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РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА 

 

ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ – линк 

 

УЗРАСТ ОД I ДО IV РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

I МЕСТО 

Ивана Златковић, III-2, ОШ „Коста Стаменковић”, Завод за јавно здравље Лесковац. 

 

ЗДРАВИ ЗУБИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ – име детета линк за сваку песму  

 

Здравље је за сваког богатство право, 

потребно је зато да се живи здраво, 

да се здраво одрже дух и тело, 

а посебно у устима то богатство бело. 

Код зубара ми је одлазак подвиг прави био, 

у очима се мојим страх велики крио, 

али сад сам старија па схватам и сама, 

тачно је све што ми прича мама. 

 

Кад једемо храну нек је избор прави, 

јер зуби морају бити лепи, здрави, 

а кад се и непажњом поквари који бисер бели, 



велики је губитак за живот цели. 

Дневно треба зубе више пута прати, 

јер прљавштина зубима живот брзо скрати, 

трудите се да вам зуби буду попут стена, 

јер од здравља и осмеха бећег блага нема. 

 

II МЕСТО 

Маша Грисингер, I-4, ОШ „Вук Караџић”, Завод за јавно здравље Нови Сад (Бачка 

Паланка). 

 

ЗДРАВИ ЗУБИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ 

 

За леп и здрав осмех важно је знати: 

зуби се морају редовно прати. 

Само да буде јасно свима 

и ту неколико правила има. 

 

Прво правило веома је лако: 

четкицу мора да има свако. 

 

И друго правило за све је људе: 

уз четкицу користите и пасту и зубе. 

 

Затим следи правило треће, 

а захтева ваше умеће. 

Кружним покретима зубиће пери ти, 

лагано-један, два, ал минута три. 

 

Јуче сам сазнала дал' знате шта? 



Да зуба имамо тридесет два. 

Прво израсту зубићи млечни, 

али они, нажалост,нису вечни. 

Време кад прође они се климају, 

за Вилу Зубић кофере спремају. 

 

Горе и доле, лево и десно, 

сваки зуб има своје место. 

Наши зуби прави су јунаци. 

Знате ли ко су? 

Секутићи, очњаци, преткутњаци и кутњаци. 

 

Здрави зуби су потребни свима, 

јер храну ситнимо и мељемо њима. 

Ал храна може проблеме да ствара, 

зато идемо код чика зубара. 

 

Зубар за наше здравље ради, 

кварне лечи, ал неке и вади. 

За посету зубару ти се одважи, 

па здраве зубе с поносом покажи. 

 

 

III МЕСТО 

Кристина Атанасковић, III разред, ОШ „Бранко Радичевић”, Завод за јавно здравље 

Пожаревац (Мелница). 

 

 

 



ЗУБ ЗДРАВКО 

 

Био једном један зуб Здравко који је имао другарице Шаргарепицу и Јабучицу. Били су 

нераздвојни. Сваког дана су се дружили. Једног лепог и сунчаног дана Јабучица и 

Шаргарепица су дошле код зубића Здравка и питале су га:„Хоћеш ли са нама у парк да се 

играмо?”. Зубић је рекао:„Врло радо”. Стигли су у парк и играли се лудо. Два другара 

Чоколада и Чипсић су наишла и питала су Здравка:„Зашто ниси и нас позвао да се 

играмо”?. „Нисам зато што ви кварите игру”, одговорио је Здравко. 

 

III МЕСТО 

Марија Познић, III-4, ОШ „Вук Караџић”, Завод за јавно здравље Нови Сад (Бачка 

Паланка) 

 

ЗДРАВИ ЗУБИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ 

 

Сванула је бела зора, 

у школу се поћи мора, 

зубиће ћу прве прати, 

јер за здравље увек, 

треба времена имати! 

Здрави зуби воће жваћу, 

витамине да пронађу, 

шаргарепу и кромпире, 

да нам зуби бели вире. 

 

УЗРАСТ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

I МЕСТО 

Дарко СтефановиЋ, VII разред, ОШ „Радоје Домановић”, Завод за јавно здравље 

Лесковац (Манојловце). 

 

 



ЗДРАВИ ЗУБИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ 

 

Дан никада не почиње дреком, 

већ љубављу и лепим осмехом, 

а кад ти осмех није леп, 

осећаш се међу људима као да си слеп. 

 

Осмех увек мора бити чист, 

и зато мора да окренеш нови лист. 

Мораш сваког дана користити пасту и четкицу 

да зуби сјаје на твом веселом лицу. 

 

Мораш сваки зуб да опереш сав, 

да ти осмех увек буде блистав. 

Оно што не можеш да опереш четкицом ти користи конац 

да очистиш и десни, да буде чак чист и зуба ослонац. 

 

Да у уста имаш бела тридесет два, 

чиста и блистава зуба попут бисера, 

пери их да они сјаје чудном светлошћу том, 

Светлошћу златном коју називамо осмехом. 

Сада дани ти нису више тако сиви, 

сада знаш како се лепо живи, 

и свакога дана осмехе делиш. 

и људе увек умеш да развеселиш. 

 

 

 



II МЕСТО 

Андрија Стошић, V-1, ОШ „Вук Караџић”, Завод за јавно здравље Врање. 

 

ПРАЊЕ ЗУБА 

 

Ово ми је испричао мој другар Љуба, 

нека основна правила о прању зуба. 

 

На почетку Љуба наглашава овако: 

„четкицу мора да има своју свако!” 

 

Ујутру и увече треба прати зубе, 

то је друго правило мог другара Љубе. 

 

Кад на четкицу ставиш мало зубне пасте, 

твоји зубићи ће међусобно да се почасте. 

 

Четкицом зубе трљај лево-десно, горе-доле, 

то клизање четкицом твоји зуби воле. 

 

Остацима хране прање зуба неће пријати, 

а зуби ће ти сваким даном све више сијати. 

 

Када будеш научио тако зубе прати, 

ниједан квар на њих неће моћи да се врати. 

 

Ко буде јео јабуке и свеже воће, 

имаће здраве и беле зубе без тешкоће. 



III МЕСТО 

Давид Ковић, VIII-1, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Завод за јавно здравље Крушевац 

(Трстеник). 

 

ЗДРАВИ ЗУБИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ 

 

Мучи ме моја горња шестица. Највероватније се мора извадити. Поред тога 

морам нешто поправити пломбом. Ух, није шала, страх је да на то и помислим, али ићи 

ћу сигурно. Волим своје беле, крупне зубе да сачувам, али волим и њу, Сању из осмог два. 

Тог поподнева је била велика летња жега. Седео сам у чекаоници ординације. 

Данас ради моја зубарка Зорица, идем да ми поправи зуб. Био сам нервозан од врућине, 

мало од страха, од бола и од исчекивања. Покушао сам да нешто певушим тихо, али 

нисам успео. Трема је била јача. Одједном је у чекаоницу ушла она, с мирисом багрема у 

коси. Висока и лепа, весело расположена, одмах ми је привукла пажњу. Села је поред мене 

и започела разговор. У њеним модрим очима као да је процветао јоргован. Била је љупка, 

ведра и занимљива у причи. Често се смејала и показивала свој беспрекорни низ сјајних 

зуба. Ух, мало ме је та лепота постидела. Сања је говорила колико полаже пажњу на 

своје зубе, пази шта једе, када, колико је посвећена хигијени својих уста. О зубима је 

доста знала, редовно је читала и пратила ту материју. Заокупила ми је пажњу и од тога 

дана моје мисли су посвећене њој и лепом осмеху. Причали смо дуго: о музици, фризурама, 

„старкама”. Љубав се међу нама расцветала и још и данас трепери Сања у моме оку. 

Заједно идемо зубару ,један другога храбримо. Наша зубарка Зорица чува нашу 

тајну, као шкољка бисер. Отада се више смејем и радујем животу, а поносим се белином 

свога осмеха. Много сам радио на њему. Сања ми је у томе доста помогла. Уписаћемо 

стоматолошку школу обоје и наставити да чувамо своју љубав и здравље. 

 

ПОХВАЛА 

Анастасија Коцић II година, Уметничка школа у Нишу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИКОВНИ РАДОВИ - линк 

ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ 

 

I МЕСТО 

 

Андријана Милорадовић, вртић „Лептирић”, Јагодина 

 

II МЕСТО 

 

Миљана Станковић, шест година, градска библиотека Топола 

 



III МЕСТО 

 

Јана Кришка, вртић „1001 радост”, Лесковац 

 

III МЕСТО 



 

Ивана Белић, 7 година, ПУ „Радост”, Нови Сад 

 

ПОХВАЛЕ 

 



ПУ „Пава Сударски”, васпитач Марија Сенои, Завод за јавно здравље Кикинда (Ново 

Милошево). 

 

 

ПУ „Пчелица”, објекат „Маслачак”, групни рад, васпитачи Неда Галићи Јелена Пурић. 

Сремска Митровица.  



 

Групни рад, васпитач: Маја Јосифовић, ПУ „Полетарац”, Жагубица 

 

 

Вртић „Бајка”, Јагодина  

 



 

Дечија установа „Сунце”, Горњи Милановац, Завод за јавно здравље Чачак 

 

 

 

УЗРАСТ ОД I ДО IV РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

I МЕСТО 



 

Ален Шеховић, IV-2, ОШ „Растко Немањић Сава”, Нови Пазар 

 

 

 

 

 

 

 



II МЕСТО 

 

Весна Васић, IV-1, ОШ „Вук Караџић”,Србобран 

II  МЕСТО 

 

Нађа Шамбо, I-2, ОШ „Вук Караџић”, Књажевац  

 



III МЕСТО 

 

Александра Михајловић, IV-5, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Врање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЗРАСТ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

I МЕСТО 

 

Ивана Лаврив, VI-2, ОШ „Јован Цвијић”, Лозница 

 

II МЕСТО 

 

Исидора Јанчић,V-3, ОШ „Прва oсновна школа”, Ваљево 

 

 



III МЕСТО 

 

Катарина Николић, VII-2, Дом здравља Бела Паланка 

 

III МЕСТО 

 

Јелена Селаковић, V-1, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Сремска Митровица 



ПОХВАЛА 

 

 

Наталија Миловановић, V разред, ОШ „Александар Стојановић”, Црна Трава  

 

 

 

 

 


