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Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/ -a Da, napiši obrok oziroma jed, ki je po 

tvojem mnenju preslana:6 odgovorov 

sol 

solata 

nič 



cvrt krompir 

solata je malo prevec slana in okisala 

NOBENA 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/ -a Da, napiši obrok oziroma jed, ki je po 

tvojem mnenju presladka:6 odgovorov 

cukr 

puding včasih 

nič 

Ko dobimo puding s smetano mi je smetana presladka 

pecivo 

Smetana na vrhu pudinga 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/ -a Da, napiši obrok oziroma jed, ki je po 

tvojem mnenju premastna:5 odgovorov 

vsa maščoba 

nič 

sladki štruklji 

pica 

Pica, burek 



12. Kaj lahko pohvališ v zvezi s šolsko malico oziroma kosilom?59 odgovorov 

Ocvrtke. 



Kosila so dobra 

Da je dobro. 

Vrsta ni več tako dolga. 

je dobro, dovolj, raznovrstno 

riž 

brikete 

Pohan sir... 

Da kuharice pripravijo odlične obroke. 

Da je vedno dobra hrana 

Je dobra 

da je malica v večini primerov topla 

je zelo dobro skuhano 

da 

kuharice, dobro kosilo 

Špinačno mineštro 

Ima urejen urnik, zdrava in dobra hrana 

Korenčkovo juho in pico 

Da kuharice zelo dobro pripravijo obroke, ki jih dobimo učenci. 

hrenovke so dobre, kruh je tudi dober. 

juhe in hot dog 

Skoraj vsakič je dobra 

zelo dobro kuhajo 

dobre sladice pri kosilu 

Velikokrat je solata. 

vse je v redu 

raznolikost jedilnika 

vso hrano! 

da delajo zelo dobro fino hrano, ki je zelo raznolika in vedno pripravijo najboljši pire krompir.  

Skoraj vse 

Ocvrtki, hrenovke v testu 

dobra roba. 

tunin namaz 

Hrana je dobro pripravljena. 

zelo okusna hrana 

vse kuharce posebej 

Da so obroki okusni 

Veliko sadja. Šolska shema sadja je super. 

Meni je vse dobro. 

dobra in zelo okusna juha 

kuharice kuhajo zelo dobro 

nič 

vse! 

ocvrtki , grah , špinačo , njoki z marmelado, ribji namaz , polenta in golaž , puding , 

kosila so super 

je dobro 

Da je vredu 



pohvalim lahko celotno malico in kosilo 

vse 

Kuharice pripravijo dobro hrano. 

je zelo dobro 

Pohvalim lahko vse. 

VSE 

dobra kosila 

Zelo prijazne kuharice, dovolj veliki obroki 

Kuharice zelo dobro kuhajo. 

Vse. 

Da je vedno sveže in okusno 

DOBRA MALICA IN KOSILA 

 


