
Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина
ДОМ ЗДРАВЉА АДА – EGÉSZSÉGHÁZ ADA
24430 АДА, Јожефа Атиле 9. Тел./Фаx.: 024/853-253, Тел.: 024/851-272
е-маил: dzadadir@eunet.rs

Анонимна анкета

Школа:_______________________               Разред: 1 2 3 4 5 6 7 8
(Заокружити разред)

ПРОЈЕКАТ:``МАЛИ А ЗДРАВО СЕ ХРАНИ``

Код сваког питања заокружите по један тачан одговор!

1. По вашем мишљењу, колико оброка дневно треба да има ваше дете?

1. 1 (један)
2. 2 (два)
3. 3 (три)
4. 4 (четири)
5. 5 (пет)

2. По вашем мишљењу када је најбоље време за први оброк код детета ради правилног функционисања
у школи?

1. од 7 до 9 часова ујутру
2. од 10 до 12 часова
3. од 12 до 14 часова

3. Која је по вашем мишљењу најздравија комбинација намирница за доручак вашег детета?

1. чипс + газирани сок
2. јогурт + интегрална кифла
3. хлеб са маргарином + виршла

4. По вашем мишљењу, колико пута недељно треба да је заступљено месо у исхрани детета?

1. 1 пута недељно
2. 3-4 пута недељно
3. 7 пута недељно

5. Да ли су по вашем мишљењу, махунарке (грашак, пасуљ, сочиво) битан састојак оброка вашег
детета?

1. да
2. не

6. Да ли воће, по вашем мишљењу, треба да буде заступљено у свакодневној исхрани вашег детета?

1. да
2. не
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7. Колика је по вашем мишљењу потребна физичка ангажованост детета за правилан раст и развој у
основно-школском узрасту (од 7-14) година?

1. пола сата на дан
2. сат времена у току дана
3. два сата у току дана

8. По вашем мишљењу, колико би дете требало дневно да унесе течности у организам, да би правилно
фузички и ментално функционисало?

1. један литар течности
2. један и по литар течности
3. две-три литре течности

9. У дневну пирамиду исхране упишите понуђене одговоре према количини дневног уноса, где дно
пирамиде представља највећу потребну дневну количину:

1. вода
2. житарице
3. масти и слаткиши
4. месо и млечни производи
5. воће и поврће

10. Да ли је по вашем мишљењу потребно мењати навике у исхрани вашег детета?

1. да
2. не
3. можда

ХВАЛА НА ВАШИМ ИСКРЕНИМ ОДГОВОРИМА!


