
Analiza ankete o 

zadovoljstvu s šolsko 

prehrano na OŠ 

Šmihel



Na šoli je bila konec preteklega

šolskega leta izvedena anketa o 

zadovoljstvu učencev s šolsko

prehrano. Anketo so reševali

učenci od 2. do 9. razreda. 

Anketo je izpolnilo 80 učencev. 

47,5 % deklet in 52,5% fantov. 



Kateri razred obiskuješ?



Ali meniš, da imaš dovolj znanja o šolski

prehrani?



Katere obroke ješ v šoli?



Kako pogosto spremljaš jedilnik?



Kje običajno spremljaš jedilnik?



Si na splošno zadovoljen s šolsko

prehrano?



Kakšna se ti zdi kultura obnašanja pri

jedi na šoli?



Ali se ti zdi šolska prehrana zdrava?



Ali je na jedilniku dovolj sadja in 

zelenjave?



ŠOLSKA MALICA

Ali za šolsko malico vzameš vse jedi, ki

so ti ponujene?



Je šolska malica količinsko ustrezna?



Kako pogosto poješ cel obrok pri šolski

malici?



Katero izmed navedenih pijač najraje

piješ pri šolski malici?



Navedi 3 jedi, ki jih najraje poješ pri

šolski malici.

Pica, kruh s salamo ali pašteto, kosmiči, jagode, čokoladni namaz, sirova

štručka, banana, makovka, rogljiček, mleko s čokoladnimi kroglicami,  

kisla smetana, musli, sendvič, čokolešnik, hot dog, tunina pašteta, kruh

in čokoladni namaz, namaz iz salame korenčka in kumaric, burek, sok

Fructal, med ali marmelada, mesno-zelenjavni namaz, kakav,, mlečni riž, 

jogurt s kosmiči, paprika, poli salama, mlečni gres, sir, kisle kumarice, 

jabolčni zavitek, hamburger, corn flakes, vanilijev puding, nektarine. 



Navedi 3 jedi, ki jih običajno ne poješ pri

šolski malici.

Mlečni namaz, salama, mleko, pašteta, zeliščni namaz, salame, sirni

namaz s papriko, hrenovke, tunina pašteta, topljeni sir, smetana na

kruhu, med zmešan z maslom, kisla smetana, kosmiči, bio mleko, 

paradižnik, marmelade, sendviči, trdi sir, ajvar, grozdje, čaj brez

okusa, ajdov kruh z medom, skuta, jabolka, redkvica, hamburger, 

vložena paprika, jetrna pašteta, marelice, suho sadje, kruh s semeni, 

poli salama.  



Katero vrsto kruha najraje ješ?



Katere mlečne izdelke najraje ješ?



ŠOLSKO KOSILO

Ali za šolsko kosilo vzameš vse jedi ki so 

ti ponujene?



Je šolsko kosilo količinsko ustrezno?



Kako pogosto poješ celoten obrok pri

šolskem kosilu?



Navedi 3 jedi, ki jih najraje poješ pri

šolskem kosilu.

Makaroni z omako, mlinci, špageti, sladoled, palačinke, njoki, kruhovi cmoki, 

žganci, tortellini v smetanovi omaki, špinača in pire krompir, mesne kroglice, zelje z 

ajdovimi žganci, rižota, lazanja, riž, bolonjska omaka, zelenjavna juha, dunajski

zrezek, riba, rogljiček ali buhtelj, ribji in mesni polpeti, sadna kupa, čevapčiči, 

solata, kaneloni, jota, segedin, puding, pariški zrezek, makaronovo meso, 

koreNčkova juha, rižota, milijonaska juha, puranje prsi, goveja juha, pleskavica, 

testenine, kokošja juha, ješprenj, kus kus, piščančja nabodala, kroketi, zelena

solata, zdrobovi cmoki, golaž, krompirjeva enolončnica.



Navedi 3 jedi, ki jih običajno ne poješ pri

šolskem kosilu.

Svinjsko meso, ješprenj, rižota, zelenjavna juha, matevž, riž z grahom, špinača, 

lečina juha, rižota iz 3 žit, kus kus, pire krompir, makaroni, brokolijeva juha, sadje, 

ričet,  sadna kupa, mastno meso, enolončnice, sojini polpeti, fižolova juha, zelje, 

tortellini, kaneloni, zelenjavne obare, grahova in gobova juha, kompot, riba, 

paradižnikova omaka, rdeča pesa, jota, cvetačna juha, zelenjavna enolončnica, 

matevž, segedin, prežganka.



Predlagaj jedi, ki bi jih želel za šolsko

kosilo.

Makaroni z omako, lazanja, tortilije, carski praženec, bel riž z piščancem, polnjene

paprike, dunajski zrezek, špageti z rakci, pomfrit, palačinke, malinovec, hamburger, 

losos, testenine s smetanovo omako, svinjski vrat, kalamari, njoki, golaž, testenine

s sirovo omako, koruzna juha, perutničke, štruklji, bučna juha, macaroni s haše

omako, torta,  testenine carbonara, klobase, matevž, musaka, mesna štruca, 

postrvi, kebab, girice, sardine, več sladic.



Napiši svoje mnenje, priporočilo ali

kritiko o šolski prehrani.

• Šolska prehrana mi je kar všeč ker je dobra in zdrava.

• Izločitev predpripravljeni jedi iz jedilnika nasploh. 

• Pri mesu je treba pazitj, da je pečeno in ni suho, drugo mleko (ne v plastičnih kozarčkih) ker ni
dobro za okolje - manj plastike. 

• Šolska hrana je neslana in večkrat prekuhana, krompir pa ima čuden okus. Dobre so juhe- dovolj
slane, ter sladice.

• Želel bi več sadja.

• Za kosilo je premalo časa, ker po 10 minutah že začnejo naslednji kosilo.

• Prosim upoštevajte naše predloge. Kuharice ve ste zakon, ste zelo prijazne borite se za nas, da 
dobimo boljšo prehrano. 



• Za manjše otroke je šolsko kosilo zadosti ampak za 8 razred in naprej, ko smo že malo večji se 

spodobi malo veča količina kosila.

• Pri obroku bi lahko bile pijače bolj tople.

• Hrana je srednje dobra, kuharice so prijazne, všeč mi je, da nimamo sedeznega reda in lahko

sedim s prijatelji.

• Šolska prehrana je malce preveč zdrava, ter količine bi bile lahko malce večje.

• Je kar v redu, samo sok bi lahko včasih bil malo bolj sladek.

• Šolska prehrana je zelo dobra in se zahvaljujem kuharicam za vsako jed, ki so jo pripravile.

• Včasih mi nekaj jedi niso ravno najboljše. Drugače je vse v redu.


