РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ 2015. ГОДИНЕ
„ПРАВИЛНА ИСХРАНА – ОД ЊИВЕ ДО ТАЊИРА”

На конкурсу поводом обележавања Националне кампање „Октобар, месец
правилне исхране” и 16. октобар Светски дан хране 2015. године на тему
„Правилна исхрана – од њиве до тањира”, пристигло је укупно 180 ликовних
радова (од чега 76 из предшколских установа, 70 од првог до четвртог разреда и 34
од петог до осмог разреда основних школа) и 35 литерарних радова (од чега 15 од
првог до четвртог разреда и 20 од петог до осмог разреда основних школа). Радови
су пристигли из 29 предшколских установа и 51 основне школе. Изабрани су
најбољи радови по мишљењу конкурсне комисије Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут” у саставу: др Катарина Боричић, др Биљана
Килибарда, дипл. психолог Марија Петковић, мр сц. Надежда Николић, маст. лик.
умет. Милица Салашки и Зорка Зеба, вмс, дипл. ек.- менаџер у здравству.

ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ

УЗРАСТ ОД I ДО IV РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
I МЕСТО
Јован Костић, IV-3, О.Ш. „Свети Сава”, Пирот
ПРАВИЛНА ИСХРАНА – ОД ЊИВЕ ДО ТАЊИРА
Правилна и редовна исхрана,
за децу је врло важна
да би расла здраво
и била весела и снажна.
Сва та укусна храна,
која нам се сервира
путује сваког дана
од њиве до тањира.
Од вредног ратара,
преко продавца и спретног кувара
кроз много руку је прошла
да би до нас дошла.
Зато молим људе,
што са храном раде
да се увек труде
да је не загаде.
Волим поврће и воће,
здраво је и богато витаминима,
па захтевам од произвођача
да га не прскају отровима.
Ако се храна правилно
производи, чува и справља,
онда ће сваки тањир
бити извор хране и здравља.

II МЕСТО
Анђела Дозет, IV-1, О.Ш. „Свети Сава”, Панчево
ПРАВИЛНА ИСХРАНА – ОД ЊИВЕ ДО ТАЊИРА
Пролази нам лето споро,
још увек су дани врели,
на пољима све се злати,
плодови су сви сазрели.
Ратари су вредни људи,
комбајнима беру вешто,
све плодове свога рада
и ништа им није тешко.
Пијаце су пуне свега,
поврћа и слатких шљива,
сваког дана стижу свежи
са богатих родних њива.
Да би били орни, здрави,
треба јести сво поврће,
а због много витамина
потребно нам је и воће.

III МЕСТО
Филип Благојевић, IV-3, О.Ш. „Бранко Радичевић”, Смедерево
ПРАВИЛНА ИСХРАНА ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ
Свако годишње доба је лепо на свој начин. Јесења чаролија је посебна.
Баште су пуне зрелих плодова у које су људи уложили пуно труда. Морали су да
припреме земљу за сетву, да посеју семе, негују, копају, прскају, заливају... Месеци
су пролазили, биљка се радовала сваком новом дану, сунчеви зраци су је миловали,
киша је умивала и срећа да не буде нека временска непогода која би за неколико
тренутака уништила сав људски труд.
Стрепња и жеља су услишене. Права хармонија. Сви ужурбано раде, доносе
се дрва, димњаци се диме, пече се паприка, кувају се џемови, слатка, прави се
шарена салата. Улицом се шире мириси и маме да се пробају ти укуси. Црвене
јабуке, жуте крушке и златно-жуте дуње теку у природне сокове и компоте,
слатко грожђе-пече се ракија. Њиве красе зрели клипови кукуруза који вире из
својих капута.
Моја сестра и ја сакупљамо орахе и лешнике да нам мама током зиме прави
укусне колаче.
Поврће, воће, житарице су пуне витамина, укусне су и свеже, а припремају
се са пуно љубави.
Октобарски дани, чаробне боје у природи, руке вредних домаћица и укус здраве
хране, пријатно! Хм, хм, хмммм!

УЗРАСТ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
I МЕСТО
Иван Радосавчев, V разред, О.Ш. „Јован Поповић”, Кикинда
ПРАВИЛНА ИСХРАНА – ОД ЊИВЕ ДО ТАЊИРА
Посејали наши ратари вредни,
свега да не останете ни гладни ни жедни.
Паприке, црвене и жуте,
пуне су витамина, то поврће свако
на тањиру мора да има.
Парадајз укусни сву децу мами,
ови плодови у шерпи улазе сами.
А шаргарепа, наранџаста и чиста,
због витамина на столу блиста.
Свако у свом тањиру,
мора да има ову мешавину фину.

II МЕСТО
Исидора Божић, VIII-2, О.Ш. „Јован Јовановић Змај”, Сремска Митровица
ПРАВИЛНА ИСХРАНА – ОД ЊИВЕ ДО ТАЊИРА
Једи све што на њиви ниче,
то се твога здравља тиче.
Вредних сељака чета цела,
само да би деца добро јела.
Једи поврће што на земљи лежи,
здравој исхрани увек тежи.
И плод сочан што на грани виси,
ма ни пробао још све ниси.
Од толико житарица разних,
не може да буде стомака празних.
Да се добро храниш јако је важно,
да би био дете снажно.

III МЕСТО
Миња Гоцић, VII-1, О.Ш. „Свети Сава”, Пирот
ПРАВИЛНА ИСХРАНА – ОД ЊИВЕ ДО ТАЊИРА
Исхрана је од животног значаја за људе,
а најбоље она правилна да буде.
Од правилне исхране зависи нам здравље,
уз доручак је најважније млеко и то кравље.
После доручка јабука непрскана и ситна,
она је здрава и веома битна.
Најбоље је природно и да се не прска,
јер ће се организам осушити баш као трска.
На њиви код сељака има пуно тога,
што човеку треба целог животног доба.
Од кромпира, кукуруза и пасуља,
на њиви се још и жито љуља.
Има ту још купуса и лука,
и док све то сазри велика је мука.
Од њиве до тањира пут је дуг,
и потребан је човеков велики труд.
Без људског рада њива је пуста,
али сељак мора да ради јер здравље улази на уста.
Није лако да се оре и копа,
али од тога зависи и наша стока.
Од наше стоке једемо месо здраво,
е, то је оно право!
Од њиве до тањира треба пуно рада,
али кад човек посеје има чему да се нада.
Живот иде брзо и треба водити рачуна,
ко се не храни здраво, може да надрља.
Није битан тањир а још мање боја,
битно је у тањиру парче проја.
Храни се здраво и живи дуго,
то ти је рецепт за живот и ништа друго.

ЛИКОВНИ РАДОВИ
ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ
I МЕСТО

Марк Дудаш, 6/3 година, П.У. „Пава Сударски”, Нови Бечеј
II МЕСТО

Ива Гњатовић, 6 година, Вртић „Пупољак”, Панчево

II МЕСТО

Огњен Маџаревић, предшколска група, вртић „Сунце”, П.У. „Радост”
III МЕСТО

Деца ППГ-а, П.У. „Лане”, Објекат „Сунце”, Кучево, Пожаревац

ПОХВАЛЕ

Предшколске групе 1,2,3, П.У. „Уб”, Ваљево

ПОХВАЛЕ

Деца ППГ-а, Славујевце, Лесковац

ПОХВАЛЕ

Предшколаска група, П.У. „Моје детињство”, вртић: „Пчелица”, Чачак
ПОХВАЛЕ

Мешовита група, П.У „Каја”, Љиг

УЗРАСТ ОД I ДО IV РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
I МЕСТО

Дајана Ергелашев, IV-2, О.Ш. „Петефи Бригада”, Кула, Сомбор

I МЕСТО

Сара Миљковић, II-5, О.Ш. „8. Септембар”, Пирот

II МЕСТО

Петра Петровић III-3, О.Ш. „Свети Сава”, Пирот

II МЕСТО

Анђела Дозет, IV-1, О.Ш. „Свети Сава”, Панчево

III МЕСТО

Мила Николић, IV-4, О.Ш. „Јован Јовановић Змај”, Сремска Митровица

III МЕСТО

Марина Митнавер, IV-2, О.Ш. „Бошко Палковљевић Пинки”, Стара Пазова

УЗРАСТ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
I МЕСТО

Николија Милошевић, VIII-2, О.Ш. „Стефан Немања”, Ниш

I МЕСТО

Стефан Стевановић, VII-2, О.Ш. „Вожд Карађорђе”, Лесковац

II МЕСТО

Анђела Голубовић, VI-1, О.Ш. „Иван Горан Ковачић”, Нишка Бања, Ниш

II МЕСТО

Кристина Ђорђевић, V-3, О.Ш. „Радован Ковачевић - Максим”, Лебане, Лесковац

II МЕСТО

Александра Шалер, VIII-1, О.Ш. „Краљ Александар”, Пожаревац
III МЕСТО

Јелена Манојловић, VI разред, О.Ш. „Дража Марковић Рођа”, Мало Црниће,
Пожаревац

III МЕСТО

Анастасија Светозаревић, VII-4, О.Ш. „Краљ Александар”, Пожаревац

