DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA
1. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

ANKETA O ZADOVOLJSTVU UČENCEV S ŠOLSKO PREHRANO
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), Uradni list RS, št. 3/2013, v svojem 19.
členu nalaga šoli notranjo preverbo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko
prehrano in dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in
kulturo prehranjevanja.
V šolskem letu 2016/2017 smo anketirali 170 učencev od 1. do 9. razreda (b oddelki) ter vse tri oddelke PŠ Gaberje. Na dan anketiranja niso bili prisotni vsi
učenci.
Opomba: *Vsi učenci niso odgovorili na vsa vprašanja.
**Odstotki so zaokroženi na celo število.
Rezultati ankete:
SPOL
Moški
Ženski
Skupaj

I. vzg.- izobr.
obdobje
(1. – 3. raz.)
41
31
72

II. vzg.- izobr.
obdobje
(4. – 6. raz.)
25
28
53

III. vzg.- izobr.
obdobje
(7. – 9. raz.)
24
19
+6
43
+
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1. Ali zajtrkuješ?

Vsak dan

I. vzg.izobr.
obdobje
36
52%

Občasno

26

38 %

27

51 %

24

7

10 %

7

13%

7

Nikoli

II. vzg.izobr.
obdobje
19
36 %

III. vzg.izobr.
obdobje
12
28 %

Skupaj
67

40%

56%

77

47 %

16%

21

13 %

Če je odgovor nikoli, je sledilo dodatno vprašanje: Zakaj?
Odgovori učence











Tako zgodaj še nisem lačen, pijem samo mleko.
Ker imam v šoli malico.
Ker se prepozno zbudim in ni časa.
Ker nimam dovolj časa. (2-krat)
Ker imam v šoli malico in se mi ne da.
Zato, ker ne želim.
Zato, ker se pouk prehitro začne.
Ker sem v časovni stiski.
Ker mi ne paše in nisem lačen.
Mert reggel még nem vagyok éhes.
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2. Ali imaš rad/a?

Mlečne
izdelke
Meso in
mesne
izdelke
Sadje
Zelenjavo

I. vzg.- izobr.
II. vzg.- izobr.
III. vzg.- izobr.
obdobje
obdobje
obdobje
DA
NE
DA
NE
DA
NE
59 89 % 7
11 % 47 88 % 6
12 % 37 88 % 5 12 %
58

91 % 6

62

94 %

4

50

78 % 14

9%

51

96 %

2

6%

52

98 %

1

21%

38

71 % 15

4%

39 93 %

3

40 95 %

2

5%

19 % 36 86 %

6

14%

2%

7%

3. Ali poješ vsaj en sadež dnevno?

DA

I. vzg.izobr.
obdobje
52
75 %

NE

17

15 %

II. vzg.izobr.
obdobje
42
82 %
9

18%

III. vzg.izobr.
obdobje
36
84 %
7

16 %
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Graf: Ali poješ vsaj en sadež dnevno ?

4. Ali ti je všeč šolska malica?
I. vzg. – izobr. obdobje
DA
NE

Če je odgovor
da, zakaj?
Ha a válasz
igen, akkor
miért?

65
4

II. vzg. – izobr.
obdobje
45
86 %
7
14 %

94 %
6%

 Ker je dobra. (26-krat)
 Vse na jedilniku mi je
fino.
 Ker je raznolika. (4-krat)
 Ker je zdrava. (2-krat)
 Zato, ker je za malico
hamburger.
 Ker jo imamo.
 Ker so dobri namazi in
pašteta.
 Ker mi je pač dobra.
 Ker je večinoma dobrega
okusa.
 Ker je za malico čaj,
namazi, kruh. ( 2-krat)












Pa ni slaba, je solidna.
Ker je dobra. (17-krat)
Ker sem lačen.
Ker je sveža.
Ker je vedno drugačna.
(3-krat)
Ker je zdrava. (7-krat)
Zato, ker dobro kuhajo.
(5-krat)
Zato, ker mi je malica
vsak dan okusna.
Ker so včasih
hamburgerji.
Ker imamo vedno kruh z
namazom.

III. vzg. – izobr.
IV. obdobje
18
41 %
24
59 %
















Ker je dobra. (21-krat)
Ker je okusna. (2-krat)
Zato, ker mi je všeč.
Ker je dobro sadje.
Malica je vedno fina in
zdrava. (2-krat)
Ker je po mojem okusu.
Ker imam rad hrenovke.
Ker imamo včasih dobre
stvari.
Ker so dobri namazi in
pašteta.
Ker mi je pač dobra.
Ker je zelo raznolika.
Ker je večinoma dobrega
okusa.
Ker je raznolika.
Ker pač. (2-krat)
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Če ne,
zakaj?

 Ker dobimo vsak dan











 Včasih je suha, ali pa
imamo vsak drugi
kruh. (2-krat)
dan jogurt in kruh.
Ni okusna. (4-krat)
(2-krat)
Premalo hrane. (3 Premalo mesnih
krat)
izdelkov. (2-krat)
Zato, ker ne maram

Včasih je preveč za
šolske hrane.
malico. (hamburger)
Ni najboljša.
 Ker ne maram
Ker je nesladkan čaj.
mlečnih izdelkov.
Ker dobimo premalo.
 Ker ni nič naravnega.
Ker se ne naješ in
 Ker nimam rad
ponavadi dobiš takšno
paradižnika.
hrano, ki jo večina
otrok ne mara.
Niso mi všeč bio
izdelki.
Niso mi dobri bio
izdelki in vse je
brezokusno.

Graf: Ali ti je všeč šolska malica?
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Kaj si želiš za malico?
I. vzg.- izobr. obdobje, II. vzg.- izobr. obdobje in III. vzg.- izobr.
obdobje


































Kruh z Nutello,
kakav,
sadje (4-krat),
kekse,
kruh z Eurocremom
(2-krat),
sadno solato,
hamburger (18-krat),
kruh s pašteto (2-krat),
palačinke z marmelado
(11-krat),
sadni jogurt,
čokoladne žepke,
mlečni zdrob,
pico (10-krat),
sladoled (6-krat),
špagete (2-krat),
mleko z medvedki in
žitarice,
kruh in čokoladni namaz,
vaflje,
jajce in sir (2-krat),
tople obroke (3-krat),
sadje: mango, avokado,
ananas,
čaj z okusom,
rogljičke (9-krat),
meso (3-krat),
kebab (2-krat),
salame,
topli sendvič (2-krat),
ocvrt krompirček,
zelenjavo,
lazanjo,
kruh z medom,
slanino (3-krat),
puding (2-krat).





































Mini pice (2-krat),
češnje,
jogurt,
mafine,
ocvrti kruh (2-krat),
popečen kruhek s salamo
(2-krat),
taco,
burrito,
čokoladne kosmiče (2krat),
več mlečnih izdelkov,
kebab (2-krat),
hot dog (2-krat),
kruh z Nutello (2-krat),
žepke z jagodno
marmelado,
sendvič,
mlečni zdrob (5-krat),
bio sadje,
pirine žemljice,
medeni namaz,
makove rezance,
mlete banane s cimetom,
marmelado,
čevapčiče,
čokolino (5-krat),
pašteto (2-krat),
kompot (2-krat),
vodo,
mlečni riž,
kakav,
kruh z namazom,
dödole,
kornfleks,
orehovo osje gnezdo.
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5. Ali ti je všeč šolsko kosilo?

I. vzg.- izobr.
obdobje

II. vzg.- izobr.
obdobje

III. vzg.- izobr.
obdobje

DA

59

94 %

38

86 %

20

57 %

NE

4

6%

6

14 %

15

43 %

Če je tvoj
odgovor da,
zakaj?

 Ker je dobro. (43-krat)
 Vsak dan je dobra hrana
in sadje. (5-krat)
 Ker mi je všeč. (7-krat)
 Zato, ker dobimo
palačinke.
 Zato, ker kuharji skuhajo
dobra kosila.
 Ker so na jedilniku jedi, ki
jih doma redko kuhamo.
 Ker sem po malici lačen.
 Ker lahko poskušam novo
hrano.
 Ker je okusno. (13-krat)
 Ker lahko ješ kar hočeš,
in jemo enake jedi kot
doma.
 Ker je zdravo. (3-krat)
 Ker so mi všeč juhe. (2krat)
 Ker je za kosilo juha,
meso in solata.
 Ker so za kosilo ribe in
krompirjeva solata,
klobase, repa in krompir.
(2-krat)
 Ker imam rada mlince.
 Zato, ker so za kosilo
ribe.
 Ker je za kosilo
pradižnikova juha.

 Ker so makaroni.
 Ker mi je vse
dobro. (2-krat)
 Ker je slastno.
 Ker pripravijo
dunajski zrezek.
 Ker dobro
pripravijo meso.
 Imam enkrat na
teden in je vedno
dobro.
 Zato, ker je
sveže.
 Ker je zelo
raznoliko. (2-krat)
 Vse je zelo dobro
pripravljeno, le
redko kdaj mi ne
paše.
 Ker imam rad
makarone.
 Ker imam rad
kruhovo štruco.
 Ker je za kosilo
dobra solata,
testenine in
kruhovi cmoki.

Če je tvoj
odgovor ne,
zakaj?

 Ker v šoli ne hodim na
kosilo. (10-krat)
 Ni mi dobro. (3-krat)
 Ker nisem lačen in mi ni
dobro.
 Ker je juha je iz vrečke.
 Ker dobimo premalo in
neslano hrano.
 Ker dobimo malo.

 Ker ni okusno
(premalo soli in
začimb).
 Ponavadi je samo
juha in mala
sladica, kar pa ni
dovolj.
 Ni najboljše.
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Graf: Ali ti je všeč šolska malice?
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Kaj si želiš za kosilo?
I. vzg.- izobr. obdobje, II. vzg.- izobr. obdobje in III. vzg.izobr. obdobje


























Pomfrit (7-krat),
špagete (11-krat),
pico (29-krat),
juho (3-krat),
solato,
juho s palačinkami
(koščki),
njoke s smetano,
meso (4-krat),
lazanjo (3-krat),
ocvrti sir (2-krat),
krompir (2-krat),
čevapčiče (4-krat),
hamburger (6-krat),
žabje krake,
ribje palčke,
sadje,
zelenjavo,
dödole s kislo
smetano,
jogurt,
kebab,
pohano meso,
pire krompir,
pleskavice,
gobovo juho,
koruzo.


























Palačinke (3-krat),
čufte in pire
krompir,
školjke,
cordon bleu in riž
(2-krat),
sladoled (8-krat),
kruhove cmoke,
pečene perutničke,
čokoladne palačinke
(2-krat),
lignje in krokete,
čufte,
piščančje
medaljone,
rogljiček in mlince,
ražnjiče,
breskve,
paradižnikovo juho,
torto (5-krat),
McDonalds
hamburger,
hamburger (4-krat),
pohano meso in
rdečo peso,
kebab (2-krat),
hrenovke,
mlečni riž,
njoke (2-krat),
cmoke s čokolado in
s skuto.




















Puding,
zelje,
jabolčno pito,
lignje,
kompot,
skutni zavitek,
piščančja bedra,
slivove cmoke,
pecivo,
razance s skuto,
rižoto,
makaronovo meso
(2-krat),
vaflje (2-krat),
krokete,
mesni zavitek,
makarone,
makove rezance,
burek.
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Analiza ankete o zadovoljstvu učencev s šolsko prehrano
V šolskem letu 2016/17 smo anketirali 170 učencev DOŠ I Lendava od 1. do 9.
razreda (a-oddelki) ter vse tri oddelke podružnice Gaberje.
Rezultati kažejo, da skoraj polovica vseh anketiranih otrok (40 %) zajtrkuje vsak
dan, občasno 47 % vprašanih, nikoli pa 13 %. Med razlogi, zakaj ne jedo zajtrka,
najpogosteje navajajo, da nimajo časa ali ker niso lačni.
Učenci imajo v veliki večini radi mlečne izdelke, meso in mlečne izdelke, sadje in
zelenjavo, razlike med vzgojno izobraževalnimi obdobji so zanemarljive. Večina
anketiranih učencev poje vsaj en sedež dnevno (75 – 84 %).
Veliki večini učencev v 1. (94 %) in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju (86 %)
je všeč šolska malica, v 3. vzgojno- izobraževalnem obdobju pa malo manj kot
polovici (41 %). Učenci navajajo, da je dobra, zdrava in okusna, zadovoljni so,
ker si lahko vzamejo še sadje. Med razlogi, zakaj pa jim malica ni všeč, med
drugim navajajo, da jim ni dobra, je prevečkrat enaka, ker je prevečkrat kruh.
Učenci si za malico najbolj želijo pico, palačinke, sendviče, hamburger in hot
dog.
Anketirani učenci so večinoma zadovoljni s šolskim kosilom (57 – 94 %).
Navajajo, da je kosilo dobro, zdravo in okusno. Učenci, ki niso zadovoljni s
šolskim kosilom, pa so večinoma tisti, kateri na kosilo ne hodijo. Učenci si za
kosilo najbolj želijo pico, palačinke in hamburgerje.

Ravnateljica,
Tatjana Sabo
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