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ANALIZA - Grafi

Zbiranje podatkov je potekalo od 11.6.15, 11:23 do 27.6.15, 17:18

Oceni šolsko kosilo z oceno od 1 do 5. (n = 203)

Količina šolskega kosila je na splošno: (n = 205)

Možnih je več odgovorov

Katera jed pri kosilu ti je najbolj všeč?

  korenčkova juha

  ne hodim na kosilo

  juha

  peciva

  ocvrtki,bedrce,špageti...

  krompirjeva solata in piščanec

  štruklju,riba

  špageti

  pečeno piščančje bedro, riž

  pohanec

  ocvrtki, špageti

  dunajski zrezek

  palačinke

  goveja juha

  jabolčni zavitek s čežano

  špageti,makaroni,tortolini,belo meso,krompir

  ocvrtki in meso z omako

  pire krompir, špinača in polpet (meso)

  krompir

  tortelini ali špageti

  makaroni

  ne vem, saj ne hodim.

  gobova juha
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  polnozrnati špageti s tuno

  špageti,ocvrtki

  ocvrtki in omaka

  makaroni z omako

  skutine palačinke

  ocvrtki

  čufti

30 / 112

Katera jed pri kosilu ti je najmanj všeč?

  razne juhe

  kislo zelje

  juhapo

  pire krompir

  mešanje hrane

  špinačna juha

  tortelini in zeljna juha

  čufta

  kranjska klobasa

  francoska solata, dunajski zrezek

  solata

  paradižnikova juha

  večina juh 

  juhe,polente..

  štruklji

  enolončnica

  zelenjavna juha.

  enolončnice

  zelevnjavna juha

  kaša

  golaš in polenta

  dunajc

  mlinci, špinačna juha, kuskus

  goveje meso

  zelenjava

  vse

  nobena

  krompir in govedina

  ne vem, saj ne hodim

  golaž
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Zapiši kakršno koli svoje sporočilo glede kosila v šoli. Bi rad kaj pohvalil? Te kaj moti?

  goveja juha je zelo dobra

  pohvalilo bi kuharice haha

  pohvalil bi špagete

  odlično kosilo

  motijo me juhe

  nič me ne moti

  premalokrat krompirjeva solata.pohvalila bi da je vedno zraven sok

  hrana je odlična
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  zelo dobra je solsko kosilo

  zelo dobro

  jedi so v večini zelo okusne

  učiteljica da vedno nam manj hrane učencem v četrtem razredu pa več

  je kar ok malo manjkrat krompir

  dragi je dobra kuharica ostale pa ne

  premajhni obroki

  pohvalil bi kuharico špelo

  preveč mesa

  zelo dobra kosila

  več krat palačinke

  jedi so ponavadi zelo dobre.

  dobre palačinke,večkrat pecivo

  ja redke juhe

  zelo je dobro

  vampe

  preveč zelenjave

  preveckrat imamo meso

  krompir je zelo dobro pripravljen ker ni preveč olja in je lepo pečen.

  nic me ne moti

  pohvalil bi vso hrano in kuharice, ki jo pripravijo in so prijazne!

  preveč

30 / 143

Pestrost šolskega kosila je: (n = 196)
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Spol: (n = 197)
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