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ANALIZA ANKETE O ŠOLSKI PREHRANI ZA ŠOLSKO LETO 2016/17   

 

Zbiranje podatkov je potekalo od 1. 6. 2017 do 5. 6. 2017. 

 

Kateri razred obiskuješ?  (n = 119)  

 

 

Ali doma zajtrkuješ?  (n = 118)  

 
 

Z ocenami od 1 do 5 oceni, kako rad/-a ješ določena živila! (n = 118)    
(1- sploh ne maram, 5 - imam zelo rad/a)   
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Ali si umiješ roke pred obroki?  (n = 118)  

 
 

Ali uporabljaš prtiček pri šolskih obrokih?  (n = 116)  

 
 

Kako pogosto ločuješ ostanke oz. embalažo po šolski malicI oz. šolskem kosilu?   (n = 115)  
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Kako pogosto vzameš sadje, kruh in zelenjavo, ki je na voljo v jedilnici?  (n = 117)  

 
 
Kako pogosto se vrivaš v vrsto za kosilo? (n = 99)   
Na vprašanje odgovarjaš samo, če si naročen/-a na kosilo.    

 
 

Kako pogosto pozabljaš e-ključek za prevzem kosil? (n = 99)  
Na vprašanje odgovarjaš samo, če si naročen/a na kosilo.   
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Ali imaš v šoli dietno prehrano?  (n = 116)  

 
 

Ali si v šoli naročen/a na delno vegetarijansko prehrano?  (n = 116)  

 
 

Z ocenami od 1 do 5 oceni šolska obroka (malico in kosilo).  (n = 115) 
(1 - slabo, 2 - zadovoljivo, 3 - povprečno, 4 - dobro, 5 - zelo dobro)   
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Z ocenami od 1 do 5 oceni kako rad/-a imaš jedi/napitke, ki jih dobiš v ŠOLI za MALICO!    
(1- sploh ne maram, 5 - imam zelo rad/-a)   (n = 115)  
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Z ocenami od 1 do 5 oceni, kako rad/-a imaš jedi/napitke, ki jih dobiš v ŠOLI za KOSILO!   
(1- sploh ne maram, 5 - imam zelo rad/-a)   (n = 114)  
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Kako ocenjuješ naslednje trditve?   (n = 117)  
 

 
 

Ali imaš kakšen predlog ali kritiko glede prehrane v šoli?  
(Kaj bi pohvalil/-a, kaj ti je všeč, kaj te moti, kaj bi spremenil/-a ...)?   
 

Lahko bi bilo za kosilo večkrat kaj za piti. 

Večkrat pica. 

Moti me gneča v jedilnici. 

Všeč mi je, da je veliko za jest. Ni mi pa všeč, da je prevelika gneča. 

Moti me gneča v jedilnici. 

Kosilo mi je zelo všeč. 

Več hrane za malico in kosilo več hrane za repete. 

Za zajtrk ali kosilo bi lahko bilo malo več jagod in bele kave. 

Mislim, da bi moralo biti več sadja ter da ni vroče, ampak mrzlo. 

Prosim, da daste večkrat za pit! 

Za malico bi večkrat lahko bil čokoladni namaz  

Za zajtrk ali kosilo bi lahko bilo malo več jagod in banan. 
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Večkrat palačinke. 

Moti me, da se vsi norčujejo iz hrane in da polivajo pijačo. 

Najbolj mi je všeč sirov burek, niso mi všeč palačinke, ker so preveč oljne. 

Všeč mi je sirov burek. 

Hrana bi morala biti bolj okusna.  
Hrana, ki jo pogosto pojemo v celoti, bi morala biti na jedilniku večkrat. 

Meni ni dobra hrana. 

Pohvalila bi hrano, zelo so mi več palačinke, gneča v jedilnici me moti.  

Da je pri kosilu več pijače. 

Zelo dobro meso pečete na naši šoli. 

Zdi se mi, da imamo premalo časa za kosilo, ker je gneča in potem kar nekaj časa čakaš na kosilo, 
potem pa hrano zelo hitro poješ, da ne zamudiš pouka. Pa še ena pripomba: lahko bi večkrat za 
malico imeli kaj mlečnega. 

Morda so porcije pri kosilu malo prevelike. Moti me tudi prevelika gneča na kosilu in vrivanje 
starejših in ostalih. 

Več mesa, soka in rdeče pese. Brez tujkov v solatah. 

Premal pice. 

Všeč mi je hrana. Mogoče bi bilo lahko več sirovih burekov. 

Več palačink, sladoleda, čokoladnega namaza, pice, pomfrit, dunajski zrezek, čokoladni rogljiček. 

Da bi bili za zadnji dan šole čevapčiči. 

Všeč mi je, da imamo raznoliko hrano. 

Mogoče pri kosilu krompir ni dober. 

 

Anketo je pripravila in izvedla Darinka Cajhen, organizator šolske prehrane. 


