
Фризер 

Питања 

 

1. Зашто сте се одлучили баш за ово занимање? 

2. Коју школу сте завршили? 

3. Колико дуго се бавите овим послом? 

4. Које алате користите  у раду? 

5. Да ли бисте могли да нам покажете неку фризуру? 

6. Које су добре стране овог занимања? 

7. На које потешкоће наилазите у послу? 

8. Да ли Вам се  десило  да муштерија није  задовољна фризуром коју сте 

јој направили? 

9. Шта сте тада урадили? 

10. Шта се дешава када су муштерије неодлучне  око боје косе или какву 

фризуру  желе? 

11. Како пратите које фризуре су у моди? 

12. На који начин се стручно усавршавате? 

 

 

Пекар 

Питања 

1. Када и као сте почели да се бавите овим послом? 

2. На које потешкоће наилазите у послу? 

3. Сви знамо да пекари раде ноћу. Колико је напорно на такав начин 

радити? 

4. Које машине мора да има један пекар у својој пекарској радњи? 

5. Производња хлеба је ваш породични посао. Постоји ли  разлика у 

начину произбодње  хлеба некада и  данас? 

6. Сваки посао је одговоран. Која одговорност  је  пекара? 

7. Поред хлеба шта се још производи у Вашој пекари? 

8. Шта је потребно за производњу хлеба? Како долазите до потребног 

материјала? 

9. Да ли и ко контролише Ваш рад? 

10. Која пецива деца најчешће купују? 



11. Колико времена треба да се направи неко пециво? 

 

Лекар 

Питања 

1. Зашто сте се одлучили за ово занимање? 

2. Коју школу је потребно  завршити да би неко био лекар? 

3. Како и када сте се одлучили да будете дечји лекар? 

4. На телевизији често чујемо да лекари полажу Хипократову залклетву.  

Можете ли нам објаснити шта то значи? 

5. На које потешкоће наилазите у послу? 

6. Које су лепе  стране овог занимања? 

7. Да ли бисте могли да нам укратко испричате како изгледа један ваш 

радни дан? 

8. Можете ли да нам покажете како изгледа један лекарски преглед? 

9. Ко Вам помаже у раду? 

10. На који начин се стручно усавршавате? 

 

 

 

Ветeринар 

Питања 

 

1. Одакле љубав према овом занимању? 

2. Када сте се определили за ово занимање? 

3. Коју школу сте завршили? 

4. Колико година се бавите овим послом? 

5. Које су добре стране овог занимања? 

6. На које потешкоће наилазите у послу? 

7. Које алате користите у раду? 

8. Које послове обављате на терену, а које у ординацији? 

9. Која је разлика у послу ветеринара у селу и у граду? 

10. Да ли имате  одређено радно време? 

11. Да ли постоји евиденција о броју животиња? 

 

 



 


