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René Štěpánek  Chtěl byste v jídelně přidat nějaký druh pití? 

pan učitel 	 	 	 Ne, mně vyhovuje naprosto všechno. 


    Jak na vás působí kuchařky?  
    Kuchařky jsou velice příjemné.


    Stačí vám velikost porce? 

	 	 	 	 Mně to stačí, já jsem spokojený.


    Jak na vás působí velikost jídelny? 
	 	 	 	 Mohla by být větší, ale s tím asi nejde nic udělat.


	 	   Dochucoval byste více nebo naopak méně?  
    Občas bych trochu dosolil polévku, ale tu si mohu dosolit sám, 
	 	 	 	 takže to je jedno.

  
Přidal byste nějaké vaše oblíbené jídlo?  
Ne, já mám rád českou kuchyni a tady je všechno.


Iveta Teřlová Chtěla byste v jídelně přidat nějaký druh pití? 
paní učitelka    Já jsem spokojená.


    Jak na vás působí kuchařky? 
    Na mě jsou velice příjemné.


    Stačí vám velikost porce? 
    Ano, jsem spokojená.


    Jak na vás působí velikost jídelny? 
    Myslím si, že je dostačující, pokud nedojde k situaci, že se vás 	
	 	 	 	 tam sejde hodně. Vzhledem k tomu, že výdej probíhá poměrně 
	 	 	 	 rychle, a dokážete se rychle vystřídat tak je dostačující.


    Dochucovala byste více nebo naopak méně? 
Já jsem spokojená. Myslím si, že byste neměli mít tolik slaného a kořeněného, takže je to 
v pořádku.

 

Přidala byste nějaké vaše oblíbené jídlo?  
Já myslím, že se to teď výrazně zlepšilo. Takže já jsem spokojená.


Anna Šantová Chtěla byste v jídelně přidat nějaký druh pití? 
paní učitelka    Ne. 
 
    Jak na vás působí kuchařky?  
	 	 	 	 Neutrálně.




	 	 	 	 Stačí vám velikost porce?  
    Brala bych větší.


    Jak na vás působí velikost jídelny?  
    Kapacita je určitě nedostačující.


    Dochucovala byste více nebo naopak méně?  
    My jako učitelé máme slánky na stole, ale vy jako děti ne, 	 	
	 	 	 	 takže bych více přisolovala.  

    Přidala byste nějaké vaše oblíbené jídlo?  
    Asi ne.


Tomáš Kousek Chtěl byste v jídelně přidat nějaký druh pití? 
pan učitel   Za mě ne, já si myslím, že je výběr absolutně dostačující.

  
    Jak na vás působí kuchařky?  
    Na to, kolik odvádějí práce se snaží být vždy profesionální 		
	 	 	 	 a příjemné.


    Stačí vám velikost porce?  
    Cena, výkon to znamená i velikost porce je naprosto 	 	
	 	 	 	 dostačující.

  
    Jak na vás působí velikost jídelny?  
    Já za mých mladých let, jsem chodil do školní jídelny, ta byla 	
	 	 	 	 menší, takže si myslím, že je dostačující.

  
Dochucoval byste více nebo naopak méně?  
No, tak pro děti jsou nějaké předepsané normy, takže si myslím, že chuťově je to dobré.

  
Přidal byste nějaké vaše oblíbené jídlo?  
Nabídka je pestrá, takže mě v tuhle chvíli nic nenapadá. Myslím, že je to perfektní.


Wadžiha Rahimi Chtěla byste v jídelně přidat nějaký druh pití? 
paní učitelka   Přidala bych čaj.

 
    Jak na vás působí kuchařky?  
    Jsou příjemné.


    Stačí vám velikost porce?  
    Porce jsou na mě občas moc velké.


    Jak na vás působí velikost jídelny?  
	 	 	 	 Určitě bych zvětšila, oproti prvnímu stupni je jídelna mnohem 	
	 	 	 	 menší.


    Dochucovala byste více nebo naopak méně? 
    Více bych solila a i okořenila.


Přidala byste nějaké vaše oblíbené jídlo?  
Pokouší se tu o indickou kuchyni, ale moc se jim to nedaří, tak bych uvítala alespoň 
vietnamskou kuchyni.


Oliver Fryč   Přidal bys v jídelně nějaký druh pití?  
žák 6.C    Ne, stačí mi to. 




 
    Jak na tebe působí kuchařky?  
     Jsou hodné.


    Stačí ti velikost porce? 
    Vždycky mi to stačí.


    Jak na tebe působí velikost jídelny?  
    Nezvětšoval bych ji, ale odebral bych křížky ze stolů.


    Dochucoval bys více nebo naopak méně?  
    Je to v pořádku. 


Přidal bys nějaké tvé oblíbené jídlo?  
Ne.

  
Klaudia Eliádesová Přidala bys v jídelně nějaký druh pití?   
žákyně 9. A   Ano.

 
    Jak na tebe působí kuchařky?  
    Přijdou mi velmi sympatické.


    Stačí ti velikost porce?  
    Ano, je dostatečná.


    Jak na tebe působí velikost jídelny?  
    Hodilo by se více míst. 


    Dochucovala bys více nebo naopak méně?  
    Vše s dochucením je v pořádku.


Přidala bys nějaké tvé oblíbené jídlo?  
Nejspíš bych to nechala tak, jak to je.


Žákyně 7. A Přidala bys v jídelně nějaký druh pití?   
    Asi ne.

 
    Jak na tebe působí kuchařky?  
    Jsou v pohodě.


    Stačí ti velikost porce?  
    Stačí. 


    Jak na tebe působí velikost jídelny?  
    Přijde mi malá.


    Dochucovala bys více nebo naopak méně?  
    Přijde mi to v pohodě.


Přidala bys nějaké tvé oblíbené jídlo? 
Asi jo, ale nevím, jaké.


Adéla Kouroulis   Přidala bys v jídelně nějaký druh pití?  
žákyně 9. B   Ano, perlivou vodu.


    Jak na tebe působí kuchařky?  



    Co vím, tak moc příjemné nejsou. 


    Stačí ti velikost porce? 
    Ano.


    Jak na ti působí velikost jídelny?  
    Dostačující. 


    Dochucoval bys více nebo naopak méně?  
    Určitě bych více solila.


Přidal bys nějaké tvé oblíbené jídlo?  
Saláty, obecně více těstovin a ne pořád omáčky.


Žák 7.C Chtěl bys v jídelně přidat nějaký druh pití? 
    Můžou. 

 
    Jak na tebe působí kuchařky?  
    Jako jo, jsou příjemné.


    Stačí ti velikost porce?  
    Jak kdy. 


    Jak na tebe působí velikost jídelny?  
    Střední. 


    Dochucoval bys více nebo naopak méně?  
    Asi ne, takhle je to v pořádku. 


Přidal bys nějaké tvé oblíbené jídlo? 
Určitě!


Žákyně 9. C  Chtěla bys v jídelně přidat nějaký druh pití?  
 Pití je v pohodě. 

 Jak na tebe působí kuchařky?  
 Jsou milé. 

 Stačí ti velikost porce?  
 Ano. 

 Jak na tebe působí velikost jídelny?  
 Mohla by být větší. 

 Dochucovala bys více nebo naopak méně?  
 Spíš více. 
    
Přidal bys nějaké tvé oblíbené jídlo?  
Pizzu. 

Všem žákům i učitelům děkujeme za odpovědi! 

-TeHa-, -EČ-, -TaBe-, ÁĎUŠEH


