
Резултати конкурса у оквиру обележавања кампање 
Недеља здравља уста и зуба 2017. године 

на тему „Осмехни се здраво” 

Литерарни радови

Узраст I–IV разред основне школе

I место   Филип Ћирић, IV/2, ОШ „Вук Караџић”, Шабац    

 

ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО

Осмехни се здраво

На то имаш право,

Зубар нек ти буде друг

Пери зубе све у круг.

Ако се на часу клатиш

Зубима ћеш цех да платиш

Чувај их и негуј зато

Као да су суво злато.

Нек ти осмех увек блиста,

Ко планинска река чиста,

А зубићи мали, бели,

Увек здрави и весели!
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II место  Андреа Аладровић, III/3, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац 

ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО

На свом лицу нацртај,

Широк осмех среће,

Као чаробна поља,

И мирисно цвеће.

Нека заблиста белина,

Сваког твог зубића,

Зато мање бомбона,

И што мање сокића.

На здрав живот,

Свако има право,

Пази добро чиме се храниш,

Једи оно што је здраво.

И редовно пери зубиће своје,

Јер, четкице и пасте,

Бактерије се највише боје.

Знај да леп осмех вреди

Као богатство право,

Зато зубе чувај,

Осмехни се здраво.
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II место Анђелка Лешњак, IV/1 ОШ „Стојан Новаковић”, Блаце, Ниш   

  

ПРАЊЕ ЗУБА

Нањутила се нова

Четкица малог Љубе

Што још ни једном њоме

Није опрао зубе.

Четкицу своју

Дохватио зато Љуба

И првог дана опере

Само два предња зуба.

Каријес је зубни квар

И опасна једна ствар.

Зуби са њим нису здрави

Нег' су црни као мрави.

Ствара се кад шећер једеш

И кад зубе ти не переш.

Важно је и то мораш знати

Зубе треба и правилно прати.

Четкице марширају

И чекају славље,

Јер заједно са пастом

Доносе нам здравље.
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Зубар нам је пријатељ,

Лечи нам зубиће.

Ко се са њим дружи

Биће срећно биће.  

III место Никола Стојковић, II/2, ОШ „Дража Марковић Рођа”, Шапине, 

Мало Црниће, Пожаревац

ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО

Четкица и паста

То су споја два,

Да би беле зубе

Имали и ти и ја.

Свако јутро и вече

они су у руци,

нико због тога не би

требало да буде на муци.

Перемо и певамо

Да би били чисти,

И да би наш осмех

Био први на листи.
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Литерарни радови ученика V–VIII разреда основне школе

I место Матеја Радевић, VI/1, ОШ „13. октобар”, Ћуприја      

      ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО

Осмех је нама дванестогодишњацима

Врло, врло важан.

За љубав подстицај необично снажан,

За срећу састојак је неопходан,

Са осмехом дечкић још више је згодан.

Ка се насмешиш и осмех заблиста,

Ситуација између девојчице и дечака

Кристално је чиста.

Споје се два срца заљубљена,

Допадну два лица насмејана

И тако прича тече сваког дана,

Једнако снажна, једнако вредна,

Искрена, врцава и врло чедна.

Кад осмехом заблиста лице девојчице,

Кад зацакле се зубићи као снаг бели,

Моје срце тад силно полуди

И дружење са девојчицом пожели.

А, она? Она је дама, лепа и фина,

Зубиће стидљиво открива – милина!

Ја само трепћем, о људи моји,

Да ли ми се сада судбина кроји?

Напустише ме зуби млечни,

Настанише се у устима они „вечни”,

Односно зуби стални у низу,
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До савршенства са њима сасвим сам близу.

Смејем се понекад, кажу на осмеху шкртарим,

Али за зубе своје стварно марим.

Чистим их, гланцам и до сјаја брусим,

Лоше навике своје рушим

И живим здраво, воћем се храним,

Поврћем свежим здравље своје браним.

Осмехом својим осећања мамим.

Уздаси иду из срца једног

Мени важног, јако вредног.

И тако стално осмехујем се здраво,

Поносно корачам напред и право.

Крајичком ока вребам симпатију,

Девојчицу срцу најмилију

Са зубићима блиставо белим,

Са осмехом здравим и веселим.

Прође време, испала ми „двојка”,

За здраве зубе моје заслужна је Војка,

Зубарка моја од младих ногу,

Која ме научи шта јести могу

И знање стално употпуњава моје

Тако вам са зубима ствари стоје.
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II место Марта Дукић, VI/4, ОШ „Никола Тесла”, Београд  

ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО

Веома далеко

Од овог света

Постоји једна

Сјајна планета.

На тој планети

Сјаје се зуби бели

И сваком детету

Срце се весели.

Јер свако зна

Колико се деца деру

Кад се буше зуби

Јер их не перу.

Е на тој планети

Тих мука нема

Јер се редовно перу зуби

Два пута, без проблема.

И тако је једног дана

Дошао становник те планете

И како да лепо опере зубе

Научио свако дете.
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Ишао је од куће до куће,

Од једног до другог стана

И сваком детету објаснио

Колико је штетна слатка храна.

Уместо шећерна вуне и слаткиша,

Сокова и кока-коле,

Деца би требало

Да пасту и конац за зубе воле.

И од тада

Деца перу зубе редовно

Јер свако зна колико је

Здрав осмех имати битно.

          

III место Дејана Мандић, V/2, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Сремска Митровица

                     

КАСТАЊЕТЕ

Пита ме дека стари

Знам ли шта ми осмех квари?

Један мали крњи зуб,

Нисам много забринут.

То су само дечја посла,

Слаткиша ми никад доста.
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То ће проћи без проблема,

И без зуба није трема.

Није тако вели чича,

Без зуба се не мож' јести,

Ни причати како треба,

Ни жвакати кора хлеба.

Хајде деда та не причај,

Ти све зубе и сад имаш.

Крцкаш њима ко орашчић,

И даље ти масан брчић.

Деда се по глави чешка,

Па се нешто тајно смешка.

Одаћу ти једну тајну,

Имам зубе као кос,

Могу себи гристи нос.

Гледам деди зубе лепе,

Сви на броју ко бисери,

Јео слатко, а сад нашо',

Мени младом да бибери.

Не мож'себи гристи нос,

Ниси деда као кос.

Деда ме са смешком гледа,

Вели: „Кажеш, не верујеш?”

Па извади ниску зуба,

Лупкају ко кастањете,

Окрену их, нос угризе,

Очас посла, ја се згранух,

Па побегох, би ми доста.

Отад зубе стално перем.

Слатко некад мало грицнем,

Па јабуку да их спасем.
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Код зубара вредно идем,

Не бих зубе имобилне.

Волим кад су ту, у глави.

Ни слаткиши нису вредни,

Да се од њих рупа прави.

Остајте ми сада збогом,

Причу ову испричах вам,

Да не будете као кос,

Не гризите себи нос.

                  

III место Анђела Радошевоћ, VII/2, ОШ „Бранко Радичевић”, Буљане, Ћуприја

ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО

„Свако јутро, свако вече,

Пери зубе”, неко рече!

Да ти буду бели, здрави

Никад то не заборави.

Пази, ако једеш слатко –

здравље зуба тад је кратко.

Боље једи воће здраво

То је оно што је право.

Здраво једи, чисти зубе

Да болести ту не буде!
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ЛИКОВНИ РАДОВИ

Похвала

Иван Коцић и другари, Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама, Трстеник 
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Предшколски узраст

 I место Ева Богдановић, ППГ, вртић „Бошко буха”, ПУ „Наше дете”, Врање
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II место  Милка Милошевић, мала школа „Ћирило и Методије”, Звездара, Београд

                

III место  Нађа Пепић, вртић „Ластавица”, Кикинда 
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III место Теодора Јевтић, 6 година, ПУ „Пчелица”, објекат Шуљам, 
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Сремска Митровица

Похвале за децу предшколског узраста
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ПУ „Каја”, мешовита група, Белановица, Љиг, Ваљево   

ППГ село Винча, групни рад, Топола, Крагујевац   

ПУ „Лане”, ППГ Гуњаци, Осечина, Ваљево
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Ликовни радови ученика I–IV разреда основне школе

17



I место Анђелка Милојевић, III разред, ОШ „Карађорђе”, Крђевац, Крагујевац   

II место  Вана Милковић, I разред, ОШ „Ђура Јакшић”, Турековац, 
ИО Свирац, Лесковац
                        

II место  Анђела Михов, III/5, ОШ „8. септембар”, Пирот   
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III место Александра Бојичић, II разред, ОШ „Миле Дубљевић”, Лајковац, 
ИО Пепељевац, Ваљево
                     

III место Вања Бунтић, III разред, ОШ „Брана Павловић”, Коњух, ИО Љубава, Крушевац
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Ликовни радови ученика V–VIII разреда основне школе
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I место Мина Марковић, VI/3, ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац, Ваљево

                

II место Јелисавета Џикић, V/2, ОШ „Предраг Девеџић”, Врањска Бања 
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III место Ана Црноглавац, VII/2, ОШ „Кнегиња Милица”, Дињи Рубник, Крушевац
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III место Валентина Рашић, VI/3, ОШ „Предраг Девеџић”, Врањска Бања
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