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ANALIZA - Grafi    

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 12.5.19, 21:24 do 22.5.19, 9:23 
 
 

 

Kateri razred obiskuješ?  (n = 153)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

 

 

Na seznamu izberi 5 (pet) živil, ki jih najraje poješ za malico  (n = 153)  
Možnih je več odgovorov  
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  Odgovori Frekvenca 

  mesnozelenjavni namaz 

  osje gnezdo 

  koruzni/čokoladni kosmiči,mafini 

  sendvič s pleskavico paradižnikom in solato 

  juha 

  sirovka 

  kebab 

  drek 
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  imam svojo malico 

  čokoladni kosmiči 

  zelenjavno-mesni namaz 

  medeno maslo 

  zelenjavni namaz 

  goveja juha 

  zmajev sadež 

  kuhana jajca 

  čevapčiči 

  češnje 

  tatarski biftek 

  mcdonalds 

  kfc 

  toast,sladoledna/sadna kupa 

  hamburger 

 

 

  Odgovori Frekvenca 

  osje gnezdo 

  juha 

  kfc 

  burger 

 
 

 

 

Katere napitke, ki so na voljo pri malici, popiješ?  (n = 152)  
Možnih je več odgovorov  
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V šoli postrežemo različne vrste kruha. Katere imaš najraje?  (n = 150)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

 

 

Katere vrste kruha ješ doma?  (n = 153)  
Možnih je več odgovorov  
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  Odgovori Frekvenca 

  toast 

  kurac u usta 

  kruh je kruh 

  nogometni 

  kajzerca 

  vse 

  kajzerce 

  jelenov kruh¸ržen kruh 

  navadni 

  s tatarsko ajdo 

  navdn toast 

 

 
 

 

Kako so zadovoljen s šolskim:  (n = 152)  
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Kaj malicaš, ko si doma?  (n = 153)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  ne jem med obroki 
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  špageti 

  takle  se mi so všeč 

  pršut 

  cokolino 

  puding 

  čokolešnik 

  meso, klobase, jajca... 

  pašteta 

  čokolino 

  čokoladni namaz in cololadne kosmice 

  piščanca 

  med 

  riževe vaflje s čokolado 

  močnik, čokoladni namaz,... 

  mafin 

  100 evrov 

  vaflje 

  testenine 

  omešana jajca, nič. 

  roblox.com 

  siron 

  kitajska hrana 

  meso 

  burek 

  jajca 

  sirova 

  pire in meso 

  mcchichken 

  čokoladni namaz in  čokoladna kosmiče 

  pire in nuggets 

  toast z nutelo 
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  waflje 

 

 

 
 

Kaj piješ, ko nisi v šoli?  (n = 152)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  vodo z limono (brez sladkorja) 

  pomarančni sok 

  šnopc za kri 

  limunado 

  cedevita 

  kakav 

  limonada 

  negazirane sokove 

  vodo in negaziran sok 

  mineralno vodo 

  sokovi otroska kava in mrzlo ml 

  red bull coca cola 

  sadne sokove 

  mountain dew, sajder 

  mleko,mrzlo vodo. če je notri led je še bolje. poleti sovražim čaj 

  sok brez gaziranja 

  otroški kapučino mrzlo mleko 

  mogoce cocacola 
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  kompot 

  mleko 

  (največ vode) 

  sok 

  pivo 

  ledeni čaj 

  laško,carnetin,proteini,bca.... 

  čokoladno mleko 

  isostar 

  voda z okusi 

  jogurt 

  monster 

  domač bezgovec 

  limonado,limetin sok 

  negazirane pijače 

 

 
 

 

Koliko tekočine (vode, soka, kakava, čaja,...) popiješ med bivanjem v šoli?  (n = 150)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  1000 hl 

  1l 

  10l 

  pijem večinoma samo pri malici in kosilom 

  3l 
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  ne pijem več kot 5l vodo na dan 

  10000000l 

  jaz pijem svojo scavnco 

  1 

  zelo malo 

  nič 

  toliko popijem iz svoje plastenke ne pa iz pijače v šoli 

  2-4 

  1000l 

  2 l 

  1¸5 l 

  0,60 

 
 

 

 

Kako si zadovoljen:  (n = 149)  

 
 

 
 

 

Ali meniš, da je šolska malica po količini ustrezna (izberi en odgovor)?  (n = 150)  
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  Odgovori Frekvenca 

  ponavadi premalo. 

  včasih lih prav včasih premalo 

  premalo 

  malice je zelo premalo posebaj v razredih v katerem je 27 učencev 

  včasih premalo 

  včasih jo je premalo0 in ni mi všeč da je ta kosilo oreščki in kruh ker se od tega sploh ne naješ 

  odvisno kdaj in kateri obrok je 

  postrežejo nam malo hrane npr. kruh in orehi kako se naj jaz najem od tega za 5 šolskih ur 

  ne ker se ne jem preveč na dan 

  če želiš še ti kuharji včasih ne dajo še 

  dobrega dajo manj slabsega vec 

 
 

 

 

Ali poješ vsa živila, ki sestavljajo malico (izberi en odgovor)?  (n = 149)  

 
 

 
 

 

Kaj storiš z malico, ki je ne poješ?  (n = 149)  
Možnih je več odgovorov  
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  Odgovori Frekvenca 

  in jo tam pojem 

  in dam staršem 

  razen če je je zelo malo 

  pozrem doma 

  ocetu 

  in jo dam psu čeprav ga nimam 

  llllllll 

  ali dam sošolcu 

  saj to doma plačujejo 

  doma jo pojem,ko sem lačna 

 

 

  Odgovori Frekvenca 

  če mi malica ne paše jo dam sosolcu 

  vrzem jo 

  ne vzamem je 

  pojem jo 

  je ne vzamem 

  jo ne vzamem 

  pospravim jo nazaj v škatlo. 

  vzamem si je toliko, da jo pojem 

  vedno vzamem toliko kot pojem 

  vse kar si vzamem pojem 

  jo vržem v koš, ker je ne morem po malici pojesti in ne želim vzeti domov. 

  včasih je ne vzamem 

  ne vzamem ali pojem do konca 

 
 

 

 

Na seznamu izberi 7 živil, ki jih imaš za kosilo najraje?  (n = 150)  
Možnih je več odgovorov  
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  Odgovori Frekvenca 

  nisem prijavljen na kosilo 

  solatni bar 

  zelje 

  ne hodim na kosilo 

  meso 

  včasih 

  kruhove cmoke 
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  pica 

  njoki 

  široke rezance z omako in piščancem 

  ne jem kosila 

  pico 

  dunajski zrezek 

  gluhi štruklji 

  sadne priloge 

  lazanjo 

  pizza 

  žganci 

  ribo 

  lazanja 

  njoki, kruhov cmok 

  burek 

  čevapčiči 

  žar hrana (čevapčiči) 

  pohan piščanec 

  ne hodim več, ampak to mi je bilo včasih zelo dobro 

  pomfri bi rada imela 

  mcdonalds 

  nikoli nisem bila na šolskem kosilu 

 

 
 

 

Kako si zadovoljen z/s:  (n = 148)  
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Katero jed bi dodal na jedilnik?   

 

  zmajev sadež, eksotično sadje, ................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................

. in tako naprej, .......................................  kebab, (mahiški, .....)    ........................... burger 

  za malico:   -goveja juha z rezanci      za kosilo:  -idrijski žlikrofi  -porova juha s kroglicami   -kruhovi cmoki v piščančji omaki 

  nič novega 

  tortilije,pica burek 

  malica:  -čokolino  -slaniki  -rogljički (čokoladni ali pa marmeladni) 

  dodali bi lahko vsaj enkrat na leto hamburger. 

  makaroni s sirom,  mesne kroglice v paradižnikovi omaki,  dušen riž v naravni omaki z piščančjim mesom, 

  ne vem. 

  stročji fižol in krompir 

  hamburger  lavamufin  sladoled  čivapčiči  kečap  kebab  pomfri 

  za kosilo: navadna kokosja juha polnjene paprike z pire krompirjem za sladico bi imeli palacinke z mermolada 

  kebab ali cheeseburger 

  suha salama, vložene kumarice in malo več sezonskega sadja... 

  bananino torto,pečen krompir in gorčično omako, 

  sufle, pomfri, več mesa 

  hamburger 

  palačinke s čokolado  slan pomfrit  bel kruh  kebab 

  nič 

  sadne sladice,cmoki,sladoled,žar hrana(čevapčiči) 
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  več:  pomfri  mesa na splošno  sufle 

  burek, sarma, krompiruša, sirnica 

  tortilje 

  morsko hrano...    sadje....    zelenjava... 

  burger,sirnica,palacinke... 

  na jedilnik bi dodal 
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................... mcdonalds menu in hrano ki je malce bolj užitna npr piščanjčji zrezek ,biftek z 

borovničevo omako 

  lava cake   lignje na žaru   ribjo juho   več sladic 

  nisem prijavljen na kosilo tkoda žal nevem..se opravičujem 

  čevapčiči, svinjska reberca,... 

  burger z slanino sirom angus beefom čebulo paradižnikom in solato . šopska solata .čevapčiči 

  pomfri in medaljončki,zelena solata,za sladico pa    sadna kupa 

  30 / 129 

 
 

 

 

17. Kakšno je tvoje mnenje glede zavržene hrane?  (n = 148)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  lahko bi prilagodili jedilnik 

  lahko bi nam dali repete 

  me ne zanima 

  lahko bi izdelovali vec hrane ki je otrokom vsec 

  naj se jo meče  saj če bi dajali boljšo hrano in bi bila boljša je nebi  metali toliko stran mislim da je to že ortoreksija ker je hrana preveč zdrava 

  ko je nekaj kar ni ravno dobro(npr:enolončnica) je preveč zavržene hrane ko pa so naprimer(palačinke)je pa zavržene hrane manj in to je zelo 

dobro :) 
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  je preveč hrane 

  nisem smetar 

  nevem 

  ni vredu 

  ne vem 

  lahko bi dajali dodatne porcije 

  lahko bi odvečno hrano pustili na dosegu da bi jih učenci med odmorom lahko vzeli če so lačni 

 

 

 
 

18. Vaši predlogi, mnenja, pobude in kritike o šolski prehrani.   

 

  premalo časa za kosilo. 

  večje porcije pri malici in kosilu. 

  včasih najdemo las v hrani(našli smo tudi že obliž)  ne uporabljajo rokavic  včasih ne nosijo rokavic  ko je dobro za jest dajo majhne porcije ko 

pa je slabo pa velike  juhe so preveč nametane z vsem živim  premalo sladic  meso včasih ni dobro pečeno  preveč hrane je zavržene 

  vsak petek bi mogli imeti na jedilniku brezmesne jedi saj smo v državi kjer je veliko katolikov (ki ne jejo mesa) 

  hrana je kvalitetna, vendar včasih malo pomanjkliva. izbira hrane mi je všeč, vendar bi predlagal, da bi bili obroki malo bolj raznoliki (npr. več 

izbire). 

  vem, da sem zbirčen, vendar mislim, da je nekaj hrane res slabe (malica). lahko bi bilo še kaj več kot večinoma kruh. 

  dobra kritika se ne pritožujem  od ostali pa je mala kritika napa velika 

  kuharji ne nosijo primernih oblek!  hrana ki jo dobimo v njej se veliko krat najde dlaka, in ko to povemo učitelju reče da je nam padla z las!  
kuharji otrokom ki so starejši dajejo kosila zelo več kot nam ki smo mlajši!  kuharji so veliko krat nesramni glede hrane in ko hočemo iskati še 

hrane nam povejo da odidemo čakati v kolono kar tudi spoštljivo naredimo!  a ko pridemo spet na vrsto nam rečejo da ne bomo dobili ker rabijo 

tudi drugi otroci  za kosilo bi več izbir za piti saj imamo samo vodo in nekateri govorijo da ni za piti in je velikokrat umazana!!!! 

  meni je šolska prehrana dobra, ampak  dolgo časa čakaš v vrsti 

  za malico bi bili lahko jedli drugačne bolj raznoliko hrano. pri kosilu bi lahko dajali dodatne porcije. 

  vredu premalo kuhano mi placujemo hrano ko hocemo se ne dobimo.lahko bi dajali starejsim tudi vec palacink kot majhnim 

  moti me ker, je prevelika kolona 

  košara za jedila ki ostanejo od malice, da ko smo lačni to lahko pojemo 

  predolga vrsta, premajhne porcije, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! premalo repetejev !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,  premalo okusnih jedi, !!!!!!!!!!!!!!!! premalo 

časa za kosilo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, v jedilnico bi morali pustiti vstop vsem - tudi tistim brez kosila 

  je vredu 

  jaz ne hodi velikokrat po repete vendar ko grem ne dobim repete vendar em večkrat slišala da ne dobijo repet po 6 uri 

  preveč morskih ter mesnih jedi, ne moreš iti po še, premalo svežega sadja in zelenjave 

  hrana se mi zdi še kar uredu ...lahko bi bilo več sokov in limonade. lahko bi bilo več sladic pri doplodanski malici;) 

  vrsta pri kosilo je predolga. preveč časa porabim v vrsti. 

  zdi se mi, da bi bilo lahko več hrane. ko želiš iskat repete, ga ne dobiš. želim si, da bi bila večkrat sladica. lahko bi bilo samopostrežno, saj bi si 

lahko vsak posameznik vzel toliko kakor hoče in potem nebi metali hrane proč. šoljska prehrana pa mi je zelo všeč, saj je hrana raznolika in dobra. 

  mogoče bi hrana včasih lahko imela več okusa. 
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  pri malici vedno premalo hrane nekdo nima za jest,bolje za pit ker je skor vedno ni dobr,pa manj teh bio stvari. 

  premala količina hrane, preveč zdrave hrane 

  včasih dobimo surov krompir in nekuhano meso in grenko solato, vsec mi je da so sladice dosti dobre  in kuharji so vcasih nepravicni in 

nesramni ne vso 

  pri kosilu več sezonskega sadja  da hrano ki je ostala in se ni pokvarila damo v kotiček kjer jo lahko vzamejo drugi 

  hrana je dobra ampak je vrsta za kosilo včasih predolga 

  preveč sirovih izdelkov  premajhne porcije  da nam včasih ne dovolijo po repete in potep zavržejo veliko več hrane  dobra kosila  pri kosilu 

čim manj sirovih omak 

  manjkrat bi bilo lahko za malico mleko ali jugurt in večkrat čaj ali limonada. 

  pre malo časa za kosilo.ko je kosilo dobro nam ne dajo še repete ko pa kosilo ni tako dobro na bi dali še trikrat.premalo je  sladic. v vrsto se vsi 

urivajo 

  kuharice, ki postrežejo repete bi bile lahko bolj prijazne in bi postregle hrano, ki je še na voljo in ne bi govorile, da je ni več če je. 

  30 / 132 

 

 


