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ZADOVOLJSTVO S ŠOLSKO MALICO                                                                     marec 2013 

ANKETA ZA UČENCE IN STARŠE                                                                               
 
Anketo rešujete učenci in starši skupaj, anketa je anonimna. Veseli bomo vaših vsakršnih 
konkretnih predlogov, saj se trudimo ponuditi čim bolj pestre in zdrave obroke. 
 

1. Na kaj najprej pomislite, ko vam omenimo šolsko malico? 

___________________________________________________________________ 

2. Ali bi pri šolski malici kaj spremenili? 

___________________________________________________________________ 

3. Ali pred odhodom v šolo zajtrkuješ? 

DA         NE         VČASIH 

4. Če zajtrkuješ, kaj običajno ješ za zajtrk? 

___________________________________________________________________ 

5. Ali ti je šolska malica všeč?         

DA          NE          TAKO-TAKO  

6. Kateri od naštetih napitkov so ti všeč (možnih več odgovorov): 
1. čaj 
2. sok 
3. sani jogurt 
4. navadni jogurt 
5. mleko 
6. kakav   
7. drugo (zapišete sami): _____________________________________________ 

 
7. Katero sadje in zelenjava ti je všeč (možnih več odgovorov): 

1. jabolka 
2. hruške 
3. banane 
4. breskve 
5. mandarine 
6. kivi 
7. grozdje 
8. korenje 
9. drugo (zapišete sami): _____________________________________________ 
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8. Katere naštete jedi pri malici so ti všeč (možnih več odgovorov): 

1. mlečna kaša 
2. mlečni riž 
3. mlečni zdrob 
4. ribji namaz  
5. skutin namaz 
6. marmelada 
7. med 
8. pašteta 
9. salama 
10. hrenovka 
11. sirova štručka 
12. štručka s semeni 
13. drugo (zapišete sami): _____________________________________________ 

 
9. Katere naštete jedi pri malici ti niso všeč (možnih več odgovorov): 

14. mlečna kaša 
15. mlečni riž 
16. mlečni zdrob 
17. ribji namaz  
18. skutin namaz 
19. marmelada 
20. med 
21. pašteta 
22. salama 
23. hrenovka 
24. sirova štručka 
25. štručka s semeni 
26. drugo (zapišete sami): _____________________________________________ 

 
10. Ali se ti šolska malica zdi dovolj nasitna? 

DA          NE          PREMALO 

11. Kaj bi želel za malico, kar sedaj ni na jedilniku? Naštej vsaj tri jedi. 

___________________________________________________________________ 

 

Hvala za vaš čas in trud.                                                                             
 
 


