
ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI

2. osnovna šola Slovenska Bistrica

(učenci in starši)



Kateri razred obiskuješ v šolskem letu 2017/2018? 
(n = 65)



Kateri razred obiskuje vaš otrok? (n = 38)



Spol: (n = 62)



Katero šolsko malico ješ najraje? 
Izbereš lahko največ 5 (pet) malic. (n = 62)



Kakšni so tvoji predlogi za šolsko malico?

kruh,čokolada

jajca z ocvirki, hamburgerji iz picarije janez,kruh z sirom in kislim 
zeljem

sladoled,puding,sadna kupa

sladoled

gobova juha

sadje, kruh

puding, sadna kupa in rogljiček z čokolado.

sadje

nimam jih

kebab, smoothie, čokolada

samo sadje

avtomat za kokakolo........(to ni bil sarkazem)

več sokov(sadnih) makaroni s sirom:)

več pic

več vitaminov

popečeni kruh z nuttelo

da bi dali več nožel za namaz

mlečni riž

kebab

veliko sladkega

nevem

puding, sadna kupa in rogljiček z čokolado

vse

sadje in jogurt

mehiška hrana

sadje, voda

čokolino,

manj sladka

1.mc donalds 2.kebab

mc donalds kebeb pomfri

kefir in francoski rogljiček

zelenjavmo juho

bolj sveže in zdravo. torej, da bo zdravo in dobro

več raznolikih jedi, več sadja

zdravo in seveda okusno



Katero "zdravo" malico bi predlagali za uvedbo na jedilnik šole?

kokosov jogurt(ne mlečni), v šoli narejene sendviče ob dnevih dejavnosti

x

staro slovenski hrano, z avtohtnonimi sortami. torej leča, rć, proso, zelje,...

sendvič s feto in piščanecem ali npr. tunin sendvič

-

močnik

sadni namazi, makarončki s skuto in sadjem...

umešana jajca in kruh

med

izdelki naj se pripravljajo v šolski kuhinji, nikakor pa ne hrana, katera je v naprej 
pripravljena (pizze, knedli... rogljički,,,)

smutije

jota

kruh z medom, sadnje



Ali malica količinsko zadostuje tvojim potrebam? 
(n = 62)



Kako si zadovoljen/zadovoljna s šolsko malico? 
Zadovoljstvo podaš z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 

pomeni nezadostno, ocena 5 pa odlično. (n = 62)



Kako ste zadovoljni s šolsko malico? 
Zadovoljstvo ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 

pomeni nezadostno in ocena 5 odlično. (n = 28)



Ali imaš pri malici na voljo dovolj sadja? (n = 63)



Katero sadje imaš najraje? (n = 63)



Kateri napitek pri šolski malici ti je najbolj všeč?
(n = 59)



Kateri kruh pri šolski malici ti je najbolj všeč? 
(n = 59)



Kaj bi spremenil pri šolski malici? (n = 60)



Kaj bi spremenili pri šolski malici? (n = 28)



Kosilo v šoli imam: (n = 60)



Vaš otrok ima kosilo v šoli: (n = 29)



Kaj ješ najraje za šolsko kosilo? 
Izbereš lahko največ tri (3) različna kosila. (n = 48)



Kako si zadovoljen/zadovoljna s šolskim kosilom? 
Zadovoljstvo podaš z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 

pomeni nezadostno, ocena 5 pa odlično. (n = 46)



Kako ste zadovoljni s šolskim kosilom?
Zadovoljstvo ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 

pomeni nezadostno in ocena 5 odlično. (n = 26)



Ali kosilo količinsko zadostuje tvojim potrebam? 
(n = 47)



Ali kosilo količinsko pokrije potrebe vašega otroka? 
(n = 26)



Kaj bi spremenil pri šolskem kosilu? 
Izbereš lahko največ tri odgovore. (n = 46)



Kaj ti ni všeč pri šolskem kosilu?

krompir

krompir z zelenjavo

da ni sladic za dodatek

da je toliko mesa

da večkrat ni za piti

enolončnice

ko je svinjsko meso

zelenjava in sadje

nič

juhe in enolončnice

vse so mi všeč

vse mi je všeč

da ni tisto kar imam rada.

da vsi kričijo

krompirjeva solata

da je zelo glasno

svinjsko meso

juhe

lazamja

cvetača

veliko zelenjave

ni kebaba

kuharice ne vedo točno kaj bi rade

hrana

da so jedi zelo umetne, niso sveže in so zelo čudne. tudi niso ravno najboljše.



Kaj bi spremenili pri šolskem kosilu? (n = 26)



Katero "zdravo" kosilo bi predlagali za uvedbo na šolski jedilnik?

v šoli pečene palačinke, pečeno zelenjavo

repa zelje

-

bučke

zelje in repo

več raznolikega sadja. včasih ga zmanjka.

puranji zrezek v naravni omaki, priloga, solata

uvedba solatnega bifeja, različne vrste kruha, rižota z mesom ali morska ali z 
zelenjavo (možnost izbire)

riž, skutno pecivo, vec sezonskega sadja, krompirjevi polpeti, moznost in boljsa 
dostopnost do pitne vode - brez pitnikov, v flasah mogoce.

kosilo: hrenovke, spinaca in pire; rizota z puranjim mesom, svinjska ribica in pečen 
krompir; krompirjeve murska, telecja obara z zlicniki; itd

zelenjavna juha, naravno pečen puranji zrezek, kuhan maslen krompir, kuhana 
zelenjava kot priloga (grah, korenje, brokoli - odvisno od sezone), solata (odvisno 

od sezone), frutabela



Ali ste seznanjeni s projektom "Šolska shema"? 
(n = 28)


