Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Gorišnica
Gorišnica 83, 2272 Gorišnica

O SAMOPOSTREŽNI MALICI OB SVETOVNEM DNEVU HRANE
so povedali:

(Odgovori učencev so zaradi izvirnosti prepisani dobesedno)
1. RAZRED
Malica je bila zelo dobra. (Jure, 1. b)
Bilo mi je všeč, ker smo imeli pri malici tudi sadje in zelenjavo. (Val, 1. b)
Zelo mi je bilo všeč, ker smo si lahko samo postregli. (učenci 1. b)

2. RAZRED
Danes mi je bilo všeč veliko hrane in dobre stvari. (Zala Grm, 2. a)
Bilo je grozdje in pašteta. (Zara, 2.a)
Najboljša hrana je bila kosmiči. (Gal Kolarič, 2. a)
Bilo je tako dobro da mi je bilo slabo. (Oskar Vrabič, 2. a)
Všeč mi je kroglice in paradajz. (Jan Petek, 2.a)
Najboljša hrana je bila hrenovka. (Anej Emeršič, 2. a)
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3. RAZRED
Meni je bilo vse njam. Zajtrk se je zelo poboljšal. (Nejc Petek, 3. a)
Danes mi je bila malica dobra. Poskusil sem palačinke in mandarine. Izboljšal bi,
da bi bil kakšen sok. (Val Firbas, 3. a)
Najljubša hrana mi je klobasa, hrenovka, melona. Ta jed mi je bila zelo dobra.
Pošteno sem se najedel. (Noel Pignar, 3. a)
Samopostrežna malica je najboljša malica. Moja najljubša jed so bili čokoladni
medvedki. Jaz bi se veselila, če bo to bilo večkrat. Bilo je zelo dobro. (Pia Golob,
3. a)
Danes mi je bilo najboljše: palačinke, evrokrem namazan na kruh. Izboljšal pa bi,
da bi bila tudi voda za natočiti v kozarec in pa jagodni sok in pa druge sokove.
(Tjan Alič Voršič, 3. a)
Meni je bil današnji zajtrk zelo odličen. Jedla sem čokoladne medvedke z
mlekom. Rada bi še imela sok. (Julija Ciglarič, 3. a)
Danes je bila najboljša malica. Bile so palačinke, melona je bila zrela. Izboljšal bi
sok, jagode in med. Havla za tako malico. (Gal Bezjak, 3. a)
Šolska malica mi je bila dobra, ker si jo lahko sami izberemo. Malica je zelo dobra. Dodal bi še sok. (Sašo Kelenc, 3. a)
To je bila najboljša malica vseh časov. Njami! (Tai Kolarič, 3. b)
Samopostrežna malica je bila najboljša, lahko si vzel koliko si hotel. (Jan Matjašič, 3. b)
Malica je bila zelo okusna ker je bilo toliko hrane. Zelo dobro je! (Sara Čagran, 3. b)
Danes je bila malica odlična. Najboljše mi je bilo: sadje, zelenjava in čaj. Od tega sem sita. (Tia Meško, 3. a)
Danes je bila super malca. Bila je super zato ker je samopostrežna. Tako je lahko vsak dan. (Jaka Petek, 3. a)
Zelo mi je bilo všeč, da smo si vzeli, kar smo si zaželeli in mislim, da je bilo zelo dobro. Rada bi ponovila ta dan. (Eva
Sovdat, 3. a)
Bil sem zadovoljen. Ta malica je najboljša v šolskem letu. Upam da bo takšna malica še večkrat. Dodal bi še kakšen
sok. (David Jelen, 3. a)
Pri malici mi je všeč ker je toliko izbire. Izboljšala bi, da bi bilo malo več sliv. Malica je zelo dobra. (Gaja Firbas, 3. a)
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Meni je bil všeč sendvič, mandarina, grozdje in čaj. Lahko bi še bil sok. Samopostrežna malica bi še lahko bila večkrat.
Njam! (Miha Valenko, 3. a)=
Pogrešal sem sok. Moja najljubša jed je sendvič. Melona je bila dobra. vse je bilo dobro. (Tibor Bombek, 3. a)
Danes je bil zanimiv dan. Imeli smo tudi dobri zajtrk. Imeli smo več hrane. (Nika Ranfl, 3. a)
Meni je bilo všeč, da je bil evrokrem, palačinke in jogurt. Bile so mi všeč tudi slive in grozdje. Kosmiči bi lahko bili
jagodni. (Manuela Klemenčič, 3. a)
Najboljše mi je bilo vse. Nisem nič pogrešala. Izboljšala bi, da bi bilo več palačink z Nutelo. (Nina L., 3. a)
Danes smo imeli zelo dober zajtrk, ker smo imeli izbiro. Temu zajtrku ne bi nič dodal. (Jan Žuran, 3. a)
Danes je bilo zelo dobro za jesti, jaz bi izboljšal da bi imeli hotdoge, hamburger in pico. (Gal Osterc, 3. a)
Malica je bila odlična. Imeli smo sir, klobase, sadje in zelenjavo. Kaj bi izboljšala? Da bi bile hrenovke bolj okusne.
(Sara Vozlič, 3. a)
Danes je bil samopostrežni zajtrk. Imeli smo zelo dobro malico. Izboljšala bi, da bi naslednjič bilo več sokov. (Klara
Hrga, 3. a)
Danes je bil zelo dober zajtrk. Izboljšala bi, da bi drugič bilo več sadja. Bilo mi je všeč. (Teja Hebar, 3. a)
Malca je bila dobra. Nič ne bi izboljšal. (Miha Kovačec, 3. a)
Malca je bila zelo dobra, najbolj pa nutela na kruh. (Tadej Žuran, 3. b)
Malica je bila odlična. (Aneja Toplak)
Malica je bila najboljša. (Rok Petrovič)
Malica je bila dobra in okusna. (Iza Visenjak)
Malica je bila najboljša. (Gal)
Danes je bila malica zelo okusna, ker je bila samopostrežna. (Mihajlo)
Med malico so mi najbolj bile všeč palačinke in sendvič s poli klobaso. (Jaka)
Malica je bila oksuna. (Anej Založnik, 3. b)
Malica mi je bila odlična. (Saška)
Ta malica je najboljša malica od vseh do zdaj. (Rahela)
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Malica je bila oksuna. Bila mi je všeč. (Michelle Tornar)
Danes je bila malica zelo dobra. Najboljši so jogurti. (Ela)
Malica je bila odlična. (Naja)
Malica je bila zelo odlična in najboljše je bilo kruh in namazi. (Blaž)

8. RAZRED
Malica mi je bila zelo všeč, saj sem si lahko vzela, kar sem hotela.
(Ana Zupanič, 8. a)
Samopostrežna malica mi je bila zelo všeč. Želim, da se še ponovi.
Hrane je bilo dovolj. (Enej Malinger, 8. a)
Malica je bila dobra. Všeč mi je bila skoraj vsaka malica. (Patrice Z. J., 8. a)
Odlična hrana, še posebej klobase, vendar jih je bilo premalo. Imeli smo premalo časa za malico, kajti vrsta je
prevelika. (Žan Luka Kolarič, 8. a)
Malica je bila dobra in bilo je dovolj hrane. Upam, da jih bo še več. (Vidal Farasin, 8. a)
Bila je odlična. Predlagam, da bi odmor podaljšali. (Timotej Bezjak, 8. a)
Malica je bila dobra. Všeč mi je bilo skoraj vse. (Matija Krsnik, 8. a)
Bilo je dobro. Najedel sem se. Premalo časa za malico. (Tilen Tomažič, 8. a)
Ja, mi je bilo zelooo všeč!!! Moti me edino to, da bi lahko bilo večkrat na leto. (Jan Fiori Vrtič, 8. a)
Samopostrežna malica je odlična, saj si vzameš, kar želiš. Mislim, da smo s tako malico vsi zadovoljni in da smo vsi
siti. (Erika Kolar, 8. a)
Glede na to, da sem nova na šoli in sem imela prvič to samopostrežno malico, je bila hrana zelo okusna. (Aja Golob,
8. a)
Malica mi je bila zelo všeč. Najbolj so mi bile dobre črne žemlje. (Žan Matjašič, 8. a)
Samopostrežna malica je bila dobra in okusna. Lahko bi bila večkrat. (Maja Strelec, 8. a)
Malica mi je bila všeč, saj je bila hrana raznolika in dobra. (Melisa Emeršič, 8. a)
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Všeč mi je bilo, da smo lahko vzeli, kar smo si hoteli. Bila je odlična. (Vanesa Törnar, 8. a)
Raznolika, dobra, v redu izpeljana! (Eva Čagran, 8. a)
Malica mi je bila všeč, zato ker je bila odlična malica in ker smo si lahko sami vzeli koliko bomo jedli kaj bomo jedli.
(Gabriela Ozmec, 8. a)
Bila mi je všeč, saj sem se bolj najedla kot ponavadi. Želim si večkrat takšno malico. Všeč bi mi bilo, da ne bi bilo
velike gužve, ko si jemljemo malico. (Blanka Murk, 8. a)
Bilo mi je všeč in bilo je dosti na izbiro … To me je zelo veselilo, ampak moralo bi biti večkrat!!!!! (Blaž Vozlič, 8. a)
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