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1. UVOD 

• Zakaj govoriti o hrani in prehrani? 
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Prirejeno po Joost H.G. (2007) British Journal of Nutrition 98: 26-31 



Kaj lahko storim? 



Dogodki zadnjih dni… 

 





Kako naj se odločim? 

“…enkrat so problem maščobe, potem predelane 
maščobe, potem cukr, kanabis, omejitev alkohola, 
tobaka, pa spet omejitev nečesa drugega. kampanja za 
uživanje manj soli. manj mesa, potem spet več rdečega 
mesa, pa spet manj rdečega mesa in več perutnine, 
potem spet vegi kampanja. ampak ne vegi, ki pride z 
avionom, ampak lokalno pridelano, pa ne GSO, čeprav 
nihče sploh ne ve, kaj je GSO (oziroma redkokdo), pa 
....ekološko ali vsaj integrirano, če že ne vsaj sledljivo. če 
sledljivo, pa ne od predaleč.” 



• písmenost  -i ž (ȋ) 1. znanje branja in pisanja: šola je širila pismenost; 

odstotek pismenosti / prvo pismenost so sprejeli iz tujine // ekspr. 

znanje, poznanje česa sploh: politična, prometna pismenost 

 

Vir: SSKJ 

 



   “Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da 
uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, 

razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na 
delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite 

sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno 
osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem 

življenju.“ 

 

Vir: Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, Ministrstvo za šolstvo, 2006 

 

 



Prehranska pismenost otrok 

• Kaj naj otroci ob zaključku osnovne šole usvojijo?  

 

• Katera znanja, veščine, navade…? 



VEDENJE 

VEŠČINE 

ZNANJE 



• PREHRANSKA PISMENOST (PP) vključuje  in povezuje 
znanja, veščine in vedenja, ki so potrebna za načrtovanje, 
vodenje, izbiranje, pripravo in uživanje hrane glede na 
potrebe posameznika.  

 

• PP krepi in vzdržuje kakovost prehrane posameznika, 
gospodinjstva, skupnosti in naroda skozi čas v katerem 
prihaja do sprememb.  



Učenka 6. razreda 

- RAZVIJALI SPOSOBNOSTI 
- PRIDOBILI VELIKO ZNANJA O PREHRANI 
- MARSIKAJ SPREMENILI 



ZAKLJUČEK 

 

Kdo in kaj lahko stori, da bo znanje 

boljše, veščine usvojene in navade 

bolj zdrave? 
 

 

 



Delavnica 



 

a) Določite 7 aktualnih problemov, ki so povezani z 
ravnanjem s hrano in odnosom do prehranjevanja na 
vaši šoli. 

 

b) Probleme razvrstite glede na njihovo stopnjo 
problematičnosti (1- najbolj problematičen, 7- najmanj 
problematičen). 
 

Odgovorno ravnanje s hrano na šoli 



c) Delo v skupini (4 x 5) 

 Skupina določi 7 skupnih aktualnih problemov in določi stopnjo 
problematičnosti (1- najbolj problematičen, 7- najmanj 
problematičen). 

 

d) Skupina oblikuje predloge za rešitev določenih problemov in 
določi vlogo posameznih deležnikov (učitelji, učenci…). 

 

e) Skupina predstavi aktualne probleme in njihove rešitve.  

 



ZAKLJUČKI 

 

Ustvarimo jih skupaj… 



Hvala za vašo pozornost in aktivno 
sodelovanje! 

• Stojan.kostanjevec@pef.uni-lj.si 

• Martina.erjavsek@pef.uni-lj.si 
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