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ТЕЖИНА ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ДЕЦЕ ПРЕТПУБЕРТЕТСКОГ УЗРАСТА 

Сажетак 

Разматрајући налазе претходних истраживања која указују да прекомерна тежина школске торбе 

може изазвати разне деформитете локомоторног апарата деце, циљ овог истраживања био је да 

испита колико деце претпубертетског узраста полазника пројекта „Спорт у школе – Расти здраво“ 

има тежину школске торбе која премашује 10% од њихове телесне тежине; да прикаже просечну 

тежину школске торбе по разредима, и резултате анкете о начину ношења школске торбе и њеном 

моделу. Добијени резултати показују да се тежина школске торбе повећава са дететовим узрастом 

и разредом. Такође резултати указују да велика већина деце носи школску торбу која је тежа од 

10% њихове телесне тежине. Нису утврђене полне разлике у тежини школске торбе. Резултати 

анкете показују да 68,6% деце иде и враћа се из школе пешке, при том прелазећи раздаљину до 

једног километра (71,3%), самостално носећи торбу (81,9%). Ергономску торбу са ојачањима 

носило је 65,2% анкетиране деце. 

Кључне речи: ШКОЛСКА ТОРБА/ ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА/ПРЕТПУБЕРТЕТСКИ УЗРАСТ  

УВОД 

Период млађешколског узраста поклапа се са периодом веома интензивног психофизичког развоја 

детета у којем оно потенцијално може бити изложено различитим негативним агенсима животне 

средине, које на време треба идентификовати односно предупредити, како би се спречиле 

последице по здравље.  

Деца у овом добу могу бити изложена бројним факторима који могу довести до појаве лошег 

држања тела. У те факторе спада и неадекватна тежина школске торбе (Walicka-Cuprys, Skalska-

Izdebska, Rachwab, & Truszczynska, 2015). Кретањем у први разред основне школе, великој већини 

деце школске торбе представљају основну средство за преношење школског материјала, стога је 

веома важно водити рачуна о тежини школске торбе.Прекомерна тежина школске торбе може 

имати негативне последице на постурални статус појединца (Jurak, Rađenović, Bolčević, Bartolac, & 

Medved, 2019; Brzek, Dworrak, Strauss, Sanchis-Gomar, Sabbah, Dworrak, & Leischik, 2017; Zakeri, 

Baraz, Gheibizadeh, & Saidkhani, 2016; Spiteri, Busuttil, Aquilina, Gauci, Camilleri, & Grech, 2017; 

Balamurugan, 2014; Lavigne, 2014). Нарушавање правилног постуралног статуса у млађем 

школском узрасту представља реалну опасност за исте сметње у одраслом добу што узрокује 

смањење радне способности, доводећи до великог економског, друштвеног и емоционалног 

оптерећења за појединца и целокупно друштво (Šimetin, 2012).Глобалне смернице о оптималној 

тежини школске торбе нису званично успостављене и резулати су опречни крећу се у широком 

распону  (Dockrell, Simms, & Blake, 2013; Abdullah, McDonald,& Jaberzadeh, 2012). Ипак неке 

земље Европске уније законски  су регулисале да тежина школске торбе не сме прелазити 10% од 

укупне телесне тежине детета (Gent, Dols, Carolien, Sing, & de Vet, 2003). Истраживања указују да 

деца не би требало да носе торбу која прелази 10% њихове телесне тежине (Hasan,& Hamadamin, 

2019; Kistner, Fiebert, & Roach, 2012; Mackie, & Legg, 2008; Devroey, Jonkers, De Becker, Lenaerts,& 

Spaepen, 2007; Lai,& Jones, 2001; Hong, & Brueggemann, 2000).Знање родитеља о тежини школске 

торбе деце није на задовољавајућем нивоу (Alsiddiky, Alatassi, Alsaadouni, Bakerman, Awwad, 

Alenazi, Alsiddigi, & Alyaseen, 2019;Javadivala, Allahverdipour, Dianat, & Bazargan, 2012; Forjuoh, 

Little, Schuchmann, & Lane, 2003). 
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Разматрајући податке који указују на то да тежина школске торбе може негативно утицати на 

постурални статус деце, циљ овог истраживања био је да испита колико полазника Пројекта 

„Спорт у школе – Расти здраво“ има тежину школске торбе преко 10% од своје телесне тежине, 

као и да се утврди процентуални однос телесне масе деце и масе њихове школске торбе; као и да 

се прикажу просечне вредности школске торбе, те резултате анкете о начину и навикама ношења 

школске торбе као и о њеним карактеристикама.   

МЕТОД 

Узорак испитаника сачињавало је 1099 ученика узраста од 7 до 10 година, оба пола, са територије 

Града Шапца,у школској 2018/2019, који су полазници пројекта „Спорт у школе – Расти здраво“. 

Пројекат „Спорт у школе - Расти здраво“ представља програм додатне физичке активности за децу 

нижих разреда основне школе на територији Града Шапца, и реализује се два пута недељно у 

трајању од 45 минута за ученике од 1. до 4. разреда након часова редовне наставе. Подаци о 

начину доласка деце у школу, врсти и начину ношења школске торбе добијени су на основу 

анонимне анкете коју су попуњавали родитељи деце. Упитник су сачињавала 4 питања. 

Реализацију антропометријских мерења, као и мерења школске торбе спровели су чланови 

„Спортско-дијагностичког центра Шабац“, дипломирани професори физичког васпитања и спорта. 

Родитељи испитаника дали су писану сагласност за учешће њихове деце у тестирању. 

Редослед мерења обухватио је следеће мере: 1) телесна висина, 2) телесна тежина, 3) тежина 

школске торбе. За мерење телесне висине коришћен је висиномер марке „SECA 213“. Резултат се 

очитавао са тачношћу од 0,5 цм. За мерење телесне тежине коришћен апарат за одређивање 

телесног састава „ОMRON BF511“. Резултат се очитаваo у заокруженом броју десетог дела 

килограма, са најмањом тачношћу 0,1 кг. За мерење школске торбе коришћена је вага марке 

„BEUER LS 06“. Ни ученици ни родитељи нису били унапред обавештени о тачном датуму 

мерења школске торбе, како би се добили аутентични подаци. Процентуални однос телесне 

тежине  и тежине школске торбе добијен је тако што се тежина школске торбе помножи са 100 и 

подели са телесном тежином испитаника. За потребе овог истраживања биће коришћен критеријум 

од 10% од укупне телесне тежине детета. За реализацију статистичких операција коришћен је 

програмски пакет Statistical Package for Social Sciences (v19.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

РЕЗУЛТАТИ 

У табели 1. приказане су основне карактеристике узорка. Број испитаника по полу и разреду. 

Табела 1 Основне карактеристике узорка 

Разред дечаци (Н= 529) девојчице (Н= 570) укупно (Н=1099) 

I 209 (39,5%) 216 (37,9%) 425 (38,7%) 

II 132 (25,0%) 148 (26,0%) 280 (25,5%) 

III 120 (22,7%) 124 (21,8%) 244 (22,2%) 

IV 68 (12,9%) 82 (14,4%) 150 (13,6%) 
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У табели 2.приказана је основна дескриптивна статистика(аритметичка средина и стандардна 

девијација) антропометријских карактеристика деце по полу и разреду. 

Табела 2 Антропометријске карактеристике деце претпубертетског узраста 

 Први разред (Н=425) Други разред (Н=280) Трећи разред (Н=244) Четврти разред (Н=150) 

 Год. Тежина Висина Год. Тежина Висина Год. Тежина Висина Год. Тежина Висина 

Дечаци 7.28±0.32 27.89±5.46 127.99±5.84 8.38±0.29 31.39±6.90 134.33±6.34 9.33±0.27 35.24±6.92 139.24±5.66 10.29±0.23 39.49±8.86 144.46±6.60 

Девојчице 7.24±0.32 27.21±5.59 126.70±5.70 8.40±0.27 30.30±6.51 132.60±5.81 9.31±0.28 34.35±7.61 137.98±6.33 10.31±0.21 36.48±7.21 142.78±6.58 

Укупно 7.26±0.32 27.54±5.53 127.34±5.80 8.39±0.28 30.82±6.70 133.41±6.12 9.32±0.28 34.79±7.27 138.60±6.03 10.30±0.22 37.84±8.11 143.55±6.62 

 

У Tабели 3. Приказана је тежина школске торбе деце (аритметичка средина и стандардна 

девијација) у килограмима. 

 Табела 3 Тежина школске торбе (кг) и полне разлике 

 

 

 

 

 

 

 

 

  укупно дечаци девојчице 

разред 
број 

испитаника 
AС±СД 

број 

испитаника 
AС±СД 

број 

испитаника 
AС±СД 

I 425 3.84±0.81 209 3.89±1.02 216 3.79±0.79 

II 280 4.19±0.76 132 4.19±0.74 148 4.20±0.77 

III 244 4.49±0.81 120 4.32±0.77 124 4.64±0.83 

IV 150 4.56±0.82 68 4.55±0.90 82 4.57±0.75 



4 
 

 

У табели 4. Приказан је процентуални однос тежине школске торбе од укупне телесне тежине 

деце, укупно и по полној припадности. 

Табела 4 Процентуални однос тежине школске торбе и телесне тежине деце. 

 

На Графикону 1. Процентуално је приказан број деце сортираних по полу чија тежина школске 

торбе премашује стандард 10% од сопствене телесне тежине.  

Графикон 1. 
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I 425 14.43±4.28 209 14.40±4.58 216 14.45±3.99 

II 280 14.15±3.53 132 13.88±3.52 148 14.40±3.54 

III 244 13.40±3.42 120 12.65±2.97 124 14.12±3.67 

IV 150 12.50±3.08 68 11.97±3.11 82 12.93±3.01 



5 
 

 

На Графикону 2  процентуално су приказани одговори родитеља ученика на питање „Како дете 

долази у школу и одлази из исте. Понуђени одговори су били: а)пешке, б) бицикл ролери и слично, 

в)превозно средство (аутомобил, аутобус и др.). На ово питање одговорило је 794 родитеља деце. 

Графикон 2. 

 

На Графикону 3 процентуално су приказани одговори родитеља ученика на питање „Ако дете иде 

пешке, бициклом и на сличне начине у школу, колику раздаљину прелази до школе и назад?“. 

Понуђени одговори су били: а) до једног километра, б) 1-2 километра, в) 2-3 километра, г)више од 

три километра. На ово питање одговорило је 654 родитеља ученика. 

Графикон 3. 
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На Графикону 4 проценутално су приказани одговори родитеља ученика на питање „Коју врсту 

школске торбе дете поседује?“. Понуђени одговори су били: а) ергономска (са ојачањима), б) 

стандардна, в) торба на точкиће, г) торба на једно раме. На ово питање одговорило је 796 родитеља 

ученика. 

Графикон 4. 
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На Графикону 5 процентуално су приказани одговори родитеља деце на питање: „Како дете носи 

школску торбу?“. Понуђени одговори су били: а) самостално, б) уз помоћ родитеља-пратиоца. На 

ово питање одговорило је 790 родитеља ученика. 

Графикон 5. 
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Ово истраживање имало је за циљ да испита колико деце нижих разреда основне школе има 

тежину школске торбе која прелази 10% од укупне телесне тежине детета. У ту сврху измерена је 

тежина школских торби деце. Инспекцијом резултата (Графикон 1) увиђамо да велика већина деце 

премашује критеријум од 10% од укупне телесне тежине. То је у складу са истраживањима у 

суседству (Bilobrk, 2009). Добијени резултати указују да преко 85% деце првог и другог разреда 

имају школске торбе које премашују 10% од укупне телесне тежине. Код деце трећег разреда тај 

проценат се креће од 78,3% код дечака, до 87,1% код девојчица. У четвртом разреду ситуација је 

нешто блажа где је 69,1% дечака и 87,8% девојчица имало школску торбу чија тежина премашује 

10% од телесне тежине. Добијени резултати виши су у поређењу са истраживањем спроведеним у 

Јагодини где 36,4% ученика првог разреда, 81,7% ученика другог разреда, 46,3% ученика трећег 

разреда и 30,2% ученика четвртог разреда чија тежина школске торбе премашује 10% укупне 

телесне тежине (Ignjatović, Marković, Tošić, & Milanović, 2011). Добијени резултати виши су од 

оних добијених у пољском истраживању, где се проценат кретао од 40% код ученика првог 

разреда до 78,3% код ученика трећег разреда (Lasota, 2014). 

Просечне вредности масе школске торбе (Табела 3.) у овом истраживању сличне су вредностима у 

Израелу (Limon, Valinsky, & Ben-Shalom, 2004), али су веће од оних у Пољској (Lasota,2014). 

Истраживање спроведено у Чешкој, дошло је сличних резултата где је у узрасној доби од 6-10 

година код дечака проценат оних који носе школску торбу преко 10% од своје телесне тежине 

кретао преко 85,1%, док се код девојчица тај проценат кретао од 86,8% до 95,4% (Kasović, Štefan, 

Zvonar, 2019)..Процентуални однос тежине школске торбе у односу на телесну тежину ученика у 

првом разреду је износио 14,40%, код ученика другог разреда 13,88%, код трећег разреда 12,65% и 

код код ученика четвртог разреда 11,97%. Добијене вредности су у свим узрасним категоријама 

више од ученика из Поморавског округа ( Marković, Višnjić, & Ignjatović, 2013). Код ученица 

процентуални однос тежине школске торбе у односу на њихову телесну тежину у првом разреду 

просечно је износио 14,45%, у другом разреду 14,40%, у трећем 14,12%, док је у четвртом разреду 

био 12,93%. Добијене вредности су у свим узрасним категоријама више од њихових вршњакиња из 

Поморавског округа (Marković, et al., 2013).  Ипак, у компарацији резултата тежине школске торбе 

деце из Републике Србије и иностраних земаља, нарочито оних са других континената, треба 

разматрати и специфиности школских програма и социолошко-културне обрасце родитеља, деце и 

подручја. Стога компарације резултата треба узимати са резервом. 

Анализом анкете уочава се да 68,6% деце пешке долази и одлази из школе, од тог броја највећи 

проценат, њих 71,3% прелази укупну раздаљину до 1 километар на путу до школе и од школе до 

куће. Кретањем у први разред основне школе, великој већини деце школске торбе представљају 

основну средство за преношење школског материјала, стога је важно водити рачуна о тежини 

школске торбе Истраживања указују да начин ношења школске торбе и временски интервали 

ношења школске торбе могу утицати на појаву бола у леђима (Siambanes, Martinez, Butler, & 

Haider, 2004; Negrini, Carabalona, 2002; Kasović, Zvonar, Sebera, 2014). Охрабрује податак да 65,2% 

анкетиране деце носи ергономску торбу са ојачањима. Приликом ношења школске торбе, уз помоћ 

родитеља то чини 18,1% деце, док самостално торбу носи 81,1%..Узимајући у обзир резултате ове 

студије, наредне стратегије свакако би требале бити усмрене на повећавање нивоа свести и код 

деце и код родитеља о препорученим лимитима тежине школске торбе,значају употребе 

ергономских ранчева са ојачањима и превенцији појаве постуралних деформитета. Позивајући се 

на налазе претходних истраживања(Vidal, Borras, Ponseti, Cantallops, Ortega, Palou, 2013; Goodgold, 
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Nielsen, 2003), показала се корисним организација едукативних програма која би могла допринети 

повећању свести код деце о утицају избора,начина и навика ношења школске торбе на њихов 

здравствени статус. Ово истраживање потврдило је налазе великог броја студија да велики 

проценат деце носи школске торбе које премашују препоручени стандард од 10% од укупне 

телесне тежине деце. Стога би све стратегије које се односе на смањење садржаја школске торбе 

попут набавке ормарића за одлагање књига у школским јединицама, односно употребе савремених 

технолошких средстава попут таблета, већ од првог разреда основне школе (Bogdanović, 2018) 

могле допринети растерећењу школске торбе. Ипак, употребу савремених технолошких апаратура, 

треба примењивати строго дозирано и контролисано, како би се избегли евентуални штетни 

ефекти, пре свега хипокинезија ученика и смањење њихове хабитуалне кретне активности, те 

утицај на постурални статус. Не треба занемарити и да наведене иновације у настави изискују 

позамашна материјална средстава, односно измену наставних курикулума. Такође један од 

могућих смерова је и законско регулисање максималне тежине школске торбе, где би се 

Министарство просвете позабавило овим проблемом. 

Репрезентативни узорак испитаника свакако је једна од предности ове студије, ипак анализом још 

фактора попут физичке активности појединаца и анализе постуралног статуса савременом 

дијагностичком апратуром, као и увођењем експерименталног третмана свакако би се могле 

извести поузданије информације. 
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