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OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE 

ANALIZA ANKETE UČENCEV O ŠOLSKI PREHRANI JANUAR 2015 

 
4.a 4.b 5.r 6.r 7.a 7.b 8.r 9.r 

1.  Ali poješ šolsko malico?                 

     a)  vedno      3 1 9 6 5 5 10 5 

     b)  skoraj vedno     10 13 7 9 6 7 8 12 

     c)  včasih     2 1 3 5 3 1 1 5 

     d)  nikoli      0 0 1 0         

2. Ali meniš, da je malice po količini 

dovolj? 
                

     a)  je preobilna     1 1 1 0         

     b)  je ravno pravšnja  11 13 17 13 2 6 11 5 

     c)  lahko bi bila bolj obilna  3 1 2 7 11 7 8 17 

3. Ali si zadovoljen s šolsko malico?                 

a) Vedno 2 7 3 2   1 4 3 

b) skoraj vedno 13 8 17 18 10 12 13 10 

c) nikoli 0 0 0 0 2   2 4 

včasih, občasno, recimo         1     4 

                  

4.  Ali imaš dovolj časa za malico?                                 

     a)  da      2 15 9 16 4 11 13 10 

     b)  ne      3   10 4 10 2 4 12 

včasih, tako-tako 10   1       2   
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4.a 4.b 5.r 6.r 7.a 7.b 8.r 9.r

8.  Ali v šoli ješ kosilo?

a)  vedno 11 15 19 17 7 9 10 11

b)  nekajkrat na teden 4 1 2 3 1 6 3

c)  nekajkrat na mesec 1 4 2 7

d)  nikoli 3 1

9. Kaj ti je pri kosilu najbolj všeč?

a) pester jedilnik 5 6 7 13 2 6 3 8

b) solata 3 2 4 5 3 1 3 4

c) juhe 1 3 5 5 2 3 5 1

č)______________________________

d)________________________________

12. Ali imaš dovolj časa za kosilo?

a) da 13 14 20 19 7 12 18 18

b) ne 1 1 1 7 3

včasih 1

 

5. Kaj imaš najraje za malico? 
       4.a kaša, gres-2, čokolino, žele in kruh, kefir, oreščke, ribji namaz,-2 pica-7,  

           

 
sladoled, nutela na kruhu-4, jogurti-2,  čokoladne-2 ali jabolčne žepke, kakav, puding,         

       

4.b 
ribji namaz, viki krema, pica-3, čokoladni rogljiček - žepek-4, med in maslo-3, hot dog-5, burek, 
sendvič,          

       

 
hamburger, slaniki-2, sadje, mlečni riž, napolitanke, kosiči in mleko-2, marmelade in kruh-2,pašteto, jogurt 

 5.r kruh in ribji namaz, hot dog-3, kosmiči-3, burger-3, gres-4, mlečni riž-4, pico-2, sirov burek, kruh in sirni namaz,kakav, sadje, namaz in kruh, 

 
kruh z marmelado, mandarine, smetanov namaz in kruh, kruh s kakšnim namazom, belo kavo, kruh z viki kremo 

 6.r sirov burek-6, pico-10, gres s čokolado-4, hod dog-4, čokolino, kosmiče-2, nutelo, sendvič-2, čokoladni rogljiček-žepek-3, hamburger-5, ribji namaz-3,  

 
sadna skuta, sezamove palčke, gres, mlečni riž-2, jogurt s štručko, kruh in lešnikov namaz in všeč mi je, da dajo zraven sadje, kruh in pleskavico 

7.a palačinke, pica-2, kruh in viki kremo, skutin namaz, hot dog-4, sendvi-2č, gres-3, prosena kaša, hamburger-3, bel skutin namaz, ne vem 

7.b sendvič, pizza, hot dog-4, mandarine, mlečni riž, francoski rogljiček brez vsega, korenflakes, puding, sendvič s salamo (piščanec),  
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rižev narastek, kifeljček z marmelado, krof z marmelado 

      
8.r polnobele štručke in sadne jogurtke, krofi, karkoli samo mlečen riž ne, pico-6, burek-8, štručko, hot dog-8, vse, hamburger-pleskavica-5,  

 
karkoli samo gres ne, sirova štručka-2, kefir, mesni burek, pizza-3,  

     9.r bio pico -pico-13, burek, razne štručke ali jogurt, mesni burek, burger, ribji namaz, sendvič-4, topel pica burek, ki ga nikoli ne dobimo, hamburger-8,  

 
medvedke (čokoladne) kosmiče in mleko, kruh z nutelo, med, maslo in kruh-2, pašteta in kruh, Oziroma vse, kar je za malico; mesni burek (sirov ni dober) 

 
šunka in sir, čokolino, kakšen rogliček, čokoladni navihanček, tamar namaz, namaz s suhimi paradižniki, krhlji,  hot dog-9,  

             6. Kaj bi dodal šolski malici? 
       4.a nič-4, večkrat sladoled, burek, pica-2, slanik, počistila bi mize, več čokolade,  

    

 
za pijačo vedno kakav, sladoled, sok, več zelenjave pri malici 

      4.b vodo-2, nič-9, hruške, lubenico,-2 jabolčni zavitek, češnje-2, jagode in borovnice,  
    5.r nič-8, šmoren in palačinke-2, še kakšno drugo pijačo kot čaj, v čaj sladkor, sok-2, topel čaj, kakav, namesto čaja bi imeli domači jabolčni sok, 

 
sok z vodo, večji obrok 

         6.r ne vem-2, pico, burek-2, sok-4, pomfri z dunajcom, nič-3, sladkan čaj-2, zraven čaja tudi vodo-2,  polento, več sadja, solato,  

 
boljšo pijačo, pečena jajčka-2 

         7.a več palačink, limonado in soke, nič-4, sladkan čaj-4, sok-4, v sendviče bi dal sir, hamburger večkrat, več sadja, nesladkan čaj mi ni všeč 

7.b V čaj bi dala vsaj malo sladkorja-5, kakšen sok, še sadje, nič-2, količino, več mleka, kakšni sadni sokovi, kifeljc s čokolado, da bi bil bolj pester,  

8.r več sadnih jogurtov, več štručk-2, več sadja, topel čaj-3, toplo pijačo, nič-4, več pic in hamburgerjev, izvirnost, pica burek, bolj obilna-2, več pice, pleskavica, 

9.r bolj zdravo hrano, večkrat boljšo, sladkan čaj-4, sok-2, manj namazov, več pestre hrane-2, topel čaj-2, sladkor, več tekočine, vsi radi (pica, hamburger),  

 
več hrane-2, sladoled-2, več hrane, ki jo imamo vsi radi, več hitre hrane, sir, boljši čaji, rogliček, sendvič, malo bolj sladkane pijače, oreščke 

 
večkrat kakav, bela kava, čaj z medom, burek, pečena jajca ali omleta,  

     

             7. Česa ne maraš pri šolski malici? 
       4.a namazov, vse imam rada, sirni burek, kakšnih namazov, paštete, kisle smetane, mesne pice, pice, skute,  

 

 
mlečnih stvari 

          4.b pašteta-3, bureka, nimam rad kosmičev, pica, ribji namaz-4, kruh z marmelado, gres-2, mlečni sir,  
  5.r čaja-4,  salame, namazov, ki so na kruhu, mlečnega riža-3, tunine paštete-2, kruha in pardižnikovega namaza, zelenjavni namaz-3,  

 
jagodno marmelado, mlečenga grisa, sirove štručke s šunko in sirom, ribjega namaza 

   6.r čaja, ker ga je preveč, maram vse razen nesladkanega čaja-5, zelenjavni namaz, hrenovke, črnega kruha, tisti bel namaz, sirčka, meda in masla, 

 
 sendviča-3, kakšnih namazov, mesni sir, burek, hot dog, sirni namaz, salame na kruhu, namazov, makovke, mlečnega riža,jogurta,  

 
da se ponavljajo gres ali kakšne stvari,mesno-zelenjavnega namaza, ribji namaz, ribe s sirom 
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7.a kosmičev, grenek čaj-2, vse maram, bureka, majhne količine-2, razne namaze, da so porcije premajhne in da včasih ni sira, da so v čaju lasje, pašteta,  

 
puranje prsi, nekih namazov vegetarijanskih, čaja-2 

       7.b gres-2, burek, pinjenec-3, nesladkan čaj-7, da je kakav mrzel in ga dajo zelo redko, čokolino, večina namazov, burek,  

 
Da je vsak teden gres ali mlečni riž. Kifeljc z maslom. Ribeeeee. 

     8.r pudinga, gresa-6, njoki, sendviče, ribje namaze, jogurtov s sadnimi koščki, mlečnega riža-5, vse maram-2, nič, mrzel čaj, šunke, pašteto-2, preveč 

 
mlečnih stvari-2 

          9.r namazov, da je malica vsak teden enaka-3, raznih zdravih namazov, gresov-zdrob-3, preveč mlečnega riža-2, kaš, nesladkan čaj-3, preveč razkuhane hrane,  

 
majhne količine pijač, ribji namaz-2, mesnega sira, vedno salama, vedno pašteta-2, to, da imamo vsak teden enako šunko, samo kruh se menja,  

 
neke jedi se velikokrat ponavljajo, preveč mlečnega in preveč namazov za na kruh, namaz iz paradižnikov 

 

             9. Kaj ti je pri kosilu najbolj všeč? 
       4.a palačinke-4, cmoki, sladice, glavne jedi, testenine, sladice, musaka-2, meso-2 in krompir-2,  

   

 
juha in zelenjava, lazanja, 

         4.b palačinke-4, njoki, sladice-4, lazanja-5, testenine-2, musaka, kus kus-2, pire krompir, špinača in meso,  
  

 
dušen riž + bedro, voda, omake, kuhano zelje-2, krompir in meso, makaroni z omako 

   5.r sladice-4, sadje, glavne jedi-2, čevapčiči, krompir-2, priloge, palačinke, pecivo 
    6.r vse kar je na jedilniku, pice, makaroni, sladica-4, meso-2, krompir,  

     

 
Odvisno. Npr. pri polenti in golažu je samo polenta in golaž pa ju obožujem, všeč mi je pa krompir, meso, zelenjava, priloga, omake. 

7.a sladice, sladkor, lazanja, nezdrava hrana, veliko hrane z repetejem, meso-3 
    7.b juhe s hrenovko, če je kakšna sladica, meso, krompir (tenstan), krompir in meso, vse - skoraj, 

   8.r testenine, sladice,  omake, krompir-2, meso-2, sladice in okusna hrana, vse, lazanja,  
   9.r sladice-7, zrezki, čevapčiči-3, pleskavice, nič, sladoled, hobotnica v solati, kalamari, morska hrana, dunajski zrezek, 

             10. Kaj ti pri kosilu ni všeč? 
       4.a fižolova juha, ni sokov, nemir, hrup v jedilnici -2, testenine, lazanja-2, musaka-2, zelenjavna juha-3,  

  

 
umazane mize, pire krompir, meso, kakšne omake-2, vse mi je všeč-3 

     4.b ribe-7, lazanja-2, solata-5, kus kus32, matevž, morska hrana-2, gobova juha, jagodni preliv na sadju, juhe, 
 

 
morska solata, zelena solata, krompir, zelenjavne juhe, musaka 

     5.r francoska solata, gobova omaka s slivami-2, koruzna solata, da je preslan, večkrat juhe, vse mi je všeč-5, solate-2, ni sokov za pitje-2, juha, če sem lačen  

 
ne morem po repete, zelenjava, ki je ne maram, enolončnice, krompir 

     6.r Da je skoz juha. Da je tolikokrat krompir, solata, lazanja, juha, vedno mi je, da je samo juha in nič drugega-2, slivova omaka, solata s hobotnico,  

 
ni mi všeč to, da ko je sladica ni solate, večinoma mi je, da ni vsak dan sladice, riž-2, gobe, juhe z gobami, svinjina, obare, mesna juha, 
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mesne kroglice, solate-4, zelenjava, sladke omake, kuhan krompir, krompirjeva juha, špinača in polpeti, ričet, musaka, 

 
Premalokrat dajo štruklje in druge dobre stvari. 

       7.a sadje, da pijemo vodo, da je suh kruh, iz vreč hrana-2, zelenjava-2, ker ni repeteja-4, da je premalo porcij, da kdaj ni mesa, solata, 

 
premajhna količina-3, v hrani najdem lase, ko čakam na repete, moram še enkrat v vrsto, juhe 

  7.b količina, da velikokrat ni repet, musaka, To, da kadar je dobro, ne dobiš repete. Zelenjavna juha, gobova juha. Ribe (morski sadeži), juhe (nekatere). 

 
da ne dobiš repete. Repete. Da pijače niso vsaj malo sladkane. Solata, hobotnica, rdeča pesa, pijača,  

  8.r da je včasih premajhen-3, košček mesa, da imamo kdaj sojine polepete in da imamo ajdove njoke, zelenjavne juhe, slivova omaka, ješpren, matevž-2,  

 
juhe, solate, nič, vse mi je všeč, skromnost, vse mi je všeč, zelje, solata, preveč zelenjavnih juh, slivna omaka, da ni vedno juhe,  

 
krompir, hobotnice-2, hrana-2 

         9.r preveč slana hrana, večja količina-premalo-5, preveč zdrava hrana-2, premalo mesa, da ne dobimo pijač (dobimo vodo)-2, ni soka, hrana se ponavlja,  

 
da je vse iz vrečke, neokusna hrana, solate, pester jedilnik, ribe, meso-2, zanič priloga-2, preveč kisla solata, preveč zelenjave, 

 
večinokrat meso, več sladkih stvari-2, hrana, večkrat ne dobiš dodatno, preveč juh 

    

             11. Kaj bi pri kosilu spremenila? 
       4.a sok za pit, večkrat lazanja, več rakovih jedi-2, večkrat palačinke-2, več sladoleda-2, vedno sladice, počistila bi mize,  

 
ne slivove omake, kuharji bolj prijazni, manj juh, nič-4, da ne bi bilo  

     4.b dodamo sladoled 1x na teden, več sladke pijače-3, večkrat pomfri, več slaščic- sladic-3, ploščice, več pice in 
 

 
lazanje, manj solat, solato, ne bi dajala zelenjave in solate, nič-6 

     5.r nič-8, da bi bila boljša, ne, koruzo za solato, sok za pitje-2, ne vem, da greš lahko po repete, več repeteja, več sladke frape 

6.r da bi dodali včasih sladico-4, dodali kakšen sokec-2, vsak dan pico, nič-4, večkrat boljša solata in večkrat piščanec,  
 

 
Ko je juha, naj ne bo samo juha ampak tudi kaj zraven, če slučajno ne maraš tiste juhe. Manj divjačine, več pese (ker je dobra za kri) manj svinjine,  

 
več solate, ne sladkih omak, večkrat palačinke-3, jedli bi cele ribe (ne file). 

    7.a več cukra, da bi dobili pijačo, nič-2, dal bi repete-4, večje porcije-2, več mesa, domače kuhano 
  7.b več repete-5, sladice, včasih bi dodala malo soli, nič, krožnike, pijačo-2, bolj pestri obroki,  

   8.r zelenjavne juhe-2, slivova omaka-2, da bi bilo večkrat kaj dobrega-3., mogoče več hrane-6, nič-6, da bi bila juha, 
 9.r da bi bile večje porcije-5, okusnejše, nič-2, manj zdrave hrane-2, več mesa, sladic-3, krompir, sok-2, manj zelenjave in več goveje juhe,  

 
Dodal bi sokove in mogoče več sladic, vendar ko to pride iz mojih ust, zveni kot da smo otroci požrešni, vendar ni tako, sladic je res premalo. 

 
Več hrane, ko greš ponovno iskat in ne le npr. 5 njokov. 

      

 
več in boljša hrana, več sladoleda-2, dve možnosti obroka-2, manj mesa,  pijačo,  

    

             13. Ali želiš kaj pohvaliti, te kaj pri šolski prehrani moti? 
       4.a palačinke so zelo dobre-3, mize umazane,Da je dobro za jest-2, večkrat bi bil lahko taprav mesni burek. 
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Raje bi, da bi bila jedilnica tiha in čista, vščeč mi je, da dežurni prinese malico. Večkrat sladoled. 

  

 
Dobro skuhajo. Zelo mi je všeč, ker je dobro za jest. Všeč mi je, da vem kaj je v hrani, ki jo jem. 

  4.b Vse je dobro!, Njam hrana! In Mandarine. Bolje, da dobimo več repeteja.  
    

 
Moti me slivova omaka. A vseeno jih bom pohvalila. Zelo so mi všeč makaroni. 

    

 
Zelo dobro naredijo musako. Ni mi všeč, da včasih ne dajo repeteja. 

     

 
Pohvalila bi vse. Kuharji dobro kuhajo. 

        

 
Najlepša hvala za sadje, zelo imam rad sadje, ker je zelo zdravo. Kdaj ne dobimo repeteja. 

   

 
Moti me, da je v jedilnici velikokorat preglasno in da ne dobimo repetov. Pohvaljujem kuharje, ker dobro  

 

 
           kuhajo in čistilke, ker pomagajo najti predmete. 

      

 
Moti me, da ne dobim repete in da je v jedilnici preglasno. Pohvalila bi kuharje, ker zelo dobro kuhajo in  

 

 
           čistilke, ker pospravljajo za nami. 

        

 
Ni mi všeč, ker skoraj nikoli ne dobim repeteja. Zelo mi je všeč, ker je skoraj vsak dan sadje na pultu. 

  

 
pohvalil bi kuharje. Pri šolski prehrani me moti, da pri sladicah ne dobimo repeteja. 

   

 
Včasih dobro skuhajo. Več sadja. 

        

 
Vse je dobro, samo lazanja in ribe (dobri so špageti, goveja juha.).  

     

 
Ker dobro kuhajo. 

          

 
Pohvalil bi rad sadje, ki je zelo dobro. Moti me, da je skoraj vsakič za kosilo lazanja. 

   

 
Da pri nekateri hrani ne dajo repeteja. Večkrat ne dajo sladkarij. 

     

 
Veliko sadja. 

          5.r ne, nič-6 
           

 
moti me, da ne gremo po repete, 

        

 
Ker ne maram čaja skoraj vedno nič ne pijem.  

       

 
Pohvalila bi, da zelo dobro kuhajo. 

        

 
Sladico. 

           

 
Pohvala: Imamo pester jedilni. 

        

 
Moti me: da ni sokov. 

         

 
Nič me ne moti. Pohvalila bi pester jedilnik. 

       

 
Kuharji kuhajo odlično. 

         

 
V čaj bi dali med-2. 

          

 
pohvalila bi to, da zelo dobro kuhajo. 

        

 
Ne moti me nič. Pohvalila bi pa mesno lazanjo in da so kuharice zelo prijazne. 

    

 
Pohvaliti: palačinke; moti: zelenjavne juhe 
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6.r Da dobro kuhajo. Da ni vedno dovolj solate-2. Moti me, da včasih v hrani dobim las od kuharjev. 
  

 
Ne, razen, da bi imeli sok. 

         

 
Ja, všeč mi je piza, ne maram juhe. 

        

 
nič-3, zaenkrat še ne-2, ne-2 

         

 
Moti me, da je premalo časa (malica), drugače je pa kar v redu. 

     

 
V redu je kosilo. Da dobiš premalo repeteja. 

       

 
Moti me, da sta pica in burek tako malokrat. 

       

 
Prehrana je v redu. 

          

 
Vse sladice so dobre. 

         

 
Boljša pijača - včasih. 

         

 
Vsak teden mlečen riž. 

         

 
Pohvalil bi, da je skoraj vsa hrana pripravljena v kuhinji. 

      7.a ne 
           

 
Vse pijače so grenke. 

         

 
V sendvičih manj salame. 

         

 
Da niso dobra jabolka. Repete. 

        

 
Repeteja ni!!! Lasje v krompirju in hrani-3. 

       

 
Velikokrat je dobro, kdaj pa tudi ne. 

        

 
Da v sendvičih ni sira-2, 2x salama, ni kumaric. Vsak teden sendvič s salamo. 

    

 
Vse je zažgano. 

          

 
Da je premalo sadja, nesladkan čaj, lahko bi bil sok. 

       7.b ni čaj sladkan-2 
          

 
 juha s hrenovko - Pohvala !!! 

         

 
Pohvala: Hrana (ne vsa) je dobra. 

        

 
Ja včasih je zelo dobro, samo ne dobimo repete. 

       

 
Zelo dobro naredijo palačinke. Moti me, da ne dobimo več repeteja. Dobimo ga samo po 13.30. 

  

 
Moti me repete. 

          

 
Hrana je dobra, samo malo več repet dobre hrane. 

       

 
Pohvaliti: Kuhanje, moti: čaj 

         

 
Všeč mi je samo za malico hot dog. In za kosilo piščanšje meso, zelenjava in krompir. 

   8.r Rada bi, da je še kdaj večkrat dunajski zrezek. 
       

 
Manj mlečnih stvari. 
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ne-5 

           

 
Da lahko bi bilo je več. 

         

 
Preveč riža, gresa. 

          

 
Pohvalil bi kuharje. 

          

 
Hrana je zelo dobra. 

          

 
Gres! 

           

 
Prevečkrat gres in mlečni riž. 

         

 
Lahko bi bilo malo manj gresa, mlečnega riža. 

       9.r Motijo me namazi (preveč jih je), pohvalila bi: da je kar raznolika. 
     

 
Enakost prehrane. 

          

 
Da so namazi, gresi, kaše itd. 

         

 
Moti me, da je preveč zdrave hrane/bio hrane. 

       

 
Ne. 

           

 
Moti me neokusna hrana in, dda je kaj dobrega ne moreš iti še enkrat iskat. 

    

 
Moti me pomanjaknje sladoleda. 

        

 
Moti me, da se malica kar naprej ponavlja, in bilo bi bolje, da bi imeli večkrat hot dog, hamburger…Morali bi imeti sok. 

 
Da se ponavlja, včasih je je premalo. 

        

 
Nič. 

           

 
Moti me nesladkan čaj! Hočem cukr. Avtomat za sok rabmo! Še ta let! 

     

 
Da se ponavlja, včasih je je premalo (1.r dobi enako kot 9.r). 

      

 
Da je toliko mlečnih stvari na teden. 

        

 
Lahko bi bile sladke pijače ne samo voda in čaj. 

       

 
Moti me, da nimamo dovolj slano, sladko hrano. 

       

 
Kosila so premajhna, niso mi všeč. Če je kaj okusnega ni možnosti še za eno porcijo. 

   

 
To, da ni možnosti da dobimo sadje. 

        

 
Večjo porcijo saj večkrat jem še doma, ker v šoli ni bilo dovolj. 

      


