
ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI – UČENCI – ANALIZA – JUNIJ 2014 

V ANKETI JE SODELOVALO 194 UČENK IN UČENCEV »a« oddelka  OD 3. DO 9. RAZREDA. 

 

 

Strokovni komentar : 

Trdim, da je vzgoja na področju prehranjevanja ključnega pomena za naše zdravje. 

Za to je poskrbela tudi naša šolska zakonodaja. Zakon nalaga, da ob obvezni ponudbi hrane, opredeli  

vzgojno izobraževalne aktivnosti, povezane s  prehrano in dejavnostmi, s katerimi bo spodbujala  

zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. 

Posledica vsega je tudi zgornji rezultat, saj le 5% OTROK NE POZNA PIRAMIDE ZDRAVEGA 

PREHRANJEVANJA. Da bi le tako živeli! 

 

 



 

Strokovni komentar: 

Po prvem polletju smo uro dopoldanske malice prestavili za eno šolsko uro naprej. Malica je od 9.55 

do 10.15. Premik je bil utemeljen, saj so otroci zaradi prezgodnje malice opuščali zajtrk. To pa ni 

vodilo v dobre prehranske navade otrok. Za to sugestijo sem hvaležna  nekaterim staršem, ki so se 

oglasili in izrazili željo in potrebo po spremembi ure. 

ZAJTRK JE NEPOGREŠLJIV OBROK! 

 

Strokovni komentar : 

Odstotek učencev, ki so vedno  in pogosto zadovoljni s šolsko malico je skoraj 65%. Trud, da bi vsem 

ugodili in da bi bilo za vse  najboljše, bi bil zaman. 

Še vedno pa si bom prizadevala, da bi otroci dobili čim več zdravju prijaznih živil, npr. ekološko 

pridelanih in z višjo kakovostjo, kolikor nam javni razpisi dopuščajo. Pa čeprav bi otroci namesto  

ekološko pridelanega mleka raje spili čokoladno ali trajno mleko, ker jim je » boljše ». Namesto v 

biološko  pridelano jabolko , na katerem je , zaradi ugriza mušice, rjav madež, bi raje ugriznili v lep 



sadež, z gladkim olupkom pridelan na konvencionalen način z veliko škropiv. In namesto polnozrnatih 

žemljic z navadnim jogurtom bi raje za malico dobili puding z belim kruhom! 

VEM, DA VESTE, KAJ JE PRAV IN KAJ NAROBE ! 

 

 

Strokovni komentar: 

Količina živil, ki jih učenec dobi za šolsko malico, ustreza  normativom po smernicah o prehranjevanju 

v šolah. Velikokrat otroci zjutraj ne zajtrkujejo in jim tako primanjkuje že za 25% celodnevnega 

obroka. Namreč dopoldanska šolska malica zapolnjuje le 15% celodnevnega obroka, kar pa za tiste, ki 

ne zajtrkujejo, pomeni seveda »premalo«. 

 



 

 

Strokovni komentar: 

Kar tri četrtine anketiranih meni, da je uživanje malice na naši šoli kulturno. Ste res prepričani? 

VSAKO ŽIVO BITJE POTREBUJE PRI JEDI MIR! 

VOZNIKI AVTOMOBILA PRAVIJO, DA VOZITI PO PRAVILIH OB UPOŠTEVANJU PROMETNIH ZNAKOV, JE 

NAJBOLJ ENOSTANO. 

TOREJ NAJ BO ENOSTAVNO TUDI HRANJENJE, ZATO UPOŠTEVAJMO PRAVILA! 

Na naši šoli učence spodbujamo h kulturnemu uživanju hrane.  

 
1. Malico prinašajo dežurni učenci, kjer jo (po potrebi glede na starost učencev) ob pomoči učitelja 
razdelijo. 

 
2. Za mizo vedno sedemo s čistimi rokami.  

 
3. Pri jedi sedimo na celi površini stola, vzravnano in se ne gugamo. Komolcev ne naslanjamo na mizo 
in si ne podpiramo glave. Noge so na tleh. 

 
4. Tako kot med poukom tudi med malico ne žvečimo žvečilnih gumijev. 

 
5. Jemo počasi. 



 
6. Novih jedi, ki jih ne poznamo vedno, vsaj poskusimo. 

 
7. Pri jedi uporabljamo ustrezen pribor. 

 
8. Med jedjo ne govorimo in ne motimo sošolcev. 

 
9. Po končani jedi mize pospravimo za seboj, ločeno zberemo organske odpadke, embalažo in pribor. 
Pri šolski malici so prisotni učitelji ali dežurni učitelj, ki učence spodbujajo k pravilnemu in h 
kulturnemu prehranjevanju. 

 
Kosilo je organizirano samopostrežno. Učencem 1. razreda pri postrežbi pomagajo učiteljice.  
Učenci podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo v spremstvu učitelja/ice. 
Učenci 6. do 9. razreda hodijo na kosilo sami. 

 

 

 

 

Strokovni komentar: 

PRI JEDI IMAMO RADI MIR! 

Tudi želodček, v katerem se zbira prežvečena hrana, se drugače obnaša, če ima mir, kot pa če se 

okrog  njega »dogaja«.V miru želodec hrano prebavi in jo pretvori v energijo ter hranilne snovi. Če 

miru ni, nam hrana ne tekne. 



 

 

 

Strokovno mnenje : 

Obnašanja pri jedi se naučimo že v zgodnji mladosti. Prvi, ki nam privzgojijo pravila pri 

prehranjevanju, so seveda starši oz. družina. 

 V dobi odraščanja pa ima veliko vlogo  tudi prijatelj-ica, sošolec-ka. Lepo je, če prijatelj-ica  opazi 

tvoje nove hlače , če te opozori, da imaš nenavaden madež  ali da te opomni, da se solate vendar ne 

je z rokami  ali da se med jedjo ne kriči in ne maha z rokami. 

RAZLOČUJMO »PRAV« OD »NI PRAV«! 



 

 

 



 

 

 



Strokovni komentar: 

Mnenja, ki so jih učenci zapisali sami, namenoma puščam neurejena. Preberite jih in si sami ustvarite 

svoje mnenje. 

Kar se mi iz strokovnega vidika zdi vredno , da je vsak lahko napisal svoje mnenje. Ni nujno, da  je 

hrana, ki je nekomu všeč, dobra. Marsikatera hrana je okusna, ni pa zdrava ali primerna za 

vsakodnevno oz. pogosto prehrano. Tako otroci želijo več belega kruha, nutele, hrenovk , bureka in 

pice. Ne marajo pa črnega, polnozrnatega kruha, navadnih jogurtov, sira. Nekateri pravijo, da so 

lačni, čeprav si lahko pridejo iskat  dodatek. Glede na ostanke menim, da lakote ni. 

Nekdo med vami je zapisal :« Hrana je v redu, kultura pa malo manj! ». Se strinjam! 

 

 

 

 

Strokovni komentar: 

Od vseh anketirancev ( 194 ) je na šolsko kosilo naročenih 116 oz. 60%. 

 Potrebe po prehranjevanju v šoli so vsako leto večje, saj večina staršev prihaja iz službe po 15.00 uri. 

Okoli 130 učencev od približno 500, kolikor je otrok na naši šoli, zaužije  izven doma ,torej v šoli ,kar  

tri od petih obrokov.  

Zato je odgovornost  vseh, ki sodelujemo pri načrtovanju šolske prehrane, še toliko večja. 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Strokovno mnenje : 

Ne jemo le z usti, ampak tudi z očmi, nosom in ušesi. 

 V lepo urejeni jedilnici, med prijatelji, v miru , v prijetnem vzdušju, ob vabljivem vonju jedi in 

prijaznem pozdravu kuharic  se v našem telesu vzbudi tek. Kakor hitro se kateri od teh dejavnikov  

poruši, se že začnejo težave. Hrano mečemo vase, ne da bi videli in vedeli, kaj jemo. Samo nalagamo 

v želodec. Kaj lahko pričakujemo ? 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strokovno mnenje: 

Več kot polovico anketiranih učencev nekulturno obnašanje moti. 

 Spoštovani učenci, nekaj bomo morali spremeniti, ali ne? Kaj je to nekaj? Začnimo pri sebi! 

  



 

 

 

Strokovno mnenje : 

PRI JEDI IMAMO RADI MIR! 

OPOZORI SOŠOLCA NA NEPRAVILNO RAVNANJE S HRANO, NAJ TE NE BO STRAH ALI NERODNO! 

Tudi želodček, v katerem se zbira prežvečena hrana, se drugače obnaša, če ima mir , kot pa če se 

okrog  njega »dogaja«.V miru želodec hrano prebavi in jo pretvori v energijo ter hranilne snovi. Če ni 

miru, nam hrana ne tekne. 

 

 



 

 



 

 

Strokovno mnenje: 

Mnenja so različna, nekatera so upravičena nekatera izkazujejo izbirčnost. Tehtne predloge  bomo, če 

bo le mogoče, upoštevali. Zahvaljujem se v imenu kuharic za pohvale, ki ste jim jih namenili. 

 

Spoštovani učenci, drage učenke! 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje. Želim vam vse dobro.  

 

Helena Vekar, organizatorka šolske prehrane 

 



 

 

 


