
 

 

ANALIZA – anketa UČENCI 2015/16 
(n = 52) 

 

Katere 3 vrste sadja imaš najraje? 

 

 

 

Katere 3 vrste zelenjave imaš najraje? 

 

 



 

 

Ali doma zajtrkuješ? 

 

 
 

 

 

 

Kaj pogrešaš pri malici? (dobesedni navedek predlogov učencev) 

 

  pizza, hot dog, mafin,  

  hamburger 

  nič 

  prte,krožnike 

  ne pogrešam nič... 

  malo bolj zdrave hrane ne pa mesnih izdelkov pa čim več sadja aha pa še če je zelenjava naj bo 

soljena !! 

  pri malici pogrešam čokoladen puding. 

  količino hrane 

  čokoladni žepek, rogljiček s čokoladnim ali mareličnim polnilom, sirov burek, sirovo stručko in 

predvsem pijače. 

  puding  čokoladni žepki 

  mir in tišino 

  pogrešam mafine, in več čokolade namesto medu in marmelad 

  mafine,borovnice,pica z tuno,cokoladni rogljicek,müsli 

  krožniki, vsaj prt, več nožev,  . 

  boljše čaje. 

  različnejšo hrano... malica se ponavlja in tedna v teden iz meseca v mesec. dobimo je premalo.  

  krožnike 



 

 

  zdravo hrano 

  pri malici porešam čokoladne rogljičke. 

  -več mlečnega 

  pizzo brez tune in gobic. 

  vodo, razni namazi, kosmiči, mafini. 

  hot dog 

  -večje količine hrane  -več toplih obrokov  -več zelenjave  -več sadja   

  čokoladne žepke, žepke z marmelado iz gozdnih sadežev 

  mafine 

  mlečne jedi   

  večkrat makaroni, hot dog,... 

  sok 

  da bi imeli občasno bolj zdravo malico 

 

 

 

 

V tem šolskem letu obiskujem  (n = 52)  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Koliko ur izbirnih predmetov imaš tedensko? 

 

 
 

 

Kateri termin izvajanja izbirnih predmetov ti najbolj ustreza? 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Zapiši svoje predloge ali mnenje o izbirnih predmetih v osnovni šoli.    
(dobesedni navedek predlogov učencev) 

  potrebovali bi več časa za kosilo pred izbirnimi predmeti. 

  nimam predlogov 

  so kar vredu 

  super 

  ničesar ni za šestošolce in nadarjene.   

  naroslovje 

  premajhna izbira tujih jezikov (španščina, francoščina, italijanščina) 

    

  izbirni predmeti bi lahko bili zjutraj( predura ). 

  niman predlogov 

  odbojka 

  vse je vredu 

  ni uredu če so v ponedeljek ali v petek. 

  če imam izbirne predmete, pridem domov okoli 16.00, zelo pozno, ker avtobusi peljejo mojo vas 

med zadnjimi, izbirni predmeti so mi v redu, ampak boljše bi bilo če bi imeli le enega, in več 

izbire ker so večinoma predmeti povezani z elektroniko, robotiko, boljše bi bilo če bi imeli več 

predmetov povezanih s športom. 

  mi je všeč nemščina. 

  lepo je... 

  nimam pripomb 

  / 

    gimnastika 

  učenci 8.razredov želimo pri izbirnem predmetu angleščine obdržati učitelja aleksanderja in ne 

učiteljice iris. 

  naj bodo med tednom in ne v ponedeljek ali petek. 

  da bi bili krajši 

  nimamo jih še.   

  predolgo trajajo,ker nekateri učenci pridemo ob 16.00 komaj domov. 

  nimamo jih še 

  super so, lahko bi bili do dvanajste ure dopoldan namesto kemije, fizike, matematike, 

slovenščine 

  pri športni vzgoji bi lahko igrali vsak dan nogomet in med vema ognjema  pri glasbeni 

umetnosti bi lahko peli vse pesmi 

  kuhanje 



 

 

  več zabave.  da bi učitelj pokazal kaj kako se nariše... 

  prevec dolgo so 

 


