




Здравословното хранене най-общо 

означава да се доставят на организма 

необходимите количества хранителни 

вещества - в това 

число витамини, минерали и фибри.  

 

 

Ключът към здравословното хранене се 

крие в начина на балансиране 

количеството на всяка една от 

хранителните групи в ежедневния ни 

режим, така че да се чувстваме здрави 

и изпълнени с енергия. 



Протеини Въглехидрати Мазнини Зеленчуци Избягвайте 

Ядки Картофи Ленено семе Броколи Масло 

Яйца Фасул Зехтин Зеле Пържени 

храни 

Пилешко Царевица Фъстъчено 

масло 

Моркови Тежки десерти 

Риба Ориз Авокадо Краставици Майонеза 

Тофу Зърнени култури Гъби 

Шунка Хляб Спанак 

Пържоли Тиквички 

Грах 

Храните според вида им 





 момиче момче год. кг. ръст храни 
(вид) 

хранения  консумиране в уч-ще диети здр.живот 

   13  60+  160-170  печени  4  плодове  чипс  не  да 

   13  40-50  160-170  пържени  3  плодове  тестени  не  да 

     14  40-50  150-160  варени  4  плодове  тестени  не  да 

     13  50-60  170+  пържени  4  сладкиши  тестени  да  не 

     13  40-50  150-160  печени  5  плодове  тестени  не  да 

     13  60+  170+   варени  4  плодове  тестени  не  да 

     13  40-50  150-160  пържени  3  сладкиши  тестени  не  не 

     13  40-50  160-170  варени  4   плодове  тестени  не  не 

     13  40-50  150-160   пържени  4   плодове  тестени  не  да 

   13  40-50  150-160   пържени  4  плодове  тестени  не  да 

     13  40-50  160-170  печени  4  плодове  шоколадов

и 
изделия 

 не  да 

     13  40-50 150-160   пържени  4  плодове  шоколадов

и 
изделия 

 не  да 

     13  60+  160-170  варени  6  сладкиши          -  не  не 

     13  60+  160-170  варени  4  плодове  тестени  не  не 

       13  60+  170+  печени  2  плодове  шоколадов

и 
изделия 

 да  не 

     13  60+  170+  варени  4  плодове  тестени  не  не 

     13  40-50  150-160  печени  3  плодове  плодове и 
зеленчуци 

 не  да 

     13 40-50   160-170  печени  2  плодове  шоколадов

и 
изделия 

 не  да 

     13 40-50  150-160   пържени  4   сладкиши  тестени  да  не 

   13  50-60  170+  печени  4  сладкиши  тестени  не  да 



Здравословния начин на живот 

момчета 

момичета 

7 

 клас 



  Съотношението между килограми и ръст е в 

нормата. 

 Едва малко под 1/3 от анкетираните 

консумират варена храна. 

 Повече от 50% от анкетираните водят 

здравословен начин на живот.  

 Консумирането на плодовете пред сладкишите 

е предпочитано от 75% от анкетираните. 

 Тревожно е наблягането на тестени и 

шоколадови изделия в училище. 

 Наблюдава се по-нездравословно хранене при 

момичетата. 

 

7 

 клас 



0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

от 

анкетираните 
консумират 

варена храна 

от 

анкетираните 
водят 

здравословен 

начин на 

живот 

Консумирането 

на плодовете  

1   33%     

2     50%   

3       75% 

Графика по изводите 7 клас 





 момиче момче год. кг. ръст 
храни 
(вид) хранения  Консумиране в уч-ще диети здр.живот 

   14  50-60  160-170  пържени  2  сладкиши  чипс  да  не 

   14  40-50  160-170  пържени  3  плодове  тестени  не  да 

     14  50-60  150-160  печени  2  сладкиши  тестени  не  да 

     14  60+  160-170  пържени  3  плодове  тестени  да  не 

     14  60+  170+  печени  3  плодове  тестени  не  да 

     14  60+  170+   варени  7  плодове  тестени  не  да 

    14  40-50  150-160  пържени  3  сладкиши  тестени  не  не 

     14  40-50  160-170  варени  2   плодове  тестени  не  не 

    14  40-50  150-160   пържени  4   плодове  тестени  не  да 

   14  40-50  150-160   пържени  4  плодове  тестени  не  да 

   14  40-50  160-170  печени  3  плодове 

 шоколадов

и 
изделия  не  да 

     14  40-50 150-160   пържени  4  плодове 

 шоколадов

и 
изделия  не  да 

     14  60+  160-170  варени  4  сладкиши          -  не  не 

     14  60+  160-170  варени  5  плодове  тестени  не  не 

    14  60+  170+  печени  3  плодове 

 шоколадов

и 
изделия  да  не 

   14  60+  170+  варени  3  плодове  тестени  не  не 



Здравословния начин на живот  

момчета 

момичета 
  8  

клас  



    8  

  клас  

Съотношението между тегло и ръст е в нормата. 

Консумацията на пържени изделия заема първо 

място,следвана от консумацията на варено и 

накрая на печено. 

50% от анкетираните водят здравословен начин 

на живот. 

75% от анкетираните предпочитат плодовете 

пред сладкишите. 

Преобладава консумацията на тестени изделия в 

училище. 

Наблюдава се по-нездравословно хранене при 

момичетата. 

 

ИЗВОД  



0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

от 

анкетираните 
водят 

здравословен 

начин на 

живот. 

от 

анкетираните 
предпочитат 

плодовете 

пред 

сладкишите. 

Консумацията 

на пържени 
изделия  

1   50%     

2     75%   

3       60% 

Графика по изводите 8 клас  





 момиче момче год. кг. ръст 
храни 
(вид) хранения  консумиране в уч-ще диети здр.живот 

   16  60+  170+  печени  4  плодове  чипс  не  не 

   15  60+  170+  пържени  3  плодове  тестени  не  не 

    15  40-50  170+  варени  2  сладкиши  тестени  не  не 

     15  60+  160-170  пържени  3  сладкиши  тестени  да  не 

    14  50-60  170+  печени  7  плодове  тестени  не  да 

     15  60+  170+   варени  4  плодове  тестени  да  да 

     15  40-50  150-160  пържени  4  сладкиши  тестени  не  не 

     15 60+  160-170  варени  4   сладкиши  тестени  не  не 

    16  60+  170+   пържени  4   плодове  тестени  не  да 

   15  60+  160-170   пържени  4  сладкиши  тестени  не  да 

    15  40-50  170+  печени  6  сладкиши  чипс  не  не 

     15  60+ 170+   пържени  4  плодове 

 шоколадов

и 
Изделия  не  не 

     16  40-50 170+  варени  5  сладкиши   чипс  не  не 

    15  50-60  150-160  варени  3  сладкиши  тестени  не  не 

     15  60+  160-170  печени  4  сладкиши 

 шоколадов

и 
Изделия  да  не 

    15  60+  170+  варени  4  сладкиши  тестени  не  не 



   9  

клас  

Здравословния начин на живот  

момчета 

момичета 



   9  

клас  

ИЗВОД  

Съотношението между килограми и ръст се 

задържа в нормата. 

Пържената и варената храна са предпочитани от по 

6 от анкетираните,докато печеното остава на заден 

план с едва 4-ма. 

12 от 16 човека признават,че не водят здравословен 

начин на живот. 

62,5% от анкетираните предпочитат сладкишите 

пред плодовете. 

Наблюдава се наблягане на консумация на тестени 

изделия. 

Увеличава се консумирането на чипс спрямо 

предишните класове. 

Отново момичетата консумират по-нездравословна 

храна. 



от 

анкетираните 
предпочитат 

сладкишите  

не водят 

здравословен 
начин на 

живот 

Предпочитани 

са пържената и 
варената храна   

1   62,50%     

2     75%   

3       60% 
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0,7 

0,8 

Графика по изводите 9 клас 



Според данните,събрани от анкетата,теглото спрямо ръста на 

анкетираните е в норма с малки изключения. 

Тревожна е челната позиция  на пърженето като метод 

за обработка на храната,както и консумацията само на вредни 

продукти в училище. 

 

 

1.    От общо 52-ма  анкетирани,28 не водят здравословен 

начин на живот. 

2. 33-ма обаче поставят плодовете пред сладкишите. 

 

    3.    Като цяло,тенденцията за нездравословно хранене 

бележи  покачване с увеличаването на възрастта,което 

най-вероятно е породено от училищните хранителни 

навици!! 



75% 

53% 

поставят плодовете пред сладкишите 

НЕ водят здравословен начин на 

живот 



Забързано ежедневие и липса на време; 

 

Наличие на огромно количество некачествени 

продукти на пазара и по-скоро изключително 

ограниченото количество здравословна храна; 

 

Липса на финансови възможности; 

 

Липса на знания относно това, какво означава 

човек да живее и да се храни здравослвно; 

 

Подценяване значението на здравословното 

хранене. 





Приемът на вредни 

храни е отговорен за 

здравословни 

проблеми като кариес, 

различни видове рак, 

сърдечно-съдови 

заболявания, 

затлъстяване, високо 

кръвно налягане и 

други заболявания. 



Ако редовно спортуваш и малко  
гладувашна хубав живот ще се  
любуваш! 
Килограмите ще намалиш 

и живота си ще подобриш! 
Трудността ще ти се увеличи, 
но не се отказвай ти! 
С времето всичко ще постигнеш 

и способностите си ще надминеш! 
На здравословната храна наблягай 

и мазнини в устата си не слагай! 
Сладките неща намали 

и с плодове ги замести. 
Алкохол по-малко консумирай 

и с вода тренирай. 
 
 

 

 Научи се здравословно да живееш 

и от щастие ти един ден ще запееш! 
Диети не спазвай, 
а здравето си предпазвай. 
На хапчета не разчитай, 
а спорта зачитай. 
Ако усетиш трудност знай, 
че красотата е рай! 
Не е важно само добре да изглеждаш, 
а здравословен живот да провеждаш. 
За спорта никога не забравяй, 
а спортувайки се забавлявай. 
Всички правила спазвай 

и помни-Никога не се отказвай 
 
 
 
 



Лъки : състави анкетата 

Яни : раздаде анкетата и оформи 

стихотворението на Мирела  

Мирела : измисли стихотворението 

Кристиан и Ангел : обработили 

анкетата,съставили изводи 

Диди : събра общия труд на цялата 

груба и създаде презентацията  


