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Не постоји потпуна сагласност о тачним узроци-
ма настанка ове болести. Сматра се, да настаје 
као интеграција социјалних, бихејвиоралних, 
културалних, физиолошких, метаболичких и ге-
нетских фактора (National Institutes of Health of 
USA, 2000). 

Прекомерна ухрањеност и гојазност су одго-
ворни за око 80% случајева дијабетеса типа 2, 35% 
исхемије срчаног мишића и 55% обољења високог 
крвног притиска код одраслих особа на простору 
Европе, узрокујући преко милион смртних исхода 
годишње (Tsigos et al., 2008; National Institutes of 
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УВОД

Гојазност се углавном дефинише као пре-
комерно накупљање телесних масти у организ-
му која се у клиничкој пракси најчешће исказује 
преко индекса телесне масе – BMI индекса (body 
mass index), када су вредности једнаке или више 
од 95-ог перцентила за вредности деце истог узра-
ста и пола, док је прекомерна ухрањеност када су 
вредности у распону од 85-ог до 95-ог перценти-
ла (Barlow, & Expert Committee, 2007). Гојазност 
представља хроничну незаразну болест која 
настаје као последица више фактора, подељених 
у две основне групе: генотип и услови средине. 
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Health of USA, 1998; Вуковић и сар., 2012; Кисић-
Тепавчевић и сар., 2008). Удруженост гојазности 
и ових обољења у тако раном животном добу 
проузрокује скраћење очекиване просечне дужи-
не живота, доприноси великом оптерећењу бо-
лестима у одраслом добу (Freedman, et al., 2001) 
и угрожава функционисање система здравствене 
заштите и осигурања.
Гојазна деца школско-препубертетског узрас-
та имају велику преваленцу да остану гојазна 
и у одраслом добу (Biro, & Wien, 2010; 
Whitaker, et al.,1997; Serdula, et al., 1993), 
Уз генетску предиспозицију и друге биолошке 
факторе (тежина на рођењу, интраутерини 
развој), затим социоекономски статус и услове 
живота у породици (пушење, унос алкохола, 
дојење), сматра се да понашање детета игра 
једну од кључних улога у развоју гојазности 
(Burke, 2006). Под овом групом фактора пре 
свега се подразумева начин исхране и ниво 
физичке активности. Недостатак физичке 
активности и преобилна исхрана су неки од 
доминантних фактора развоја гојазности у 
последњих двадесет година (Lobstein, Baur, 
& Uauy, 2004; Roberts, Lucas, & Hirsch, 2000; 
Lustig, 2006). 

Још у најранијем узрасту деце (2-3 године), 
гојазност је повезана са са редукованим моторич-
ким способностима, вербалним, социјалним спо-
собностима и дневним активностима (код дечака) 
(Cawley, & Spiess, 2008). Истраживања указују 
да прекомерно ухрањена и гојазна деца имају 
слабији моторички развој (Graf, et al., 2004; Graf, 
et al., 2004a; Wrotniak, et al., 2006).

Резултати истраживања у Србији показују 
да је скоро једна петина деце и омладине узраста 
7–19 година (18%) била умерено гојазна и гојазна 
што представља пораст у односу на 2000. годину 
(Министарство здравља, 2007). 

Пораст броја умерено гојазне и гојазне деце 
у Србији последица је лоших навика у исхрани и 
недовољне физичке активности, што представља 
значајан јавно здравствени проблем. И новије 
студије показују да су деца млађег школског узра-
ста у 4.6-8.2% случајева гојазна, односно у 11.3-
32% случајева прекомерно ухрањена (Ђокић, & 
Стојановић, 2010; Богдановић, & Чоловић, 2011; 
Ostojić, et al., 2011). И у земљама ЕУ број пре-
комерно ухрањене деце расте сваке године за 

400000, 200 милиона одраслих у ЕУ има проблем 
са гојазношћу (IOTF, 2004). Ипак, подаци указују 
да се неке земље успешније боре са овим пробле-
мима, тако је у Немачкој 9,6% деце предшколског 
узраста прекомерно ухрањено, док је 3,5% гојазно 
(De Toja, et al., 2009). Преваленца гојазности 
код деце - адолесцената у Белгији, износи 7.5% 
(Vissers, et al., 2008), док се код деце у Шпанији 
креће од 5-8% (Ara, et al., 2007).

Проценат деце узраста 6-11 година која су 
гојазна у САД, повећан је са 7% на 20% у 2008. 
години, утростручен је у односу на 1980. годи-
ну. Тако да је у 2008. години забележено више 
од једне трећине гојазне популације међу децом 
и адолесцентима (Ogden, et al,. 2010; National 
Ceneter for Health Statistics, 2011). Као одговор на 
ову ситуацију предложене су следеће мере школ-
ским установама (Bowman, 2002): спровођење на-
ставе физичког васпитања за све школске узрасте; 
забрана служења брзе хране у школама, забрана 
важи и за аутомате брзе хране; исхрана школске 
деце треба да садржи нискокалоричне и намир-
нице са малом количином масти (воће, поврће, 
пахуљице, као и млечне производе са ниским про-
центом масти).

Велике студије су показале констан-
тан тренд пораста преваленце прекомерне 
ухрањености и гојазности у последњих 20-так го-
дина на светском нивоу, са порастом између 10 
и 40% како у развијеним, тако и у неразвијеним 
земљама (Ford, & Mokdad, 2008).

Превентива и едукација деце од пред-
школског и школског узраста, има велики значај. 
Најосетљивији период код деце у развоју преко-
мерне ухрањености и гојазности се поклапа са 
периодом почетка пубертета и интензивног рас-
та и развоја. То је период у коме се може највише 
учинити у превентивном деловању. Поред редов-
не физичке активности, потребно је информисати 
децу о важности правилне исхране и здравог на-
чина живота.

На нивоу Европске Уније, Комисија за 
здрав ље ЕУ је представила 2006. године Плат-
форму за Акцију у борби против гојазности. 

Предмет овог истраживања је анализа мор-
фолошког и моторичког статуса ученика и учени-
ца узраста од 9 до 12 година (од трећег до ше-
стог разреда основне школе) града Сремске Ми-
тровице.

Циљ истраживања је усмерен на анализу 
морфолошког статуса, прекомерне ухрањености 
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антропометар по Мартину. За утврђивање теле-
сне масе коришћен је монитор телесних масти 
са интегрисаном дигиталном вагом - TANITA – 
BF-662 (d=0,1kg, % body fat=0,1%). Индекс теле-
сне масе добијен је формулом BMI (kg/m2 = težina 
(kg) / (visina (m))2, а класификација испитани-
ка према прихваћеним вредностима прекомерне 
ухрањености и гојазности за децу и адолесценте 
(Cole, Bellizi, Flegal, & Dietz, 2000).

За процену моторичког статуса кориштено 
је пет тестова:
• СКЛЕКР – склекови на тлу до отказа (процена 
снаге руку и раменог појаса)
Испитаник је у упору лежећем на хоризонталној 
подлози са рукама у ширини рамена, длановима 
ослоњеним на подлогу. Склекови се изводе до 
отказа тако што је потребно да испитаник гру-
дима додирне руку мериоца која је постављена 
на подлогу. Неправилни склекови се не броје.

• ТРБ30С – подизање трупа лежећи на леђима у 
трајању од 30 секунди (процена снаге мишића 
трупа). Испитаник лежи на леђима са ногама 
згрченим под 90 степени. Прсти су преплетени 
на потиљку, лактови у страну. Партнер 
(мерилац) му фиксира стопала. Испитаник 
изводи подизање трупа са засуком, наизменично 
у лево и десно што брже може, у времену од 30 
секунди. При том мора дотаћи лактом супротно 
колено. Резултат испитаника је број коректно 
изведених и довршених дизања у времену од 
30 секунди. Задатак се изводи једанпут. 

• СКУДАЛ – скок у даљ из места (процена 
експлозивне снаге ногу). Мери се дужина скока 
у центиметрима са задње (нееластичне) стране 
реутер одскочне даске. Задатак се понавља три 
пута без паузе, а резултат је дужина најдужег 
скока.

• ДУБПРЕ – дубоки претклон на клупи (процена 
флексибилности доњих екстремитета, кичменог 
стуба и раменог појаса). Задатак се изводи на 
клупици висине 40 цм, на чију је страницу 
вертикално фиксирана летвица са мерном 
траком дужине 80 цм, са почетком од горе, а 
крајем на поду. Испитаник стоји на клупици 
бос, суножно пружених ногу, и са прстима 
непосредно иза летвице. Претклоном низ 
летвицу, испитаник, прекрштеним длановима, 
настоји досегнути што ниже и остварити што 
већу вредност на скали метра који је постављен 

и гојазности код ове популације, те повезаност 
гојазности и моторичких способности.

МЕТОД РАДА

Узорак испитаника
Чини 757 ученика, односно 379 дечака и 

378 девојчица, школског узраста од 3. разреда до 
6 разреда основне школе. Структура узорка испи-
таника приказана је у табели 1.

Табела 1. Узорак испитаника
Разред/Пол 3 4 5 6 Укупно

Дечаци 96 80 84 119 379

Девојчице 93 87 97 101 378

Укупно 189 167 181 220 757

Истраживање је обављено на подручју гра-
да Сремске Митровице, у пет основних школа, у 
оквиру реализације пројекта “Морфолошке ка-
рактеристике, моторичке и функционалне спо-
собности ученика основних школа на територији 
општине Сремска Митровица” (Ђокић, 2004). 
Прикупљање података спроведено је у току школ-
ске године 2007/2008. Екипу која је спровела 
тестирања и прегледе сачињавали су професори 
физичког васпитања и виши физиотерапеути.

Етички кодекс
Сви ученици, укључујући и њихове 

родитеље и наставнике, су били у потпуности ин-
формисани усмено и писмено о самом тестирању, 
његовој сврси и начину спровођења.

Узорак варијабли
За процену морфолошког статуса кориш-

ћена су 3 индикатора: телесна висина, телесна 
маса, и индекс телесне масе (body mass index). 
Приликом мерења вредности антропометријских 
параметара, коришћен је Интернационални био-
лошки програм (IBP-Weiner). Инструменти су 
били стандардне израде и баждарени пре почет-
ка мерења. За утврђивање лонгитудиналне ди-
мензионалности – телесне висине, коришћен је 
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на летвици. Резултат у тесту је досегнута 
вредност изражена у центиметрима. Тест се 
понавља три пута са кратким паузама за одмор 
у трајању до 15 секунди, а уписује се најбољи 
резултат.

• СПР20М – спринт на 20 метара из високог 
старта (процена брзине трчања). Испитаник са 
стартне линије у пару са вршњаком на задати 
знак претрчава што брже раздаљину од 20 м. 
Мери се време у десетинкама секунде.

У складу са задацима истраживања, према 
категоријама, постављене су и две категоријалне 
варијабле: пол и школски узраст.

Обрада података
Анализе су спроведене према полу (дечаци-

девојчице), школском урасту (разреди), вредно-
сти индекса телесне масе (нормално ухрањени 
- прекомерно ухрањени - гојазни), односно пре-
ма резултатима тестова за процену моторичких 
способности. Израчунати су дескриптивни стати-

стички параметри: аритметичка средина и стан-
дардна девијација. За утврђивање степена пове-
заности између моторичких способности, пре-
комерне ухрањености и гојазности коришћен је 
Pearson-ов коефицијент корелације. Из просто-
ра компаративне статистике за утврђивање везе 
између посматраних варијабли кориштена је ана-
лиза варијансе са једним фактором (ANOVA). За 
сва израчунавања кориштен је апликацијски ста-
тистички програм SPSS зa Windows, 17.0.

РЕЗУЛТАТИ

На целокупном узорку, 66.3% ученика је 
било нормално ухрањено, 18.4% прекомерно 
ухрањено, док је 15.3% било гојазно. У табели 2. 
приказани су дексриптивни статистички подаци за 
целокупан узорак испитаника (антропометријске 
карактеристике, проценат телесне масти, учеста-
лост прекомерне ухрањености и гојазности по 
разредима).

Табела 2.   Дескриптивна статистика за целокупан узорак и учесталост нормалне ухрањености, прекомер-
не ухрањености и гојазности по разредима и у односу на пол

Разред/пол N Год ТВ TM Нормално %ТМ Прекомерно %ТМ гојазно %ТМ

3 р дечаци 96 9±2 144.6 40.04 74.20% 18.0 8.20% 25.1 17.60% 36.7

3 р девојчице 93 9±2 138.0 33.3 59.78% 18.1 16.79% 25.3 23.43% 34.5

4 р дечаци 80 10±2 145.0 39.3 61.06% 17.9 22.12% 25.3 16.82% 34.8

4 р девојчице 87 10±3 145.3 37.2 66.66% 17.3 17.28% 25.6 16.06% 33.1

5 р дечаци 84 11±1 150.2 42.1 74.28% 18.7 16.19% 25.4 9.53% 33.7

5 р девојчице 97 11±3 150.2 41.9 61.45% 18.6 26.10% 25.8 12.50% 37.9

6 р дечаци 119 12±2 156.4 47.11 66.66% 19.8 19.84% 25.3 13.50% 33.3

6 р девојчице 101 12±4 157.7 47.9 70.37% 20.7 15.74% 26.0 13.89% 35.0

Гојазношћу су најугроженија деца у трећем 
разреду (21.8%), а прекомерном ухрањеношћу 
у четвртом (20.1%) и петом (20.9%) разреду 
(на укупној популацији испитаника). Највеће 
годишње промене у расту (телесној висини) забе-
лежени су на преласку из петог у шести разред, а 
у том периоду је забележено и највеће повећање 
телесне масе.

Статистички значајна разлика у прекомерној 
ухрањености и гојазности постоји између трећег 
и шестог разреда (F=3.904; Sig.= 0.026). Ученици 
трећег разреда показују значајно већу учесталост 
прекомерне ухрањености и гојазности од ученика 
шестог разреда. Значајна разлика није утврђена 
између осталих разреда.
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Разлике у прекомерној ухрањености и 
гојазности, у односу на пол, у целом узорку, и у 
односу на разред, приказане су у Табели 3. Ста-

тистички значајна разлика се јавља у шестом 
разреду, где девојчице показују већу учесталост 
гојазности у односу на дечаке.

Табела 3.   Разлике у прекомерној ухрањености и гојазности, у односу на цео узорак, пол и у односу на 
разред

Варијабле      
Цео узорак

Мушки Женски t-test Sig

Прекомерна тежина 1.06 (0.244) 1.04 (0.208) 1.115 0.265

Гојазност 1.76 (0.429) 1.78 (0.418) -0.508 0.562

3 разред

Мушки Женски t-test Sig

Прекомерна тежина 1.09 (0.293) 1.10 (0.297) -0.070 0.944

Гојазност 1.77 (0.423) 1.72 (0.451) 0.793 0.429

4 разред

Мушки Женски t-test Sig

Прекомерна тежина 1.05 (0.219) 1.06 (0.234) -0.212 0.832

Гојазност 1.81 (0.393) 1.77 (0.423) -0.669 0.504

5 разред

Мушки Женски t-test Sig

Прекомерна тежина 1.06 (0.238) 1.02 (0.143) 1.353 0.178

Гојазност 1.69 (0.465) 1.73 (0.445) -0.612 0.541

6 r разред

Мушки Женски t-test Sig

Прекомерна тежина 1.05 (0.220) 1.01 (0.100) 1.710 0.089

Гојазност 1.76 (0.431) 1.87 * -2.176 0.031

*Sig. < 0.05

Ниво корелације прекомерне ухрањености 
и гојазности са моторичким способностима за 
цео узорак приказан је у табели 4. Прекомерна 
ухрањеност је негативно повезана са експлозив-
ном снагом ногу и снагом мишића руку и раменог 
појаса. Гојазност је највише повезана са снагом 
мишића руку и раменог појаса. Нешто мања је по-
везаност са брзином трчања на 20 метара. Снага 

мишића трупа, односно број урађених подизања 
трупом, је следећа моторичка способност која је у 
вези са прекомерном ухрањеношћу и гојазношћу. 
На последњем месту по значајности повезаности 
је експлозивна снага мишића ногу, односно резул-
тати теста скока у даљ. Значајна статистичка по-
везаност је изостала код флексибилности.
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највише повезана са брзином трчања, затим је не-
гативно повезана и са дужином скока у даљ. У ис-
том разреду, гојазност је такође највише повезана 
са брзином трчања, а затим и негативно повезана 
са бројем склекова. 

Табела 6. Корелација између прекомерне ухра-
њености, гојазности и моторичких 
спо собности у односу на разреде

Варијабле
Прекомерно 
ухрањени Гојазни

Трећи разред

СКЛЕКР r = -0,15 r = -0,20

СПР20М r = 0,11 r = -0,15

ТРБ30С r = 0,02 r = -0,01

СКУДАЛ r = 0,21 r = -0,01

ДУБПРЕ r = -0,06 r = -0,05

Четврти разред

СКЛЕКР r = 0,12 r = -0,04

СПР20М r = -0,13 r = 0,11

ТРБ30С r = 0,01 r = 0,11

СКУДАЛ r = 0,16 r = -0,04

ДУБПРЕ r = -0,08 r = -0,02

Пети разред

СКЛЕКР r = 0,21** r = -0,01

СПР20М r = -0,12 r = 0,04

ТРБ30С r = 0,10 r = 0,17**

СКУДАЛ r = -0,18* r = -0,18**

ДУБПРЕ r = -0,10 r = 0,07

Шести разред

СКЛЕКР r = 0,14* r = 0,24**

СПР20М r = -0,13 r = -0,19**

ТРБ30С r = -0,12 r = 0,01

СКУДАЛ r = -0,30** r = 0,05

ДУБПРЕ r = -0,01 r = 0,03

*Sig. < 0.05; **Sig< 0.01

У табели 7 приказани су подаци о разлика-
ма у вредностима тестова за процену моторич-
ких способности између прекомерно ухрањених 
и гојазних испитаника, у односу на разреде. У 
трећем разреду прекомерно ухрањени ученици 
показују значајно већу брзину трчања, као и ду-

Табела 4. Корелација између прекомерне ухра-
њености, гојазности и моторичких 
спо собности

Варијабле Прекомерна 
ухрањеност Гојазност

СКЛЕКР r = 0.17* r = 0.24**

СПР20М r = -0.13 r = - 0.18**

ТРБ30С r = 0.12 r = 0.17**

СКУДАЛ r = 0.30** r = 0.14**

ДУБПРЕ r = 0.24. r = 0.60

*Sig. < 0.05; **Sig<0.01

У табели 5 приказани су подаци о разлика-
ма у вредностима тестова за процену моторич-
ких способности између прекомерно ухрањених 
и гојазних испитаника. Резултати указују да 
постоји статистички значајна разлика у вредно-
стима спринта на 20 метара, склекова и подизања 
трупа, и дужине скока у даљ, између прекомер-
но ухрањених и гојазних ученика. Значајна разли-
ка није примећена код резултата теста за проце-
ну флексибилности. Прекомерно ухрањени уче-
ници показују боље резултате у испољавању сна-
ге и брзине, у односу на гојазне ученике. 

Табела 5. Разлике у моторичким способностима 
у односу на ниво ухрањености

Варијабле
Mean (Std.D)

Прекомерно 
ухрањени Гојазни

СКЛЕКР 4,66 (0,43) ** 4,95 (0,45)

СПР20М 12,35 (9,09) ** 8,68 (8,60)

ТРБ30С 18,69 (3,95) ** 16,53 (4,37)

СКУДАЛ 133,26 (19,82) ** 123,43 (20,37)

ДУБПРЕ -2,93 (7,08) -1,85 (6,60)

**Sig<0.01 

Ниво корелације прекомерне ухрањености 
и гојазности са моторичким способностима, у 
односу на разреде, приказан је у табели 6. По-
везаност је изостала у трећем и четвртом разре-
ду. У петом разреду, прекомерна ухрањеност је 
највише повезана са брзином трчања, затим и са 
дужином скока у даљ. У истом разреду, гојазност 
је највише повезана са дужином скока у даљ, па 
затим негативно и са бројем подизања трупа. У 
шестом разреду, прекомерна ухрањеност је такође 
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жину скока у даљ из места, у односу на гојазне 
ученике. У петом разреду присутна је значајна 
разлика између прекомерно ухрањених и гојазних 
ученика у издржљивости мишића раменог појаса 
и снаге мишића трупа, односно прекомерно 
ухрањени ученици су остварили више понављања 
у тим тестовима у односу на гојазне ученике. У 
шестом разреду иста тенденција је примећена код 
скока у даљ, где су прекомерно ухрањени учени-
ци остварили боље резултате у односу на гојазне 
ученике. У четвртом разреду нису установљене 
значајне разлике.

Табела 7.  Разлике у моторичким способностима 
у односу на ниво ухрањености, у одно-
су на разреде

Варијабле
Mean (Std.D)

Прекомерно ухрањени Гојазни

Трећи разред

СКЛЕКР 4,45 (2,19) ** 5,42 (2,21)

СПР20М 9,03 (9,45) 8,22 (10,61)

ТРБ30С 13,34 (8,73) 13,22 (9,34)

СКУДАЛ 125,72 (65,82) ** 116,66 (65,64)

ДУБПРЕ -0,18 (4,95) -2,50 (7,38)

Четврти разред

СКЛЕКР 4,68 (0,41) 4,60 (0,26)

СПР20М 16,19 (15,22) 10,44 (9,20)

ТРБ30С 18,69 (3,92) 18,00 (3,00)

СКУДАЛ 127,11 (19,16) 124,77 (19,15)

ДУБПРЕ 1,25 (7,35) -1,22 (7,10)

Пети разред

СКЛЕКР 4,41 (0,40) 4,79 (0,33)

СПР20М 14,23 (10,35) ** 8,71 (6,87)

ТРБ30С 20,60 (3,69) ** 17,14 (3,28)

СКУДАЛ 138,04 (21,96) 126,71 (15,86)

ДУБПРЕ -1,05 (5,69) 0,85 (10,85)

Шести разред

СКЛЕКР 4,56 (0,32) 4,40 (0,39)

СПР20М 16,11 (9,29) 10,14 (9,09)

ТРБ30С 19,02 (3,15) 16,89 (2,44)

СКУДАЛ 140,78 (23,26) ** 125,71 (17,67)

ДУБПРЕ -2,00 (9,37) -0,57 (8,26)

**Sig< 0.01

ДИСКУСИЈА

Према добијеним подацима, деца школ-
ског узраста су угрожена почев од самог поласка 
у основну школу, а највећем ризику је изложена 
популација у трећем и четвртом разреду, где је око 
35% ученика прекомерно ухрањено или гојазно. 
Поређењем добијених података са подацима 
добијеним у ближем и даљем територијалном 
окружењу, може се закључити да је проценту-
ална заступљеност прекомерне ухрањености 
и гојазности висока. Код деце узраста 12 го-
дина на територији Војводине (Обрадовић, 
Милошевић, & Срдић, 2007) заступљена је пре-
комерна ухрањеност у 9,9%- 15,1%, а гојазност у 
распону од 2,9% - 7,9%, на узорку града Београ-
да, забележена је прекомерна ухрањеност у 31.5-
32.2% случајева, односно гојазност у 6.2-8.2% 
случајева (Ostojić, et al., 2011), док број прекомер-
но ухрањене и гојазне деце са школским узрастом 
опада (Кисић-Тепавчевић, и сар., 2008). На неки 
начин, нижи ниво моторичких способности, код 
прекомерно ухрањене и гојазне деце, може се по-
везати са мишићном инсуфицијенцијом, као по-
следицом физичке неактивности, која има и свој 
индиректан утицај на настанак поремећаја по-
стуралног статуса, односно настанак телесних 
деформитета. Утврђено је да се код деце старо-
сти од 9 до 12 година оне одражавају на структу-
ру стопала (Трајковић, и Николић, 2008: Јововић, 
2005). Моторичке способности су у корелацији са 
постуралним статусом доњих екстремитета и сто-
пала (Мадић, 2009), а посебно ескплозивна снага 
ногу (Вуканић, 2006). Мишићна инсуфицијенција 
настала у овим условима, има за последицу дефи-
цит мишићне снаге, који се испољава тек касније 
(Wearing, et al., 2006). Потребно је поменути 
постојање лимитираног лонгитудиналног науч-
ног праћења стања физичког статуса деце Мно-
го студија се бавило утицајем гојазности на кош-
тани систем у детињству, али постоји потреба за 
лонгитудиналним истраживањима да би се уста-
новио утицај дуготрајне изложености гојазности 
на мишићно коштани систем и његове функције 
(Wearing, et al., 2006). 

Значајна статистичка повезаност је изоста-
ла код флексибилности, јер ова моторичка спо-
собности није директно повезана са испољавањем 
снаге, а која са друге стране зависи од степена фи-
зичке активности.
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Постоји неколико студија које су има-
ле сличну методологију као и ово истраживање, 
односно, циљ да утврде повезаност прекомерне 
ухрањености и гојазности и моторичких способ-
ности. 

У Грчкој је спроведена студија у којој је 
примењена EUROFIT батерија тестова, у ком су 
гојазна деца остварила значајно слабије резулта-
те у свим тестовима, осим у тестовима за проце-
ну флексибилности (Tokmakidis, Kasambalis, & 
Christodoulos, 2006). Значајно лошији резултати у 
тестовима за процену брзине, координације и ек-
сплозивне снаге, код деце узраста од 6 до 12 го-
дина, уочени су и у другим истраживањима ши-
ром света (Kostić, et al., 2007; Castro-Piñero, et al., 
2009; Milanese, et al., 2010; Ara, et al., 2007; Graf, 
et al., 2004; D’Hondt, Deforche, De Bourdeaudhuij, 
& Lenoir, 2008; Zhu, Sheng, Wu, & Cairney, 2010). 
Јака негативна корелација гојазности са аероб-
ним способностима код деце узраста 6-14 година, 
установљена је у истраживањима у Србији, Кини 
(Ostojić, et al., 2011; Shang, et al., 2010).

У неким студијама, није пронађена значајна 
разлика у моторичким способностима између, нор-
мално, прекомерно ухрањене и гојазне деце, али је 
44-47,3% резултата испод просека за анализирани 
узраст (De Toja, et al., 2009). Генерално, деца бе-
леже све лошије резултате у развоју моторичких 
способности, говоре да 75% шестогодишњака има 
веома слабо развијену трбушну мускулатуру, 50% 
од њих не може да стоји на једној нози дуже од 30 
секунди, 50-65% има неки поремећај постурал-
ног статуса и 40% има болове у леђима (Grossing, 
2008). У Швајцарској, код дванаестогодишњака 
је забележена мишићна слабост код 50% деце 
(Zophi, Serino, & Wirz, 2008).

Решење проблема прекомерне ухрањености 
и гојазности је свакако у физичкој активно-
сти. На жалост нема много студија, које су до-
казале директан утицај физичког вежбања на 
гојазност у дечијем узрасту (Watts, Jones, Davis, 
& Green, 2005), чак шта више још увек се ради 
на усаглашавању заједничких стандарда за про-
цену пре почетка спровођења програма рада са 
гојазном децом (Eisenmann, 2011).

Једно од могућих решења је програм 
SHARK усмерен развоју моторичких способно-
сти примењен код прекомерно ухрањене и гојазне 
деце. Програм се спроведи код деце узраста 8-12 
година и траје 10 недеља. Мерење вршено по-

сле самог спроведеног програма и 9 месеци по-
сле тога, указује на значајно повећање нивоа мо-
торичких способности (Cliff, et al., 2007). И про-
грам kid FIT, се показао као успешан у контро-
ли телесне масе и унапређењу физичких способ-
ности код гојазне деце (Bush, et al., 2007). Овом 
у прилог иде и закључак студије, да се особама 
са нижим нивоом моторичких способности, и 
које индиректно угрожавају своје здравље и фит-
нес статус (а то су особе са значајно већим вред-
ностима BMI) обавезно препоручују вежбе за 
јачање леђне мускулатуре, трбушне мускулатуре 
и за развој флексибилности (Cantell, Crawford, & 
Tish Doyle-Baker, 2008). 

Осим код тестова за процену флексибил-
ности, између прекомерно ухрањених и гојазних 
испитаника установљена је значајна статистичка 
разлика, у испољавању димензија снаге и брзине. 
Ови резултати наводе на закључак, да је деци која 
су прекомерно ухрањена, потребна и едукација, 
али и програмирана физичка активност у скла-
ду са њиховим способностима, односно, да они 
поседују одређени ниво моторичких способно-
сти, које их не удаљавају од редовних физичких 
активности.

Добијени резултати могу се донекле оправ-
дати недостатком базичних моторичких кретања 
у настави физичког васпитања, као и стручношћу 
особа које се баве децом у периоду од поласка у 
предшколске установе до петог разреда основне 
школе. Један од разлога, везаних за недостатак 
или неадекватну физичку активност, је едукација 
и стварање правилних навика везаних за исхра-
ну, може се потражити и у квантитету и квалите-
ту наставе физичког васпитања, посебно у пред-
школским установама и млађем школском узрасту 
(Ђокић, Међедовић, и Смиљанић, 2011). Сигур-
но да и “спортификација“ и цео концепт наставе 
физичког васпитања, који се заснива искључиво 
на развоју моторичких знања, изискује темељно 
преиспитивање и промену.

Ограничења ове студије могу да се од-
носе на чињеницу да морфолошке каракте-
ристике корелирају са одређеном просторном 
припадношћу, са свим културно историјским 
наслеђем животне средине. Узорак испитаника су 
сачињавала деца са подручја града Сремска Ми-
тровица, који обухвата пет школа, од којих су три 
у центру града, једна у приградском насељу и 
једна у сеоском насељу. Због тога би евентуално 
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сплозивном снагом доњих екстремитета и снагом 
мишића руку и раменог појаса, док је гојазност 
највише негативно повезана са снагом мишића 
руку и раменог појаса, нешто мања повезаност 
са брзином трчања на 20 метара, затим са снагом 
мишића трупа. На последњем месту по јачини 
утицаја је експлозивна снага мишића опружача 
ногу, односно резултати теста скока у даљ. Нема 
значајне повезаности гојазности и флексибилно-
сти.

Утврђене су и разлике између прекомер-
но ухрањених и гојазних ученика. Прекомер-
но ухрањени показују већу брзину трчања, већу 
издржљивост мишића руку и раменог појаса, већу 
издржљивост мишића прегибача трупа, и већу ек-
сплозивну снагу мишића опружача ногу, у одно-
су на гојазне ученике, док је значајна статистичка 
разлика изостала код флексибилности.

Очувању оптималне телесне масе, у из-
узетно сензитивном периоду – детињства и 
школовања, који погодује настанку прекомерне 
ухрањености и гојазности, мора се посветити ве-
лика пажња, јер могу трајно да угрозе радну спо-
собност и само здравље. Истраживање је спро-
ведено по типу пресека, а за поузданије податке 
било би добро спровести студију лонгитудинал-
ног типа.

поређење са сличним узрасним узорком из само 
урбане или само сеоске средине представљало 
ограничење у компарацији резултата.

Овакве студије треба да постану део наста-
ве физичког васпитања, и анализе на крају сваке 
школске године, како би се имао увид у морфолош-
ки развој и моторички статус деце на нивоима ло-
калних самоуправа, региона, Покрајине и Републи-
ке, како би се могло адекватно одреаговати на про-
блем гојазности код деце школског узраста.

ЗАКЉУЧАК

Резултати ове студије потврдили су да 
гојазност и прекомерна ухрањеност утиче на мо-
торичке способности. На узорку од 757 учени-
ка, код 18.4% ученика констатована је преко-
мерна ухрањеност, док 15.3% је било гојазно. 
Гојазношћу су најугроженија деца у трећем раз-
реду, а прекомерном ухрањеношћу у четвртом и 
петом разреду.

Применом батерије за процену моторичких 
способности (5 тестова) утврђено је постојање 
корелације са прекомерном ухрањеношћу и 
гојазности. Резултати указују да прекомер-
на ухрањеност има негативну повезаност са ек-
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