Niti enemu učencu 3. in 5. razreda nikoli niso všeč šolski obroki, medtem ko
šolskih obrokov nikoli ne mara 2,4 % učencev 7. razreda in 15,2 % učencev 9.
razreda.

Predvidevali smo, da so učencem 3. razreda šolski obroki pogosteje pripravljeni
okusno, vendar so rezultati (preglednica 46) pokazali, da so šolski obroki
pogosteje okusnejši anketiranim petošolcem. Hipotezo H 3.2.2 torej ovržemo.

Preglednica 47: Všečnost šolskih obrokov glede na stacioniranost šole

ŠOLA

Da, ponavadi

Včasih

Ne, nikoli

Skupaj

22

42

0

64

34,4

65,6

0,0

100,0

f

10

69

8

87

f%

11,5

79,3

9,2

100,0

f

32

111

8

151

f%

21,2

73,5

5,3

100,0

Mestna šola
(OŠ Olge

f
f%

Meglič)
Primestna šola
(OŠ Hajdina)
Skupaj

χ2 = 18,819, g = 2, P = 0,0
Iz izida χ2 preizkusa lahko razberemo, da obstaja statistično pomembna razlika pri
všečnosti šolskih obrokov glede na stacioniranost šole, ki jo anketirani učenci
obiskujejo.

Iz preglednice 47 lahko razberemo, da so 79,3 % anketiranim učencem iz
primestne šole in 65,6 % anketiranim učencem iz mestne šole šolski obroki okusni
včasih, ne pa vedno.
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Ponavadi so obroki okusni 34,4 % učencem mestne šole in 11,5 % učencem iz
primestne šole. Nikoli pa šolskih obrokov ne mara 9,2 % učencev iz primestne
šole.

Hipotezo H 3.2.3, kjer smo predvidevali, da so učencem primestne šole obroki
pogosteje pripravljeni okusno, lahko ovržemo. Izkazalo se je namreč za ravno
obratno – šolski obroki so pogosteje všeč anketiranim učencem mestne šole.

4.3.3 Ponudba šolskih obrokov

Zanimalo nas je vedenje učencev o tem, na katere obroke se v svoji šoli lahko
naročijo, če želijo. Izbirali so med odgovori, v katerih so bile zapisane različne
kombinacije dnevnih šolskih obrokov.

Preglednica 48: Število (f) in strukturni odstotki (f %) ponudbe šolskih obrokov
f

f%

26

17,2

Zajtrk, dopoldanska malica, kosilo

51

33,8

Dopoldanska malica, kosilo

52

34,4

22

14,6

151

100,0

Zajtrk, dopoldanska malica, kosilo,
popoldanska malica

Dopoldanska malica, kosilo, popoldanska
malica
Skupaj

Preglednica 48 nam prikazuje, da se največ učencev (34,4 %) v šoli lahko naroči
na dopoldansko malico in kosilo. 33,8 % učencev meni, da se lahko naročijo na
zajtrk, dopoldansko malico in kosilo, 17,2 % učencev pa meni, da se lahko
naročijo na vse možne obroke; zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko
malico. Med anketiranimi učenci je bilo tudi 14,6 % takšnih, ki so menili, da se
lahko naročijo na dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.
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Preglednica 49: Ponudba šolskih obrokov glede na spol

SPOL

Deček

Deklica

Skupaj

Z, DM, K, PM

Z, DM, K

DM, K

DM, K, PM

Skupaj

f

15

28

28

12

83

f%

18,1

33,7

33,7

14,5

100,0

f

11

23

24

10

68

f%

16,2

33,8

35,3

14,7

100,0

f

26

51

52

22

151

f%

17,2

33,8

34,4

14,6

100,0

χ2 = 0,106, g = 3, P = 0,991
Izid χ2 preizkusa je pokazal, da ni statistično pomembne razlike pri mnenju, ki ga
imajo anketirani učenci o aboniranju šolskih obrokov, glede na spol.
Iz preglednice 49 lahko razberemo, da enak delež anketiranih dečkov (33,7 %)
meni, da se v šoli lahko abonirajo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo ali na
dopoldansko malico in kosilo. Najvišji odstotek deklic (35,3 %) pa meni, da se v
šoli lahko abonirajo na dopoldansko malico in kosilo.

18,1 % dečkov in 16,2 % deklic meni, da se v šoli lahko abonirajo na zajtrk,
dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. 33,8 % anketiranih deklet pa
meni, da se lahko v šoli abonirajo na zajtrk, dopoldansko malico in kosilo. 14,5 %
dečkov in 14,7 % deklic pa meni, da se lahko v šoli abonirajo na dopoldansko
malico, kosilo in popoldansko malico.

Hipotezo H 3.3.1, ki predvideva, da aboniranje na obroke v šoli ni odvisno od
spola, lahko potrdimo.
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Preglednica 50: Ponudba šolskih obrokov glede na razred

RAZRED 3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

Z, DM, K, PM

Z, DM, K

DM, K

DM, K, PM

Skupaj

f

2

12

0

19

33

f%

6,1

36,4

0,0

57,6

100,0

f

19

12

0

0

31

f%

61,3

38,7

0,0

0,0

100,0

f

1

14

24

2

41

f%

2,4

34,1

58,5

4,9

100,0

f

4

13

28

1

46

f%

8,7

28,3

60,9

2,2

100,0

f

26

51

52

22

151

f%

17,2

33,8

34,4

14,6

100,0

χ2 = 136,812, g = 9, P = 0,0
Na podlagi izida χ2 preizkusa lahko vidimo, da obstaja statistično pomembna
razlika pri mnenju, ki ga imajo anketirani učenci o aboniranju šolskih obrokov,
glede na razred.

58,5 % učencev 7. razreda in 60,9 % učencev 9. razreda meni, da se lahko
abonirajo na dopoldansko malico in kosilo.

38,7 % učencev 5. razreda, 36,4 % učencev 3. razreda, 34,1 % učencev 7. razreda
in 28,3 % učencev 9. razreda meni, da se lahko abonirajo na zajtrk, dopoldansko
malico in kosilo. Kar 61,3 % anketiranih učencev, ki obiskuje 5. razred je mnenja,
da se v šoli lahko abonirajo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko
malico.

Glede na dobljene rezultate, prikazane v preglednici 50, lahko hipotezo H 3.3.2
ovržemo. Na naštete obroke se lahko, po mnenju anketiranih učencev, abonira
največ petošolcev.
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Preglednica 51: Ponudba šolskih obrokov glede na stacioniranost šole

ŠOLA

Mestna šola
(OŠ Olge

Z, DM, K, PM

Z, DM, K

DM, K

DM, K, PM

Skupaj

4

50

9

1

64

6,2

78,1

14,1

1,6

100,0

f

22

1

43

21

87

f%

25,3

1,1

49,4

24,1

100,0

f

26

51

52

22

151

f%

17,2

33,8

34,4

14,6

100,0

f
f%

Meglič)
Primestna šola
(OŠ Hajdina)
Skupaj

χ2 = 117,593, g = 3, P = 0,0
Izid χ2 preizkusa je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika pri mnenju,
ki ga imajo anketirani učenci o aboniranju šolskih obrokov, glede na
stacioniranost šole, ki jo učenci obiskujejo.

Preglednica 51 nam prikazuje, da se največ anketiranih učencev (78,1 %), ki
obiskujejo mestno šolo, lahko abonira na zajtrk, dopoldansko malico in kosilo.
Enak odgovor zastopa le 1,1 % anketiranih učencev, ki obiskujejo primestno šolo.

49,4 % učencev, ki obiskujejo primestno šolo, in 14,1 % učencev, ki obiskujejo
mestno šolo, se lahko v šoli abonira na dopoldansko malico in kosilo.

25,3 % učencev iz primestne šole se lahko abonira na zajtrk, dopoldansko malico,
kosilo in popoldansko malico, medtem ko se na iste šolske obroke lahko abonira
6,2 % učencev iz mestne šole. 24,1 % učencev iz primestne šole se lahko abonira
v šoli na dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Hipotezo H 3.3.3, ki predvideva, da se lahko učenci mestne šole abonirajo na
zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico, lahko na podlagi
rezultatov, prikazanih v preglednici 51, ovržemo.
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4.3.4 Sodelovanje pri naravoslovnem dnevu o zdravi
prehrani

Pri tem vprašanju smo od učencev želeli izvedeti, ali so v času njihovega šolanja
že sodelovali na naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani.

Preglednica 52: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelovanja pri
naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani
f

f%

Da

111

73,5

Ne

13

8,6

Ne vem

27

17,9

Skupaj

151

100,0

Preglednica 51 nam kaže, da je kar 73,5 % anketiranih učencev v času svojega
šolanja že sodelovalo pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani, 8,6 % učencev
pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani še ni sodelovalo, 17,9 % anketiranih
učencev pa ne ve, če so sodelovali pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani.

Preglednica 53: Sodelovanje pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani glede na
spol

SPOL

Deček

Deklica

Skupaj

Da

Ne

Ne vem

Skupaj

f

61

8

14

83

f%

73,5

9,6

16,9

100,0

f

50

5

13

68

f%

73,5

7,4

19,1

100,0

f

111

13

27

151

f%

73,5

8,6

17,9

100,0

χ2 = 0,335, g = 2, P = 0,846
Izid χ2 preizkusa je pokazal, da ni statistično pomembne razlike pri sodelovanju
učencev pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani glede na spol.
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Glede na rezultate v preglednici 52 lahko razberemo, da je enak delež dečkov in
deklic (73,5 %) v času svojega šolanja že sodeloval pri naravoslovnem dnevu o
zdravi prehrani.

9,6 % dečkov in 7,4 % deklic pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani še ni
sodelovalo. 19,1 % deklic in 16,9 % dečkov pa ne ve oziroma se ne spomni, da bi
pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani že sodelovali.

Predvidevali smo, da so vsi učenci, dečki in deklice, v času svojega šolanja že
sodelovali pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani. Glede na rezultate v
preglednici 53 lahko hipotezo H 3.4.1, kjer smo to predpostavljali, potrdimo.

Preglednica 54: Sodelovanje pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani glede na
razred

RAZRED 3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

Skupaj

Da

Ne

Ne vem

Skupaj

f

32

0

1

33

f%

97,0

0,0

3,0

100,0

f

31

0

0

31

f%

100,0

0,0

0,0

100,0

f

25

6

10

41

f%

61,0

14,6

24,4

100,0

f

23

7

16

46

f%

50,0

15,2

34,8

100,0

f

111

13

27

151

f%

73,5

8,6

17,9

100,0

χ2 = 48,024, g = 6, P = 0,0
Iz izida χ2 preizkusa vidimo, da obstaja statistično pomembna razlika pri
sodelovanju učencev pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani glede na razred,
ki ga anketirani učenci obiskujejo.
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Iz preglednice 54 lahko razberemo, da so že vsi učenci 5. razreda sodelovali pri
naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani. Enak odgovor je izbralo še 97 %
tretješolcev, 61 % sedmošolcev in 50 % devetošolcev.

Pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani v času svojega šolanja še ni
sodelovalo 14,6 % učencev 7. razreda in 15,2 % učencev 9. razreda.

3 % učencev 3. razreda, 24,4 % učencev 7. razreda in 34,8 % učencev 9. razreda
pa ne ve, če so pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani že sodelovali.

Našo predpostavljeno hipotezo H 3.4.2, ki predvideva, da so anketirani učenci 9.
razreda že sodelovali pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani, lahko glede na
podatke, prikazane v preglednici 54, ovržemo.

Preglednica 55: Sodelovanje pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani glede na
stacioniranost šole

ŠOLA

Da

Ne

Ne vem

Skupaj

f

57

3

4

64

f%

89,1

4,7

6,2

100,0

f

54

10

23

87

f%

62,1

11,5

26,4

100,0

f

111

13

27

151

f%

73,5

8,6

17,9

100,0

Mestna šola (OŠ
Olge Meglič)
Primestna šola
(OŠ Hajdina)
Skupaj

χ2 = 15,318, g = 2, P = 0,0
Izid χ2 preizkusa je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika pri
sodelovanju učencev pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani glede na
stacioniranost šole, ki jo anketirani učenci obiskujejo.

Rezultati v preglednici 55 kažejo na to, da je 89,1 % učencev iz mestne šole in
62,1 % učencev iz primestne šole že sodelovalo pri naravoslovnem dnevu o zdravi
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prehrani. 4,7 % učencev iz mestne šole in 11,5 % učencev iz primestne šole pa pri
naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani v času svojega šolanja še ni sodelovalo.

26,4 % učencev iz primestne šole in 6,2 % učencev iz mestne šole pa ne ve
oziroma se ne spomni, da bi kdaj sodelovali pri naravoslovnem dnevu o zdravi
prehrani.

Hipotezo H 3.4.3, ki predvideva, da so anketirani učenci iz mestne šole v času
svojega šolanja že sodelovali pri naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani, lahko
obdržimo.
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IV SKLEP
Otroci potrebuje zdravo hrano, saj jim le ta omogoča normalno rast in razvoj,
obnavljanje organizma in opravljanje njegovih vsakodnevnih funkcij. Vendar so
otroci glede prehrane popolnoma odvisni od odraslih (Železnik, 1996). Za dobro
prehrano otrok so torej potrebni ustrezna vzgoja otrok in njihovih staršev, stalen
zdravstveni nadzor otrok ter nadzor nad kakovostjo in higiensko neoporečnostjo
hrane (Pokorn, 1996 b).

Za varovanje in vzdrževanje zdravja so pomembni zdrava prehrana, ritem
hranjenja in število dnevnih obrokov. Po osnovnem načelu zdrave prehrane
morajo imeti šolarji najmanj tri obroke dnevno. Še bolje pa je, če imajo med tremi
glavnimi obroki tudi dve malici (Pokorn, 1996 b). Šolska malica ima za
odraščajoče otroke zelo velik pomen, saj veliko otrok pride v šolo brez zajtrka.
Malica velikemu številu otrok tako predstavlja prvi dnevni obrok (Pokorn, 1996
a).

Najpomembnejši obrok dneva je zajtrk (Omahen, 2005). Hrana, ki jo otroci
zaužijejo za zajtrk, prebudi telo in pospešuje prebavo. Presnovna sprejemljivost za
hranila se od jutranjih do večernih ur znižuje (Pokorn, 1996 b).

S pomočjo raziskave, izpeljane z anketnimi vprašalniki, smo želeli ugotoviti
dejansko stanje − kakšno je znanje učencev o hrani, kakšni sta vlogi staršev in
šole pri oblikovanju posameznikovega odnosa do hrane in kakšne prehranjevalne
navade imajo učenci.

V naslednjih alinejah smo strnili svoje ugotovitve.

a ) Znanje o hrani
V današnjem času se veliko otrok prehranjuje z enolično, pusto in nezdravo hrano.
Otroci odklanjajo jedi, ki so jim manj znane ali jim na prvi pogled morda niso
najbolj privlačne, a so v resnici kljub temu bolj zdrave (Hubberstey, 2001).
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Med ponujenima obrokoma (hamburger in ocvrt krompirček, riba in kuhan
krompir) se je več kot polovica učencev (60,9 %) odločila za manj zdrav obrok.
Pričakovan je bil tudi rezultat, da so anketirani dečki raje izbrali manj zdrav obrok
kot deklice, presenetil pa nas je rezultat, da so učenci iz primestne šole (Osnovne
šole Hajdina) v večini (69 %) raje odbrali manj zdrav obrok. Menili smo namreč,
da se v primestnem okolju še ni tako razmahnila hitra, nezdrava prehrana kot v
mestnem okolju, predvsem zaradi prehitrega tempa življenja, ki tam prevladuje.
Skoraj vsi anketiranci (96,7 %) so kot bolj zdrav obrok označili ribo in kuhan
krompir. Med njimi so bile vse anketirane deklice in 94 % anketiranih dečkov.
Pogosteje so kot bolj zdrav obrok označili ribo in kuhan krompir anketirani
sedmošolci in anketirani devetošolci. Glede na primerjavo z rezultati pri prvem
vprašanju je zanimivo to, da je 60,9 % učencev izbralo manj zdrav obrok, kljub
temu, da se jih kar 96,7 % zaveda, da je bolj zdrava riba.

Pokorn (1996 b) razlaga, da je vegetarijanec tisti, ki se prehranjuje zlasti z
rastlinsko hrano oziroma s hrano, ki ne vsebuje mesa ali živil živalskega izvora.
68,2 % anketiranih učencev pravilno razume in pojasnjuje termin »vegetarijanec«;
10,6 % anketiranih učencev pa tega termina ne razume. Kot je bilo pričakovano,
je največ anketiranih učencev devetega razreda (82,6 %) pravilno razlagalo termin
»vegetarijanec«. Presenečeni smo bili nad rezultatom, ki je pokazal, da ta termin
pravilneje razumejo učenci primestne šole, saj smo pričakovali, da bodo učenci
mestne šole ta termin bolj poznali.

Prehrambena piramida je slikovni prikaz izbora in količin živil, ki naj bi jih jedli
vsak dan. Gre za priporočilo, ki spodbuja uživanje pestre hrane, s katero
pridobimo potrebne hranilne snovi in hkrati ustrezno količino kalorij.
(MOJKROZNIK, b.d.). Dobra polovica anketiranih učencev (51 %) termin
»prehrambena piramida« pravilno razlaga. Nizek odstotek je presenetljiv zato, ker
se s prehrambeno piramido srečajo pri pouku spoznavanje okolja že prvošolci.
Pogosteje so termin pravilneje razložili anketirani sedmošolci in anketirani
devetošolci.
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b ) Vloga staršev pri oblikovanju prehrambenih navad
Zajtrk nam nudi vso potrebno energijo za ves dan (Seidman, 2000). Ljudje, ki
zdravo zajtrkujejo, lažje nadzirajo telesno težo in imajo nižji holesterol. Zajtrk,
poln vitaminov in mineralov, v jutranjih urah doprinese k moči in vzdržljivosti
telesa, povečata se koncentracija in produktivnost posameznika (Omahen, 2005).
49 % anketiranih učencev zjutraj, pred odhodom v šolo, ponavadi zajtrkuje. 31,1
% učencev pa pred odhodom v šolo zajtrkuje le včasih. Pričakovano, kar 69,7 %
anketiranih tretješolcev, pred odhodom v šolo ponavadi zajtrkuje, medtem ko se
zajtrkovanje z leti zmanjšuje – ponavadi zajtrkuje 51,6 % petošolcev, 51,2 %
sedmošolcev in le 30,4 % anketiranih devetošolcev. Pogosteje zajtrkujejo
anketirani učenci mestne šole.

Nezdravo prehranjevanje in nezadostna telesna dejavnost sta značilnosti
nezdravega življenjskega sloga. Ti dejavniki dokazano sodijo med ključne pri
nastanku in napredovanju kroničnih nenalezljivih bolezni ter pojavljanju zapletov
pri njih. (Zavod za zdravstveno varstvo Ravne, 2008). 64,9 % anketiranih učencev
uživa ocvrt krompirček manj kot trikrat mesečno. Pogosteje ga uživajo anketirani
dečki. Presenetil nas je tudi rezultat, da manj kot 3-krat mesečno ocvrt krompirček
uživa 70,3 % učencev mestne šole in 60,9 % učencev primestne šole, saj je utrip
življenja v mestu ponavadi hitrejši kot na podeželju. Zgornji rezultati pa kažejo na
to, da dandanes temu ni več tako.

V vodi potekajo vsi presnovni procesi v telesu in že blažja izsušitev pomembno
vpliva na telesne in duševne zmožnosti. Z uživanjem zadostnih količin tekočin
preprečujemo izsušitve organizma in s tem posledično tudi zmanjšane telesne in
duševne zmožnosti (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 37,1 % anketiranih učencev
doma najpogosteje pije vodo, 35,8 % pa se jih doma najpogosteje odžeja s sadnim
sirupom. Delež učencev, ki se doma najpogosteje odžeja z gaziranimi napitki, je
manjši (13,2 %). Pogosteje pijejo doma vodo anketirane deklice kot anketirani
dečki.

Sklepamo lahko, da zgornji rezultati najverjetneje vplivajo tudi na iz leta v leto
višji odstotek predebelih otrok. Mnogo staršev se namreč kljub temu, da je njihov
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otrok predebel, še vedno oklepa premastnih in precej sladkanih hranil, k čemur
pripomoreta tudi sadni sirup in gazirane pijače.

Pavlič (1998) meni, da bi vsak obrok šolarja moral vsebovati tudi sadje in
zelenjavo, čim več v surovi obliki. Rezultati raziskave so pokazali, da 2 %
učencev na teden ne zaužije niti enega kosa sadja, medtem ko od enega do pet
sadežev tedensko zaužije 35,8 % učencev. Presenetljiv je rezultat, da 12 in več
kosov sadja zaužije tedensko 31,3 % dečkov, medtem ko enako količino sadja
zaužije le 22,1 % deklic. Učenci bi po priporočilih strokovnjakov morali zaužiti
sadje in zelenjavo vsaj petkrat dnevno, vendar so rezultati pokazali, da temu ni
tako. Najverjetneje je, da si otroci tudi pri ješčosti sadja jemljejo vzgled pri svojih
starših, medtem ko se večina staršev niti ne zaveda, da njihovi otroci nujno
potrebujejo veliko količino vitaminov in mineralov iz sadja in zelenjave na dan,
saj jim le to omogoča zdrav in skladen razvoj.

c ) Vloga šole pri oblikovanju prehrambenih navad
Po priporočilih naj bi šolar sadne in zelenjavne prigrizke užival najmanj petkrat
dnevno - zaužil naj bi vsaj 400 g sadja in zelenjave na dan (Pavlič, 1998). 64,2 %
anketiranih učencev ve, da jim šola omogoča kos sadja na dan. Delež deklic (69,1
%), ki ve, da jim šola omogoča vsaj en kos sadja na dan je višji kot delež dečkov
(60,2 %). 95,3 % učencev mestne šole ve, da jim šola omogoča vsaj en kos sadja
na dan, medtem ko enako ve le 41,4 % učencev primestne šole. Rezultati kažejo
na to, da se vsi učenci žal ne zavedajo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave.

Vsaka šolska kuhinja naj bi imela organizatorja šolske prehrane, ki načrtuje
prehrano iz zdravstvenega, ekonomskega, socialnega, vzgojnega in gastronomsko
kulinaričnega stališča (Simčič, 2005). 73,5 % učencev je mnenja, da je šolska
prehrana okusna le včasih. Pogosteje so s šolsko hrano zadovoljni anketirani
učenci mestne šole. Po našem mnenju je zelo pomembno, da šole izvajajo redna
anketiranja svojih učencev glede okusnosti šolskih obrokov. Kar je pomembno
tudi iz razloga, da se dnevno v smeti ne zavržejo prevelike količine hrane.
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33,8 % anketiranih učencev meni, da se v šoli lahko abonirajo na zajtrk,
dopoldansko malico in kosilo, 34,4 % učencev pa meni, da se lahko abonirajo na
dopoldansko malico in kosilo. Kar 78,1 % učencev mestne šole meni, da se lahko
abonirajo na zajtrk, dopoldansko malico in kosilo, medtem ko 49,4 % učencev
primestne šole meni, da se lahko abonirajo na dopoldansko malico in kosilo. Za
kar precejšnja odstopanja pri tem vprašanju lahko najverjetneje »krivimo« učence
3. razredov, saj jih na šolske obroke abonirajo starši.

73,5 % anketiranih učencev je v času svojega šolanja že sodelovalo pri
naravoslovnem dnevu o zdravi prehrani, medtem ko se 17,9 % učencev tovrstnega
sodelovanja ne spomni. Pogosteje se sodelovanja pri naravoslovnem dnevu o
zdravi prehrani spominjajo anketirani petošolci in anketirani tretješolci ter
anketirani učenci primestne šole.

In kako bi vse zgornje rezultate lahko izboljšali? Menimo, da je velika
odgovornost predvsem na osnovnih šolah, saj bi le-te morale organizirati veliko
predavanj in delavnic na temo zdrave prehrane za starše in njihove otroke. Zelo
pomembno je, da se v vse projekte o zdravi prehrani vključuje tudi starše, če ne
posredno pa vsaj neposredno, saj so oni tisti, ki doma pripravljajo hrano, ki jo
uživa celotna družina. Otroci in starši bi se namreč čim prej morali začeti
zavedati, da so prehranjevalne navade odraz posameznikovega zdravja (če ne
trenutno, pa v kasnejših letih). Tako nas je zelo presenetil rezultat, da se anketirani
učenci zavedajo, katera hrana je bolj zdrava, kljub temu pa v večini raje izberejo
manj zdrav obrok. Starši in učitelji bi morali poznati pozitivne in negativne
posledice uživanja hitre hrane in tudi posledice uživanja manj poznanih,
alternativnih oblik hrane. Otroci so namreč zelo vedoželjni, vendar jih nezanimivi
in skopi odgovori od tega odvrnejo. Tako bi morali učitelji še posebej dobro
pripraviti vse ure, pri katerih učence seznanjajo z zdravo prehrano – velikokrat
učence pritegne že malo drugačen pristop k uri. Učitelji bi morali večkrat povabiti
v šolo strokovnjake, uporabljati različna avdio-vizualna sredstva, večkrat
teoretično uro zamenjati s praktičnim ustvarjanjem (na primer s pripravo
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preprostega, zdravega in okusnega zajtrka v šoli, pripravo različnih zdravih,
sadnih in zelenjavnih prigrizkov).

Presenetili so nas rezultati, da se zajtrkovanje pred odhodom v šolo s starostjo
zmanjšuje. Ravno starejši učenci bi se namreč morali bolj zavedati pomena zajtrka
na njihovo zdravje in razvoj. Zavedati se moramo, da prej bomo staršem in
njihovim otrokom začeli poudarjati pomen zajtrka, prej bodo otroci to sprejeli.
Morda šole prepozno in premalo intenzivno poudarjajo pomen zdravega zajtrka,
čeprav veliko odgovornosti tukaj leži na starših (otroci so ogledala svojih staršev).

Zelo pomembno je tudi, da šole večjo pozornost posvetijo pripravi zdravih
obrokov. Večina učencev se dandanes namreč veliko prehranjuje izven doma –
učenci praktično doma le zajtrkujejo (redki) in večerjajo, malico in kosilo pa
zaužijejo v šoli.

Pomembno je tudi, da učitelji v šoli poudarjajo in ponavljajo, da imajo učenci
možnost dobiti kos sadja, ko ga želijo. Rezultati so namreč pokazali, da se veliko
učencev niti ne zaveda, da jim šola omogoča vsaj en kos sadja dnevno – s tem bi
se posledično povečalo tudi uživanje sadja (tudi pri tem vprašanju smo namreč
naleteli na skope odgovore).

Osnovne šole bi tudi na svojih spletnih straneh morale objaviti smernice zdravega
prehranjevanja in vpliv zdravega načina življenja na posameznika. Splet je
dandanes tako za otroke kot tudi njihove starše namreč postal nepogrešljiv.
Predvidevamo, da bi potem otroci in njihovi starši večkrat preleteli vsa ta dejstva
o zdravi prehrani. Menimo, da bi se učencem zdelo zelo zanimivo, da bi svoje
zdrave obroke (ki so jih pripravili skupaj s starši) lahko objavili na spletni strani.
Tako bi učenci z večjim veseljem poskusili kaj novega, še nepoznanega, a
zdravega.
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PRILOGA A: Anketni vprašalnik

Pozdravljen!
Pred teboj je anketni vprašalnik, za katerega te prosim, da ga rešiš tako, da
najprej pazljivo prebereš vsako vprašanje, razmisliš in nanj iskreno
odgovoriš.

ANKETNI VPRAŠALNIK
SPOL (obkroži številko pred pravilnim odgovorom):
1) deček

2) deklica

RAZRED (obkroži razred, ki ga obiskuješ):
3. razred

5. razred

7. razred

9. razred

OSNOVNA ŠOLA (obkroži številko pred šolo, ki jo obiskuješ)
1) Osnovna šola Olge Meglič

2) Osnovna šola Hajdina

V1 Oglej si spodnji sliki in obkroži številko pred obrokom, ki bi ga
raje izbral!

1)

2)

V2 Pred odhodom v šolo zajtrkuješ doma?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom)
1) da, ponavadi
2) včasih
3) ne, nikoli
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V3 Ali ti šola omogoča vsaj en kos sadja dnevno?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom)
1) da
2) ne
3) ne vem

V4 Kdo je vegetarijanec?
(Obkroži številko pred pravilno trditvijo)
1) oseba, ki uživa le sadje in orehe
2) oseba, ki uživa sadje, zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke
3) oseba, ki uživa meso, sadje, zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke
4) ne vem
5) drugo:
__________________________________________________

V5 Kolikokrat na mesec ješ ocvrt krompirček (pommes frites)?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom)
1) nikoli
2) manj kot 3-krat
3) od 4 do 9-krat
4) od 10 do 15-krat
5) 16 in večkrat
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V6 So šolski obroki pripravljeni po tvojem okusu?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom)
1) da, ponavadi
2) včasih
3) ne, nikoli

V7 Kaj je prehrambena piramida?
(Obkroži številko pred pravilno trditvijo)
1) lestvica s hrano
2) čokolada v obliki piramide
3) grafični prikaz živil ter količine, ki naj bi jo zaužili vsak dan
4) ne vem
5) drugo:
__________________________________________________

V8 Kaj najpogosteje piješ doma?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom)
1) vodo
2) sadni sirup
3) napitke z mehurčki (Coca-Cola, Fanta…)
4) energijske napitke
5) ne vem
6) drugo:
__________________________________________________
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V9 Na katere obroke se lahko naročiš v šoli?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom)
1) zajtrk – dopoldanska malica – kosilo – popoldanska malica
2) zajtrk – dopoldanska malica – kosilo
3) dopoldanska malica – kosilo
4) dopoldanska malica – kosilo – popoldanska malica

V10 Oglej si spodnji sliki in obkroži številko pred zdravim obrokom!

1)

2)

V11 Koliko kosov sadja na teden poješ doma?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom)
1) nobenega
2) od 1 do 5
3) od 6 do 11
4) 12 in več

V12 Ali si v času svojega šolanja že sodeloval pri naravoslovnem dnevu
o zdravi prehrani?
(Obkroži številko pred pravilnim odgovorom)
1) da
2) ne
3) ne vem
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PRILOGA B: Malica 1 za januar 2009, iz Osnovne šole Olge Meglič Ptuj

DATUM:

MALICA 1:

5.1.

Ribji namaz, pariški kruh, čaj

6.1.

Krem maslo, pariški kruh, benko

7.1.

Rižota, mešana solata, kruh turist, čaj

8.1.

Mlečni griz, benko, sadje

9.1.

Margarina, marmelada, pariški kruh, čokoladno mleko

12.1.

Juha z govejim mesom, sadje

13.1.

Topljeni sir, polnozrnati kruh, sadje

14.1.

Margarina, suha salama, kruh turist, čaj

15.1.

Čokoladne školjkice, mleko, sadje

16.1.

Pašteta, kumarica, kruh turist, čaj

19.1.

Krem maslo, med, pariški kruh, bela kava

20.1.

Mesni sir, kumarice, polbeli kruh, čaj

21.1.

Piščančja juha z ribano kašo, koruzni kruh, sadje

22.1.

Pariška salama, črna žemljica, čokoladno mleko

23.1.

Mlečni kruh z rozinami, benko, sadje

26.1.

Pariška klobasa, kumarica, črna žemlja, čaj

27.1.

Mineštra s klobaso, pariški kruh, sadje

28.1.

Pašteta, polbeli kruh, kumarica, čaj

29.1.

Kokošja juha s kroglicami, koruzni kruh, sadje

30.1.

Sir edamec, rženi kruh, čokoladno mleko
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PRILOGA C: Malica 2 za januar 2009, iz Osnovne šole Olge Meglič Ptuj

DATUM:

MALICA 2:

5.1.

Čokolino, mleko, polnozrnati kruh, sadje

6.1.

Pašteta, kumarica, kruh turist, čaj

7.1.

Topljeni sir, koruzni kruh, kakav

8.1.

Sirova štručka, čaj

9.1.

Zelenjavna juha z ribano kašo, kruh turist, sadje

12.1.

Surovo maslo, polnozrnati kruh, benko

13.1.

Pletena, bela kava

14.1.

Gobova juha, kruh turist, sadje

15.1.

Ribji namaz, pariški kruh, čaj

16.1.

Koruzni žganci, mleko, sadje

19.1.

Piščančja obara s cmoki, polbeli kruh, sadje

20.1.

Linolada, pariški kruh, mleko

21.1.

Hot dog, čaj

22.1.

Pašteta, kumarica, pariški kruh, čaj

23.1.

Maxi poli salama, kumarica, pariški kruh, čaj

26.1.

Ribji namaz, pariški kruh, sadje

27.1.

Sir, polnozrnati kruh, mleko

28.1.

Goveja juha s kroglicami, kruh turist, sadje

29.1.

Čokoladni puding, banana

30.1.

Francoska juha, kruh turist, sadje
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PRILOGA D: Kosilo za januar 2009, iz Osnovne šole Olge Meglič Ptuj

DATUM:

KOSILO:

5.1.

Juha, goveji zrezek v omaki, pire krompir, zeljna solata, sadje

6.1.

Piščančji paprikaš, vlivanci, jabolčna pita, sok

7.1.

Juha, faširani hlebček, krompirjeva solata, kruh, sadje

8.1.

Juha, ocvrti piščančji file, riž, zelenjava, zelena solata, sok

9.1.

juha, segedin golaž, polenta, vanilijev puding s sadnim sokom

12.1.

Juha, dušeni puranji file, metuljčki, solata iz stročjega fižola

13.1.

Goveja juha, kuhana govedina, špinača, pire krompir, sadje

14.1.

Svinjski paprikaš, široki rezanci, pecivo, sok

15.1.

Juha, pečen piščanec, krompirjevi svaljki, zelena solata, sadje

16.1.

Juha, ocvrte ribje palčke, krompirjeva solata, sadna solata

19.1.

Juha, piščančje nabodalo, riž, zelenjava na maslu, zelena solata, sadje

20.1.

Juha, čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir, kompot

21.1.

Piščančki paprikaš, svedri, pecivo, sok

22.1.

Kisla repa s smetano, hrenovka, krompir v kosih, sadje

23.1.

Juha, pečen oslič, krompir, zelenjava na maslu, zelena solata, sadje

26.1.

Juha, pečen piščanec, široki rezanci, zeljna solata, sadje

27.1.

Juha, dušena govedina, pražen krompir, zelena solata, kompot

28.1.

Juha, špageti, omaka bolonez, rdeča pesa, sadje

29.1.

Juha, svinjski naravni zrezek, pire krompir, zelena solata, sadje

30.1.

Zelenjavna juha z mesom, carski praženec, kompot iz mešanega sadja
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PRILOGA E: Malica za januar 2009, iz Osnovne šole Hajdina

DATUM:

MALICA:

5.1.

Sadni jogurt, kajzerica

6.1.

Hrenovka, štručka, gorčica, čaj

7.1.

Francoski rogljiček, bela kava

8.1.

Kruh, maslo, marmelada, čaj

9.1.

Čokolešnik, sadje

12.1.

Kruh, pašteta, kumara, čaj

13.1.

Jogurt, mlečni kruh, banana

14.1.

Goveja juha, kruh, sadje

15.1.

Polnozrnata žemlja, salama, sir, čaj

16.1.

Jabolčni ali skutni zavitek, čaj

19.1.

Skutni namaz, paprika, kruh, čaj

20.1.

Rožičevo pecivo, čaj

21.1.

Krompirjeva enolončnica, kruh, sadje

22.1.

Pica, čaj

23.1.

Mlečna pletenica, kakav

26.1.

Mlečni zdrob s čokolado, jabolko

27.1.

Hamburger, čaj

28.1.

Čokoladni namaz, kruh, kakav

29.1.

Zelenjavna juha, kruh, sadje

30.1.

Buhtelj, bela kava
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5.1.

Fižolova juha, špageti z mesno polivko, nariban sir, solata, pecivo

6.1.

Kostna juha, ocvrta piščančja bedra, riž, solata, sadje

7.1.

Prežganka, goveji zrezek v omaki, široki rezanci, solata

8.1.

Goveja juha, špinača, pire krompir, govedina, puding

9.1.

Cvetačna kremna juha, pečenka, pražen krompir, solata

12.1.

Zelenjavna juha, pečene perutničke, riž z grahom in korenjem, solata,
sladica

13.1.

Grahova kremna juha, puranje nabodalo, krompir, solata, sladica

14.1.

Čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir, pecivo

15.1.

Juha z ribano kašo, naravni zrezek, njoki, solata, sadje

16.1.

Krompirjeva kremna juha, piščančje prsi v omaki, kruhovi cmoki,
solata

19.1.

Kurja juha, rižota s puranjim mesom, solata, pecivo

20.1.

Kisla repa, pečenica, krompir s fižolom, pecivo

21.1.

Porova juha, ocvrt ribji file, krompirjeva solata, puding

22.1.

Zelenjavna juha, cesarski praženec, kompot

23.1.

Kisla juha, makaroni z mesom, solata, pecivo

26.1.

Zdrobova juha z jajcem, dunajski zrezek, pomfrit, solata, sadje

27.1.

Korenčkova juha z zvezdicami, pečen piščanec, krompir, zelena solata

28.1.

Bistra juha s kruhovimi kockami, mesno zelenjavna musaka, zelena
solata s fižolom, sadna kupa

29.1.

Brokoli juha z ajdovo kašo, puranja pečenka, svedrčki s papriko in
bučkami, rdeča pesa, puding

30.1.

Segedin golaž, krompir v kosih, pecivo
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