
 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА 

СВЕТСКA НЕДЕЉА ДОЈЕЊА 2015. ГОДИНЕ 

„ДОЈЕЊЕ – НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ” 

 

 

 

 

 

 

На конкурсу поводом обележавања Светске недеље дојења 2015. године на тему  

„Нека и маме које раде доје” пристигло је укупно 84 ликовних радова (од чега 42 из 

предшколских установа, 26 од првог до четвртог разреда и  16 од петог до осмог разреда 

основних школа) и 15 литерарних радова (од чега 6 од првог до четвртог разреда и  9 од 

петог до осмог разреда основних школа). Радови су пристигли из 23 предшколске 

установе и 28 основних школа. 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 

Даница Анђелић, III-1, О.Ш. „Горња Јабланица”, Медвеђа, Лесковац 

 

НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ 

 

Ми смо порасли и сад знамо 

да је млеко врло битно. 

Пустите мајке из фабрика 

да хране бебе, хитно! 

 

Бебе не јдеу салате, 

поврћа и воћа разна. 

Кад беба нема млека 

то је за њу казна. 

 

Са млеком ће порасти 

весели и здрави људи, 

и фабрике ће бити срећније 

ако су срећни људи. 

 

 



II МЕСТО 

Душан Вукићевић, IV-3, О.Ш. „Братство”, Нови Пазар 

 

НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ 

 

Пошто је ово тема о мамама, онда сам срећан јер су маме за нас децу нешто 

најважније у животу. Прво су нам поклониле живот, а онда цели свој живот посвећују 

нама. Зато, цело друштво ове наше планете треба да их чува, штити и подржава. 

Има много мајки које раде све време своје трудноће. Тако не чувају довољно себе, 

своје здравље и здравље своје бебе, а једино тако могу сачувати посао који имају. Мислим 

да је то погрешно, да није у реду, јер управо мајке дају нове животе које сви треба да 

подрже. 

Када мајке роде децу, од њих се поново много очекује. Треба да роде здраву бебу, 

да брину о њој, али и да се што пре врате на посао. А од моје маме, први сам ја научио да 

су најздравија она деца која су се хранила само мајчиним млеком. Увек ми каже да сам 

здрав, паметан, насмејан и да имам лепе зубе, само зато што сам јео мајчино млеко. 

Зато се обраћам прво, свим татама, да раде два посла док маме доје децу. Говорим и 

свима другима, да посао неће стати због маминог одсуства са посла. 

Зато, сви ми треба да радимо више, да би омогућили нашим мамама да што мање 

раде, а да што више проводе време са својом децом. 

Јер, ипак главна и основна дужност наших мајки јесте да стварају добре и здраве 

људе. 

 

 

 



III МЕСТО 

Дуња Божић, III-1, О.Ш. „Десанка Максимовић”, Прибој 

 

НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ 

 

Свака је мама 

драго биће 

са чаролијом 

као из најлепше приче. 

 

Толико моћна 

и понекад нестварна 

својом чаролијом и знањем 

свет ствара. 

 

Чудом се чудим 

и тако одједном 

моја мама у  

наручју са бебом. 

 

Увукла се беба 

у мамина недра 

слатко јој место 

а уста медна. 

 

И мене мама 

када је родича 

живот ми дала 

и млеком задојила. 



 

Дојити бебу 

мама каже да је лако 

али ја знам 

да то не може свако. 

 

У свету овим 

никад чуда доста 

а улога мајке 

још значајнија поста. 

 

 



УЗРАСТ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

I МЕСТО 

Марта Младеновић, 7 разред, О.Ш. „Јован Аранђеловић”, Црвена Река, Ниш 

 

НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ 

 

Рођење детета је за сваку жену један од најважнијих догађаја у животу. Дојење 

је природни наставак трудноће и представља најлепшу и најчвршћу везу између мајке и 

детета до краја живота. 

Мајчино млеко је најбоља храна и пиће за бебу. Оно утиче на психичку стабилност 

детета и штити их од разних инфекција и алергија. Један филозоф је рекао: „Нема бољег 

улагања за било коју заједницу од дојења бебе”. Свака мајка је за дивљење јер поред 

дојења обавља много послова. Треба их подржати у дојењу без обзира да ли раде у 

трговини, пишу научни рад или обављају тешке физичке послове. Запослене жене 

суочавају се са изазовима и потребна им је подршка да успешно раде и доје. 

Треба им пружити одговарајуће услове на радном месту, како би и мајка и беба 

имале близак контакт и док мајка ради. Уз мајку новорођенче добија осећај сигурности 

који је од примарне важности за здрав развој. Уколико мајка због посла престане да доји, 

беба је често у стању нерегулисаних болних емоција. Последњих неколико година дојење 

је добило пажњу коју заслужује. У нашој земљи се све више говори о његовом значају и 

поручује мајкама да га због посла не занемарују. 

Многе ствари могу чекати, али деца не могу. Она су непроцењиво вредна, Божији 

дар родитељима. Бити мајка је најлепши посао, најплаћенији, пуно радно време. Узевши у 

обзир да је плата чиста љубав. 

 

 



I МЕСТО 

Јелена Манојловић, 6 разред, О.Ш. „Дража Марковић Рођа”, Смољинац, Пожаревац 

 

НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ 

Живимо у добу технике, интернета, фејсбука. У добу кда су материјалне 

вредности важније од свих других. У тешкој животној борби нису поштеђене ни мајке 

које су, да би радиле, принуђене да своје тек рођене бебе остављају и ускраћују им дојење.  

Многе мајке не доје јер морају да раде, како би својој деци обезбедиле оно што је 

неопходно за живот. Притом многи не разумеју да је баш мајчино млеко оно што је 

сваком детету најпотребније. Доказано је да су дојена деца здравија, а зар није здравље 

највеће богатство? Зато би сви требали да схвате колико је важно да се мајкама које 

раде омогући да доје своју децу и да им се пружи подршка у томе. 

На интернету сам прочитала текст о аргентинској посланици која је своју бебу 

подојила на скупштинској седници и тако показала да је могуће помирити породицу и 

посао. Ипак, многе мајке немају ту привилегију и право јер немају подршку друштва и 

околине. Зато сви заједнички треба да допринесемо подизању свести о значају дојења. 

Деца ће нам бити захвална. Човечанство ће нам бити захвално. 

 

II МЕСТО 

Уна Гагић, V-1, О.Ш. „Лаза К. Лазаревић”, Клење, Шабац 

 

НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ 

Живимо у модерном добу где су све више жене ангажоване, како код куће тако и 

на радном месту. 

Вековима је једна од најважнијих обавеза била брига о деци. Сада убрзан живот и 

све већи захтеви послодаваца налажу велика одрицања везана за породицу. Један од првих 

захтева и најважнијих у одгоју деце је дојење. Ништа не може да замени квалитете 

мајчиног млека. То није само исхрана, то је и сам контакт, веза детета и његова 

сигурност када се нађе у наручју мајке.  

Ниједан уметник не може насликати ни описати неиспричану причу у погледима 

беба и мајки док их доје. Та нежна мелодија док бебе сисају не може се искомпоновати и 

она је непоновљива. Весело махање ручицама док жељно чекају да ручају подсећају на 

мале врапчиће који покушавају да полете. Мислим да би ипак могло да се направе планови 

како би мајке које раде могле да доје децу. Постоје паузе за ужину, кафу, па и цигарете, 

зашто не би постојала и пауза за мајке дојиље. 

Ја сам имала среће, јер је моја мајка имала времена за мене. Волела бих да све више 

деце осети ту љубав и топлину мајчиног наручја. 

 



III МЕСТО 

Анђела Ђорђевић, VII-6, О.Ш. „Димитрије Давидовић”, Удовице, Смедерево 

 

НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ 

 

Као што птичице на гранама песму поје, 

тако је одувек било да и маме децу доје. 

Одувек је тако било, Бог је тако рекао, 

најлепше је и најбоље то магично мајчино млеко. 

 

Маме на послу, сваког дана раде, 

после тога кући журе, да се бебе млеком сладе. 

И тако уморне, на ногама једва стоје, 

али ипак срећне, своје бебе доје. 

 

Маме су нам извор лепих речи, топлог млека, 

тако су одхрањени и наши стари бака и дека. 

Бебе ће порасти и постати људи, 

и одужити мами што се за њих труди. 

 

А на поклон биће неке нове бебе, зваће се унуци, 

као поклон мами на бризи и муци. 

И тако поново све из почетка. 

Мајчинска је љубав велика као небеско пространство, 

живела нам мајка и њено величанство. 

 

 



III МЕСТО 

Филип Трајковић, VII-6, О.Ш. „Димитрије Давидовић”, Удовице, Смедерево 

 

НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ 

 

Нека маме које раде доје, 

пруже љубав детету и дају све своје. 

 

Дати своме детету здавља и срећу 

и никада му не рећи: „Нећу!” 

 

Уморне од посла и непроспаваних ноћи 

одбити их да доје никада неће моћи. 

 

Осетиће њихов додир када их доје 

и нешто неописиво када се споје. 

 

Мама на послу, мама у кући, 

дојиће дете, а оно дојку вући. 

 

Сва дететова храна налази се у њој 

која је здрава за развој твој. 

 

Многим мамама флашица је замена 

за њихово дојење и ноћно појење. 

 

Па, зато не треба све маме да се ваде: 

Не доје децу зато што раде! 

 



ЛИКОВНИ РАДОВИ  

 

ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ 

 

I МЕСТО 

 

Станислава Штајфер, 6 година, П.У. „Вчиелка”, Гложан; Васпитач: Зузана Корчок 

 

II МЕСТО 

 

Наталија Деспић, 6 година, П.У. „Наша радост”, Крупањ 



II МЕСТО 

 

Ива Милосављевић, 6 година, Вртић „1001 радост”, Лесковац 

 

 

III МЕСТО 

 

Хелена Радовановић, 6 година, Вртић „Полетарац”, Краљево 

 



III МЕСТО 

 

Дуња Пиљајчић, 6 година, Вртић „Полетарац“, Краљево 

 

УЗРАСТ ОД I ДО IV РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

I МЕСТО 

 

Анђела Тројановић, III разред, О.Ш. „Бора Станковић”, Вучје, Лесковац 



II МЕСТО 

 

Магдалена Пајић, II разред, О.Ш. „Мирослав Букумировић Букум”, Пожаревац 

 

II МЕСТО 

 

Бранкица Обрадовић, II-1, О.Ш. „Мирослав Букумировић Букум”, Шетоње, Пожаревац 

 

 



III МЕСТО 

 

Викторија Гајић, II разред, О.Ш. „Боривоје Ж. Милојевић”, Брштица, Шабац 

 

 

III МЕСТО 

 

Тахир Абдагић, IV-3, О.Ш. „Братство”, Нови Пазар 

 

 



УЗРАСТ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

I МЕСТО 

 

Јована Котлајић, VIII-2, О.Ш. „Ратко Митровић”, Чачак 

 

II МЕСТО 

 

Јована Павловић, VII-1, О.Ш. „Вожд Карађорђе”, Лесковац 

 

 



III МЕСТО 

 

Анђела Стојковић, VII-2, О.Ш. „Никола Скобаљић”, Велико Трњане, Лесковац 

 

 

III МЕСТО 

 

Милица Полужић, VI-1, О.Ш. „Др Драгиша Мишовић”, Чачак 


