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ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA UČENCE

ANALIZA - Grafi
Zbiranje podatkov je potekalo od 17.6.19, 10:48 do 24.6.19, 15:10

RAZRED (n = 57)

SPOL (n = 57)

ALI PRED ODHODOM V ŠOLO ZAJTRKUJEŠ? (n = 54)
Možnih je več odgovorov

02.10.2019

Stran 1 / 7

www.1ka.si

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA UČENCE
Z OCENAMI OD 1-5 OCENI ŠOLSKA OBROKA! (n = 52)

ALI IMAŠ DIETNO PREHRANO? (n = 52)

KAKO SI ZADOVOLJEN/A Z DIETNO PREHRANO?
ok
sem vesela da je možnost dietne prehrane
/
da
nevem
ne jem je.
nimam je
srednje
vredu
jo nimam
nimam
je nimam
lahko bi bila boljša
zelo
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Kako ocenjuješ naslednje trditve? (n = 49)

KAJ NAJRAJE JEŠ ZA MALICO?
nutello
cokoladni zepek
sirov namaz
pasteto, nutela,salama sir.
cokoladni roglicek
viki krema
pico ter žemljo in sir.
pica
pico
preprosto hrano(pica,rogljiček,sendvič...)
hod dog , čokoladni navihanček , evrokrem in tunino pašteto
vse, razen alplskega mleka, pakiranih sirovih štručk
hot dog in pico
v šoli imam najraje pizzo
kruh in sadje
nutella
čokoladni rogljiček
pizza, hot dog
čokoladni žepek
sendvič
jabolčni zavitek
mozarela in kruh
hod dog
sirove polžke
salamo, sir, kruh in napitek
namaze
kruh in pašteta
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hot dog

ČESA NAJVEČKRAT NE POJEŠ PRI MALICI?
mafin
salama
salame
kruha,salame
sir
pizze, hoddoka, sirove strucke
zelenjave in sadja
paštete.
pojem vse
vse pojem
topljengea sira
smutija
kruh in sir
sirovih štručk, pice
salamo
sadje, sir,
kruha
sadni jogurt
skute
suhe salame
med
zelenjave
sirni namaz
sira
burek
sirov burek
sirov polžek
jetrne paštete
semen v kruhu
črnega kruha
30 / 37

TVOJI PREDLOGI S KATERIMI BI POPESTRIL/A ŠOLSKO MALICO!
/
več zelenjave
trdo kuhano jajce
vec pice
veckrat na jedilniku viki krema in pašteta
brokoli
več salame
manj pletenk in makovih štručk
sendvič s pohančkom
vec hitre, okusnejse in tople hrane
nevem še
boljsi jedilniki manj namazou vecja kolicina
bolše pijače,boljše malice
več mesa
vec toplih izdelkov
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več časa za malčevanje
nevem
veckrat cokoladni krofi z vaniljevo kremo.
z poslušanjem radija
več zdravih namazov
vec pijac v tetrapakih, rogljicki...
rada bi, da bi večkrat letno imeli samopostrežno malico, da bi si sami izbrali kar bi želeli jesti
hamburger
zavitki
nebi je nič popestrila.
tuna
bele žemlje
bolj zdrava
včasih tudi kakšne čokoladice
več domačih jogurtov
30 / 32

KAJ NAJRAJE JEŠ ZA KOSILO?
testenina, lazanja
nisem naročena
klobaso
špageti, lazanja,
meso in krompir
nisem narocena
testenine s tuno
dunajski zrezek kokosove kroglice sladoled
krompir, pohancek
mesno lazanjo
piščančje medaljone
medaljončke
ne jem kosila v šoli.
ribe
solato
lazanjo
spagete
mk nagce....drugače pa dunajca
bedre
pečen krompir, špinačo, hrenovke
testenine brez omake
dunajski zrezek in pečen krompir
pohanje
medaljončki juha
kuskus
makarone
pečen krompir, riba
špagete in lazanjo
makaronovo meso
30 / 32

TVOJI PREDLOGI S KATERIMI BI POPESTRIL/A ŠOLSKO KOSILO!
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hamburger
vecja kolicina
s klobasami
/
z poslušanjem radija
piscancji medaljoni, mrzel krompir
več mesa.
ribe naj bodo dobro pečene
več zelenjave
da bi si sami naredili solato oz. jo jedli surovo, da bi bila pri kosilu večkrat za piti voda
nisem narocena
sladoled
bolj okusna hrana
dej mal soli dodej
le tako naprej
pizza
večkrat sladoled za sladico
preveč otrok naenkrat pri kosilu
več sadja
nevem.
več solate
sadna solata
nevem
izboljšani okusi
dunajski zrezek
pomfri
toplejše hrane in več raznolike

PREDLOGI GLEDE PREHRANE V ŠOLI (KAJ BI POHVALIL/A, KAJ TI JE VŠEČ, KAJ TE MOTI, KAJ BI SPREMENIL/A?)
moti me, da imamo pri namazih premalo pribora in, da moramo čakati v vrsti, da pridemo do noža s katerim so prej mazali že moji
sošolci
nekatere malice niso dobre ampak večinoma so
več burgerjev
moti me da je prevečkrat salama na meniju
nevem
zelo dobro pripravljen dunajski in krompir.
zelo so mi všeč učitelice
/
fuj, nič začinjeno
več klobas manj zelenjave
ne bi dajala vode poleg topljenega sira.
super je da je pri malici in kosilu veliko sadja in zelenjave
všeč mi je da je malica dokaj zdrava
všeč mi je da je veliko domačih izdelkov
pohvala da je namaz nutele dober vendar nutele masla meda pastete prehitro zmanjka. najboljsa malica je hodog.
moti me da hrana ni okusna ,je brez okusa in preveč razkuhana zelenjava
všeč mi je sadje niso mi všeč črne zemlje
njoki z enim okusom, ne pa kisli, slani in grenki v enem.
je zdrava kar mi je všeč samo bol raznolika bi lahko bila
vsec mi je hot dog in pica
dala bi vecje porcije na ucenca

02.10.2019

Stran 6 / 7

www.1ka.si

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA UČENCE
pohvalila bi pice moti me da ni dovolj dobre hrane ter premajhna kolicina
nič me ne moti vse mi je všeč.
hod dog bi pohvalila moti me pršut
ni mi vsec da je v enem tednu za malico stirikrat salama
všeč mi je zelenjava
nic
vse mi je všeč. želim si več pečenega krompirja
hrana ni okusna, všeč mi je da je vsakičsadje
ni mi všeč,ker je velikokrat preslano.všeč mi je ,da imamo dovolj sadja,

SPOROČILO VODJI ŠOLSKE PREHRANE ALI KUHARSKEMU OSEBJU (V ZVEZI S HIGIENO, POSTREŽBO, PRIBOROM, DEŽURNI UČITELJI, ODPADKI...)
super
med kosilom se mi je ze zgodilo da sem v omaki nasla las in v solati muho
moti me, da si večina otrok ne umije roke in potem z umazanimi rokami prijema hrano, ki jo bom jaz jedla, pri kosilu so večkrat
ukrivljene vilice in žlice kar me zelo moti, postrežba pri kosilu in malici je v redu, odpadke pa ne ločujemo dovolj dobro pa tudi moti
me, da pri kosilu nekateri otroci ne znajo pospraviti posode za sabo kot naprimer, da dajo hrano h krožnikom oz. ne postrgajo hrane s
krožnikov in je potem vse umazano
hvala naši kuharici.
vse ok
dobra higijena
vse je ok
v vsakem razredu bi lahko bile smeti za ločevanje, dežurni učitelji bi lahko bili bolj pozorni na vrivanje pri kosilu,...
naša kuharica je zelo super.
všeč mi je vse povezano s higieno in na tej šoli je res kar urejena
/
nimam se nič pritoževati, zelo se trudijo in delajo odlično.
da bolje poskrbijo za red pri malici
vse je vredu
predlagala bi več vode za pitje
nimam pripomb
osebje bi moralao biti bolj pozorno na učence,ki uničujejo pribor
da bi imeli pravi pribor
le tako naprej
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