
ANALIZA ANKETE O PREHRANI V LETU 2014/2015 

Pojem zdrava prehrana ima za vsakega človeka drugačen pomen, zato je vsem 

udeležencem, ki prejemajo šolsko prehrano, praktično nemogoče ustreči. Pri 

sestavljanju jedilnika moramo upoštevati tudi smernice zdravega 

prehranjevanja, kar pa otrokom večkrat ni všeč. Otroci zelo radi posegajo po 

sladki hrani in sladkih pijačah ter pekovskemu pecivu. Večina otrok ve, kaj je 

zdravo, ampak skušnjav je veliko … Svojo žejo zelo radi potešijo s sladko pijačo, 

morali pa bi jo z vodo.  Voda ja na srečo še pitna in jo je dovolj. Otroci se 

izogibajo tudi juh in solat, žal tudi sadju.  

Prehrana na šoli je prilagojena večini otrok. Je raznovrstna in sveža. Upoštevati 

moramo tudi merila, ki jih določa zakonodaja javnih naročil. Tudi osebje šolske 

kuhinje ima normative, ki jih moramo spoštovati. Osebnega okusa otrok ne 

moramo vedno upoštevati. Pripravljamo diete za učence, ki jih predpiše 

zdravnik.  

Ko smo imeli v novembru 2014 akcijo Zdrav slovenski zajtrk, so učenci 6. 

razredov pisali anketo o prehrani. Za to starost otrok sem se odločila, ker so 

otroci že bolj samostojni in anketo vzamejo zelo resno. Učenci so dobili devet 

vprašanj na temo o šolski malici in sedem na temo o šolskih kosilih 

V anketi je sodelovalo 75 učencev. Vsi so vprašalnike izpolnili in vrnili. Vsi 

učenci so naročeni na malico. Kosilo prejema 23 učencev.  

Iz ankete je razvidno, da redno doma zajtrkuje 66,66 % otrok, občasno 28 %, 5,33 

% otrok ne zajtrkuje. 86,66 % otrok ocenjuje, da je jedilnik za malice dovolj 

raznovrsten, 66,63 % otrok pa meni, da ja jedilnik za kosila dovolj raznovrsten. 

Ostali otroci nimajo mnenja. Nihče ni napisal, da jim jedilnik ni všeč. Učenci so 

v večini naše delo pohvalili. Podrobna analiza in pohvale ali pripombe  po 

posameznih oddelkih je navedena spodaj.      

Krista Jamnik, organizatorica šolske prehrane 

6. a 

ANALIZA VPRAŠALNIKA O ŠOLSKI MALICI (25 malic je 100 %) 

1. Doma zajtrkuje 72 % otrok, občasno pa 28 %. Nihče ni napisal, da ne zajtrkuje. 

2. 100 % otrok zatrjuje, da je sadja pri malici dovolj. 

3. Med učenci so najbolj priljubljene kajzerice (26 %), polnozrnat kruh, žemlje, črn 

kruh, bel kruh. 

4. Jedilnik se zdi 96 % učencev dovolj raznovrsten, o jedilniku nima mnenja 4 % 

otrok. Nihče ni odgovoril, da jedilnik ni raznovrsten. 



5. Malica je na splošno všeč 44 % otrok, včasih jim je všeč, včasih pa ne 56 %. Nihče 

ni napisal, da mu malica ni všeč. 

6. 96 % otrok ve, da je črn kruh bolj zdrav kot bel, 2 % meni, da je bel, 2 %, da je 

polnovreden (najrajši jedo pa kajzerice, ki so bele …). 

7. Pohvale – pripombe učencev: Pohvaliti moram, da je različna vrsta hrane; Kar tako 

naprej; Zelo dobro pripravljate hrano; Vse je v redu; V kuhinji pripravijo zelo dobro 

malico, vsaj jaz tako mislim. Hrana je dobro razvrščena. Delavci v kuhinji dobro 

opravljajo  svoje delo, še nikoli se niso zmotili pri razporeditvi hrane po razredih; 

Pohvalim zato, ker so včasih zelo dobre malice; Dobra je nutella; Naj kuhajo tako kot 

zdaj. Hrana naj bo čim bolj slovenska. Všeč mi je jedilnik, moti me, da pri jogurtih ni 

žlic; drugače pa je vse v redu; Nimam mnenja; Dobro kuhajo, zdravo kuhajo, imajo 

raznovrstno hrano. 

 

ANALIZA VPRAŠALNIKA O ŠOLSKEM KOSILU (7 kosil je 100 %) 

1. Solato pri kosilu uživa 42 % učencev iz 6. a, ki so na kosilo naročeni. 14 % ne je 

solate, 44 % na vprašanje ni odgovorilo.  

2. Prepogosto se pri kosilu ponavljajo prežganka, palačinke in mufini.  

3. Pri kosilu učenci pogrešajo palačinke, kotlete, vse sladkarije, lazanjo, kuskus, 

govejo omako z mesom, lončke za pitje. 

4. 85,71 % otrok se zdi jedilnik dovolj raznovrsten, 14 % otrok nima mnenja, nihče ni 

napisal, da mu jedilnik ni všeč. 

5. 57,14 % otrok je s kosilom zadovoljnih, 42,85 % otrok je kosilo všeč ali pa včasih 

ne. Nihče ni napisal, da mu kosilo ni všeč.  

6. Doma otroci ob sobotah in nedeljah uživajo naslednje jedi: govejo juho, meso, 

solato, krompir, pire, rižoto, kotlet, ješprenj, zrezke, sladice, torte, palačinke, brokoli, 

pečenko, pica (po tem vrstnem redu). 

7. Pohvale – pripombe učencev: Vse zelo dobro; Želim pohvaliti, saj so okusna 

kosila; Dobro pripravljena hrana; Všeč mi je, kar nam ponudite, tudi sladoled; 

Predlagam, da bi vsak dan dali lončke, da bi pili vsaj vodo. 

 

6. b  

ANALIZA VPRAŠALNIKA O ŠOLSKI MALICI (25 malic je 100 %) 

1. Doma zajtrkuje 72 % otrok, občasno pa 16 %. Ne zajtrkuje 12 % otrok. Otroci 

navajajo, da nimajo časa zajtrkovat ali predolgo spijo.  



2. 88 % otrok zatrjuje, da je sadja pri malici dovolj, 4 % sadja ne jedo, 4 % sadja je 

preveč, 12 % sadja je premalo.  

3. Med učenci so najbolj priljubljene kajzerice 86 %, žemlje,  polnozrnat kruh, črn 

kruh, bel kruh  (v tem vrstnem redu).  

4. Jedilnik se zdi 80 % učencem dovolj raznovrsten, o jedilniku nima mnenja 4 % 

otrok. Nihče ni odgovoril, da jedilnik ni raznovrsten.  

5. Malica je na splošno všeč 60 % otrokom, včasih jim je všeč, včasih pa ne 40 %. 

Nihče ni napisal, da mu malica ni všeč. 

6. 88 % otrok ve, da je črn kruh bolj zdrav kot bel, 12 %, da je polnovreden (najrajši 

jedo pa kajzerice, ki so bele …) bolj zdrav kot bel.  

7. Pohvale – pripombe učencev: Meni se zdi, da je letos veliko jogurtov (sadnih); 

Lahko bi bilo več hot dogov in pic (4x); Malica je v redu, vendar so nekatere stvari za 

malico bolj redko, nekatere pa res pogosto; V šoli se mi zdi prehrana zdrava, saj 

vsebuje sadje in zelenjavo in je hrana raznolika; V šoli je malica zelo dobra in zdrava; 

Malica je raznovrstna, kar mi je zelo všeč; Pohvalila bi količino sadja, ker mi pomaga 

prebiti dan. Vem, da je črn kruh bolj zdrav, ampak rajši jem belega. Hvala, da se 

trudite za nas, vesela bi bila veliko jabolk, mandarin, hrušk …; Hvala, ker se trudite 

za nas; HVALA (napisano čez tri vrstice); Hvala vam; Meni se zdi, da je hrana dobra 

in vas pohvalim; Ja, zelo jih moram pohvaliti, ker je zelo odlična malica; Hvala, ker 

ste tako dobro kuhali, ter kar tako naprej; Malica mi je zelo všeč in zelo rad jo 

pohvalim.  

 ANALIZA VPRAŠALNIKA O ŠOLSKEM KOSILU (6 kosil je 100 %) 

1. Solato pri kosilu uživa 50 % učencev iz 6. b, ki so na kosilo naročeni,  50 % 

občasno.  

2. Prepogosto se pri kosilu ponavljajo meso, rižota, kruh, krompir, solata. 

3. Pri kosilu učenci pogrešajo lazanjo, palačinke, makarone, pico, čufte, špagete. 

4. 33,33 % otrok se zdi jedilnik dovolj raznovrsten,  66,66 % otrok nima mnenja, 

nihče ni napisal, da mu jedilnik ni všeč. 

5. 66,66 % otrok je s kosilom zadovoljnih, 33,33 % otrok je kosilo všeč ali pa včasih 

ne. Nihče ni napisal, da mu kosilo ni všeč.  

6. Doma otroci ob sobotah in nedeljah uživajo naslednje jedi: krompir,  meso, gov. 

juho, pico, solato, čevapčiče, piščanec, špagete, riž (po tem vrstnem redu). 

7. Pohvale – pripombe učencev: Je zelo dobro; Hvala za okusna kosila. Lahko kdaj 

naredite lazanjo; Ne vem 2 x. 

 



6. c  

ANALIZA VPRAŠALNIKA O ŠOLSKI MALICI (25 malic je 100 %) 

1. Doma zajtrkuje 56 % otrok, občasno pa 40 %. Ne zajtrkuje 4 % otrok. Otroci so 

navedli razlog, da prepozno vstanejo, zajtrk jim ne prija.  

2. 76 % otrok zatrjuje, da je sadja pri malici dovolj, 12 % ga dobi premalo, 4 % ga ne 

uživa. 

3. Med učenci so najbolj priljubljene kajzerice 68 %, žemlje, bel kruh,  črn kruh, 

polnozrnat kruh (po tem vrstnem redu). 

4. Jedilnik se zdi 84 % učencev dovolj raznovrsten, o jedilniku nima mnenja 12 % 

otrok. Da jedilnik ni raznovrsten, meni 4 % otrok. 

5. Malica je na splošno všeč 28 % otrokom, včasih jim je všeč, včasih pa ne 72 %. 

Nihče ni napisal, da mu malica ni všeč. 

6. 44 % otrok ve, da je črn kruh bolj zdrav kot bel, 16 % meni, da je bel, 40 %, da je 

polnovreden (najrajši jedo pa kajzerice, ki so bele …). 

7. Pohvale – pripombe učencev: Pica je mrzla 5x; Ne maram čokolina; Rada imam 

ribe, večkrat pijača; Všeč mi je, da je raznovrstno; Velikokrat mi je všeč sadje za 

malico, saj je zdravo. Hvala;  Dobro pripravljajo malico: premalo mandarin. Pudinga 

nočem več imeti za malico; Drugo je pa vse dobro;  Mandarin premalo 3x;  ostalo mi 

je všeč 2x; Preveč hitro zmanjka mandarin. Ko greš eno olupit, jih ni več; Hvala za 

malico.  Dobro je.; Ko so malice dobre, so zares dobre, ali bi lahko bila pica topla?; 

Več mandarin in jabolk; Jaz vas pohvalim. Več bi prosila korenja, paprike, redkev, 

kumaric; Pohvala za raznovrstno hrano; Hvala, da nam pripravljate malico; Svoje 

delo opravljate zelo dobro. Jaz sem z vašim delom na splošno zadovoljna; Kuhali bi 

lahko manj mastno hrano. Drugače je v redu: več za piti; Všeč mi je kotiček s sadjem; 

Več jabolk in hrušk; delavce v kuhinji lahko zelo pohvalim, saj so malice super, samo 

če bi bilo pomladi več češenj in jagod;  zelo mi je všeč kakšna topla malica in zelo so 

dobre dobrote; Zelo dobro pripravljajo malice, vendar bi morali dati več mandarin, saj 

izginejo kot kafra; Pri jogurtih žlice. 

ANALIZA VPRAŠALNIKA O ŠOLSKEM KOSILU (10 kosil je 100 %) 

1. Solato pri kosilu uživa 40 % učencev iz 6. c, ki so na kosilo naročeni. 40 % ne je 

solate, 20 % na občasno.  

2. Prepogosto se pri kosilu ponavlja krompir in zmeraj ista pijača.  

3. Pri kosilu učenci pogrešajo palačinke, večkrat sladice in kuskus (vse našteto po 2x 

napisano). 

4. 80 %  otrok se zdi jedilnik dovolj raznovrsten, 20 % otrok nima mnenja, nihče ni 

napisal, da mu jedilnik ni všeč. 



5.  30 % otrok je s kosilom zadovoljna,  70 % otrok je kosilo všeč ali pa včasih ne. 

Nihče ni napisal, da mu kosilo ni všeč.  

6. Doma otroci ob sobotah in nedeljah uživajo naslednje jedi:  krompir, meso, govejo 

juho, rižoto, testenine, piščanec, palačinke, ribe (po tem vrstnem redu). 

7. Pohvale – pripombe učencev: Več različnih solat; pripravljajo zelo dobro polento in 

golaž, na splošno zelo dobro kuhajo; Zelo mi je všeč kuskus z omako in riž; Zame 

premastno kuhajo; Rada bi dodala, da se mi zdi, da bi moralo biti vsak dan za piti, 

ker imajo učenci zadnjo uro telovadbo; Sladice vsak dan, pijača vsak dan; Vsak dan 

pijača; Več piščančjih jedi.  

Krista Jamnik, organizatorica šolske prehrane 

 


