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Драги читаоче,
Пред тобом је још једно издање нашег часописа
,,Младост“.
Иза нас је тешка година која нас је натерала да се
замислимо и запитамо да ли заиста знамо шта је
здрав живот, колико се трудимо да живимо здраво,
али и да се подсетимо да смо МИ једини одговорни
за своје здравље и да наш живот зависи искључиво
од НАС самих.
Желели смо да са тобом поделимо корисне савете
и надамо се да ће ти значити!
Уживај!

СВЕ ШТО НАМ ТРЕБА ЈЕ ЗДРАВЉЕ!
Живот у данашње време има значење ужурбаности и стреса. Због
бројних обавеза често немамо довољно слободног времена нити довољно
времена за бригу о себи. Све друго нам је прече од здравља, па одлазимо
лекару тек када се јаве озбиљније тегобе или болови.
Најважнија је ПРЕВЕНТИВА! Превентива подразумева разне
активности и понашања којима можемо предупредити здравствене
проблеме и учинити живот квалитетнијим и срећнијим. То су редовни
прегледи код лекара, промена начина исхране, физичка активност, хигијена
и добар одмор и сан.
Основа доброг здравља је ЗДРАВА ИСХРАНА! Хипократ, утемељивач
медицине, давно је рекао: „Нека ти храна буде лек, а лек нека ти буде храна”.
Здрава исхрана, на првом месту, подразумева већи унос свежег воћа и
поврћа. За добро здравље, пре свега, важна је умереност у свему, па и у јелу.
И најважније, у јелу!
За добро здравље важна је и РЕДОВНА ФИИЧКА АКИВНОСТ! Не морају
то бити баш напорне вежбе. Довољно је и обично ходање. Након само пола
сата шетње осетићете се боље. Све активности у природи, од шетње и
трчања, до вожње бицикла, одличне су за здравље, опуштају и ослобађају од
напетости и стреса, а притом удишете и чист ваздух.
За добро здравље потребно је и ШЕСТ ДО ОСАМ САТИ СНА! Уз добар сан
организму је потребан и КВАЛИТЕТАН ОДМОР! Зато нам треба увек пуно
доброг, релаксирајућег сна као и редовног одмора.
МНОГО СМЕХА и РАДОСТИ богате нам живот и здравље! Сваког дана
ШТО ВИШЕ СМЕХА! Радујте се малим стварима, радујте се животу, радујте се
што сте здрави и бићете здрави.
Оно што не смемо да заборавимо: ХИГИЈЕНА је пола здравља! У овим
новим условима научили смо да је хигијена не пола, него здравље само по
себи.
УПАМТИТЕ! Уколико ми сами не водимо рачуна о свом здрављу,
свакодневно, нико то неће урадити за нас, нити уместо нас. Морамо да се
окренемо ,,здравом животу и здравим навикама“ већ данас јер сутра можда
буде касно!
Анђелка Баланесковић,
директор школе

БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ!
Питали смо нашег наставника физичког и здравственог васпитања,
Драгана Немцановића...
1.Шта, по Вашем мишљењу, значи живети здраво?
Живети здраво значи избегавати све оно што може
штетно деловати на здравље, као и бити умерен у
свему. Умереност мора бити присутна како у раду
(умном или фиичком), тако и у исхрани и опоравку
организма након таквог рада (одмор и сан). На тај
начин дајемо могућност нашем телу да задовољи
своје потребе и има осећај пријаности.
2. Колико се наши ученици труде да живе здраво?
У чему најчешће греше?
Мислим да се наши ученици недовољно труде у
примени здравог начина живљења. Нажалост, тек
када нам се нешто „деси“ , окрећемо се размишљању о здравом животу. Највећа
грешка је што се не делује превентивно.
3. Велики број деце има проблем са вишком килограма и кривом кичмом.
Зашто се то дешава?
Вишак килограма је, углавном, последица неправилне исхране и недовољног кретања.
“Брза храна“ уз газиране сокове и енергетска пића, као и време проведено испред
монитора и мобилног телефона, главни су кривци вишка килограма. То даље повлачи
проблем почетка деформитета кичменог стуба, као и проблем нормалног рада
виталних органа.
4. Да ли су дијете део здравог живота?
Драстичне дијете су штетне по здравље деце, али морамо знати како да се хранимо
здраво. Храна, како у квантитативном, тако и у квалитативном смислу, мора бити
прилагођена узрасту деце. Морамо знати и то да свако дете представља индивидуу
за себе и да немају сва деца исти метаболизам. Намирнице морају да садрже
потребне нутритивне и калоријске вредности за оптималан раст и развој деце
одређеног узраста.

5. Како вежбање утиче на наше тело?
Утврђен је позитиван ефекат физичког вежбања на физичке и когнитивне
способности код деце школског узраста. Раст и развој коштано-мишићног система,
као и функција и рад унутрашњих органа су у позитивној корелацији са физичким
вежбама, уколико је вежбање прилагођено узрасту детета.
6. Да ли деца треба да иду у теретану?
Мислим да деци теретана није неопходна. Физичке
активности деца углавном задовољавају кроз игру са
вршњацима у школи,
као и
ваншколским
активностима, кроз тренинге у разним спортовима,
али и у кргу породице. Деца могу радити на подизању
тонуса мишића, у смислу правилног држања тела,
искључиво под надзором професора физичког
васпитања или тренера (који има адекватно знање у тој области) и никако без
надзора. Такође, план вежби мора бити усклађен са узрастом детета. Обавезна је и
сарадња са родитељима и дечјим лекаром.
7. Колико би требало течности унети дневно и зашто је то важно?
Дневни унос течности је индивидуалан. Он зависи од узраста, активности којом се
бавимо, временских прилика, температуре, годишњег доба... Чињеница да вода чини
2/3 нашег тела указује на њен значај. Вода регулише телесну температуру, уклања
штетне подукте метаболима, врши транспорт хранљивих материја. Недостатак
воде доводи до дехидрације. Опште гледано, одрасле особе би требало да конзумирају
од 2 до 3 литра воде сваки дан. Уносимо је путем хране (воће, поврће) , а налази се и у
соковима и другим пићима.
8. Зашто је сан битан и колико треба да спавамо?
Након целодневних активности детета (умних и физичких), организму треба
омогћити да се опорави и приреми за сутрашњи дан, а то управо омогућава
квалитетан сан. Дужина сна код деце условљена је узрастом. Након десете године
сан зависи од индивидуалних потреба, физичке активности, догађаја који су
претходили сну итд. Осам сати сна за школску децу је минимум за неко нормално
функционисање.

9. За крај, реците нам, да ли Ви живите здраво и шта бисте поручили младима?
☺
Да, јер ми је искуство потврдило једину велику ИСТИНУ – БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕГО
ЛЕЧИТИ! Управо то бих поручио младима.

Вежбајте тело, али и дух!
Из угла нашег психолога, Весне Стевановић
У протеклих годину дана сведоци смо
ситуације и стања који су утицали на
свакодневни живот и рад широм света. Не
можемо а да се не осврнемо на разноврсне
промене које су настале као последица пандемије
изазване Корона вирусом.
Све што је ново и непознато, а у овом
случају и угрожавајуће по здравље, у свима нама
изазива страх, нелагодност и забринутост. Јавља
се безброј питања – како се заштитити, како
сачувати себе и друге, како остати здрав у сваком
смислу и очувати квалитет живота.
Овом приликом бих истакла да је јако
битно да, када су у питању деца свих узраста,
родитељи треба да буду подршка у смислу
обављања отворених разговора, усмеравања у
погледу поштовања мера превенције као и развијања међусобног саосећања и
толеранције под новонасталим околностима. Деца и млади се труде и покушавају да
разумеју новонасталу ситуацију и прилагоде се променама које је она условила, зато
смо и ми ту да помогнемо. Поред тога што се баве школским обавезама у измењеним
условима и проводе више времена са укућанима него иначе, с друге стране се много
мање друже са вршњацима. Неминовно је да су и деца свакодневно изложена
вестима које се тичу пандемије, а да се све мање пласирају садржаји који су
едукативног карактера и њима блиски. Друштвени тј. социјални живот је утихнуо у
протеклом периоду, а то и те како оставља последице на ментално здравље свих нас.
ЗАТО се трудите да живите здраво, чувајте једни друге, волите се, учите,
дишите пуним плућима, читајте, певајте и „компонујте“ јер ваше време
исписано најдивнијим нотама тек долази. Све пролази, проћи ће и ово, трудите
се и стремите ка жељеним циљевима и сновима, они ће се сигурно остварити, а
ми „велики “ смо ту, уз вас!

ЗДРАВЉЕ НА УСТА УЛАЗИ!
Ако кажем: ,,Храним се разнолико, редовно и умерено“, да ли то значи да се
храним здраво?
Нажалост, данас је потребно нешто више знати и о узгоју и производњи хране
коју називамо здравом. За производњу житарица, воћа и поврћа данас се све више
користе ђубрива, пестициди, средства за стимулацију производње или за заштиту
усева од штеточина. Сва та хемијска средства, индустријализација, прерада и
паковање производа мењају укус и нутритивну вредност намирница.

Како одабрати здраве производе ?
Здрава исхрана одавно није тренд, већ потреба која од нас захтева добру
информисаност и сналажљивост. Да ли је заиста потребно толико размишљати око
нечега што би требало да се подразумева ? Нажалост, ситуација је таква да нам
“здраву храну“ нуде многи, а на нама остаје да проценимо и одлучимо коме да
верујемо:
- Ознакама на амбалажи
- Сертификатима
- Рекламама
- Препорукама …

ВЕРУЈТЕ СЕБИ И ОДЛУЧИТЕ!
- Да ли вам је важно да ли су намирнице прскане и колико пута?
- Да ли производња штити вас, али и средину у којој живите?
- Да ли је за производњу утрошено више воде?
- Да ли цена намирница одговара њеној стварној вредности?
Када су воће и поврће у питању, постоје три основне категорије хране:
*КОНВЕНЦИОНАЛНА ПРОИЗВОДЊА базира се на увећање профита и
задовољавање трендова потрошачког друштва. Храна је слабијег квалитета, све је
већа употреба пестицида, хемијских и генетичких модификација. Ови производи
гаје се на већим имањима и принос се одликује квантитетом .

* ДОМАЋА ПРОИЗВОДЊА са села или мањих имања заснива се на производњи уз
минимално коришћење хемијских средстава или се храна гаји по органским
методама, али без сертификата. Храна је укусна, а цена одговара квалитету.
Домаћи производи су углавном и локални, од мањих произвођача који директно
продају своје производе. Куповина оваквих производа заснива се на поверењу које
купци стекну у произвођача и његове производе уз обострану корист и сарадњу.
Произвођачи домаће хране теже да храну уберу и продају у истом дану, храну тада не
носе на удаљене дестинације због тога и многи нуде опцију продаје на лицу места са
самог имања.
* ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА се одликује узгојем воћа и поврћа према законски
прописаним стандардима - без пестицида, антибиотика, хормонских стимуланса,
ђубрива и других штетних средстава. Ови производи пролазе кроз стриктну
контролу и уз сертификат добијају и ознаку “ОРГАНСКО“ што значи да је производ
проверено здрав.
Органска и домаћа производња је скупља у целини, потребно је више новца
направити је, а у цену је урачунат целокупан труд и залагање произвођача. Због тога
су и производи скупи, а не зато што је сада таква храна у тренду. Приноси су мањи,
али су производи са лепшим мирисом и укусом и без токсина.

Ако нам је здравље приоритет, паметном и наменском куповином можемо
уштедети новац и спречити бацање хране! Остаје само да потражите
одговор на још једно питање – Како до произвођача здраве хране у вашем
окружењу? Распитајте се!
Ана Крстић Стринуловић,
наст.биологије

НАТАЛИЈА ГОЛУБОВИЋ, 6. РАЗРЕД
ОШ,,СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
КОБИШНИЦА, 3.НАГРАДА

ЈЕДИНО ЗДРАВЉА И ЗНАЊА НИКАД НИЈЕ ДОСТА!
Када нам неко помене здрав живот, прво што помислимо јесте
правилна исхрана, физичка активност, здрав сан... Колико вас помисли
на здраву околину, без које нема ни живота ни здравља? Да ли сте се
некада запитали ко је ивор загађења наше околине? Ми јесмо, а наша
драга наставница географије, Снежана Радојевић, поделила је са нама
велику истину.

Трансфомација савременог
човека у одговорно биће
Извор загађења наше планете је ЧОВЕК! У жељи да освоји
природу и да је прилагоди својим потребама, човек је угрозио
опстанак планете. На тај начин угрозио је и себе.
Додао је савремени човек свим сферама свог живота префикс супер.
Природну здраву храну заменио је супер укусним инстант
залогајима. Они су супер пуни супер вештачким укусима, бојама и
заслађивачима. Куће од природних материјала заменио је супер
лепим „кутијама“ препуним пластике, вештачких материјала и
отрова. Али важно је да је све на клик, супер брзо и супер лако.
И нашао се савремени човек у чуду . Одакле све те муке и патње кад је ОН учинио да баш све
буде супер?! А колико је човечанству супер можемо видети у само пет минута телевизијског
програма: киселе кише, поплаве, клизишта, пожари, угрожене врсте, болести...

Да ли у овом савременом човеку препознајете себе?
Све оне спремне да прихвате бар делић одговорности желим да подсетим (јер то свакако већ
знају) шта могу да учине за себе, за нас:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

У исхрани користите свежу храну са овог поднебља!
Газиране напитке замените водом, али не оном из пластичне флаше!
У својој башти или саксији засадите зачине,поврће, цвеће!
Боравите у природи како бисте је заволели, а људи брину о онима које воле!
Бирајте амбалажу која може да се рециклира!
Бирајте шминку и средства за хигијену од органског биља!
Истрошене батерије не бацајте у ђубре. Сакупљајте их. На рециклажу их можете
предати у Макси продавнице, када одете у Бор или Зајечар!
8. Гардеробу коју више не носите преправите, будите креативни. Или је поклоните
некоме кома треба!
9. Вештачке освеживаче простора замените ароматичним биљкама и етарским
уљима!

10. Опомените одрасле да уместо вештачког ђубрива и пестицида користите компост
и трикове из бакиног искуства!
11. Ђубре одлажите на места које су локалне органи за то предвидели!
12. Ако сте довољно велики и у ситуацији да градите кућу или опремате простор,
бирајте природне материјале!
13. Не затрпавајте свој простор непотребним стварима!
14. Вештачко светло замените природним! „Живите“ дању, а ноћу савајте!
Добра страна свих ових ставки јесте да све наведене промене захтевају мало напора. Оне
могу имати заиста јак и позитиван утицај на ваш и наш будући живот зато размислите о

свему, и ако можете, почнете са увођењем нових и добрих навика већ данас!

НАТАША СТЕВАНОВИЋ, 4.РАЗРЕД,
ОШ,,СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА,
КОБИШНИЦА 1.НАГРАДА

БУДИ
ОДГОВОРАН!

НЕ ЗАГАЂУЈ
ОКОЛИНУ!

МЛАДЕН КОСТИЋ, 3-3
ОШ ,,ВУК КАРАЏИЋ“
ПОХВАЛА

ВУК КОСТИЋ, 3.РАЗРЕД
ОШ,,СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
2. НАГРАДА

ПРИРОДА ТЕ ХРАНИ, ОД СМЕЋА ЈЕ ОДБРАНИ!

РЕЦИКЛИРАЈ!

Значај рециклаже и очувања животне средине истакли су и
ученици наше школе!
На основу одобрења Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, од септембра ове
школске године почела је реализација пилот
пројекта ,,Обогаћен једносменски рад”
у ОШ
„Стеван Мокрањац“ у Кобишници. Овај пројекат је у
нашу школу унео много радости.
Веома је важно што је наша школа успела да буде
део овог пројекта који је изазов свим учесницима у
наставном процесу. Наставници и сарадници ове
школе увек су спремни за изазове и новине и са
одушевљењем су прихватили овај пројекат и
осмислили истраживачке и пројектне радионице
које ће имати додирних тачака са редовном
наставом, али нису њен саставни део.
Ученици проводе интересантне школске
дане, јер их, поред учења, очекују разне
занимљиве активности, од Стевиних
малих генијалаца, преко Позоришта у
школи, до учења немачког језика кроз
игру.
Због тренутне епидемиолошке ситуације
пројекат је базиран и на пружање
подршке
ученицима.
Подршка
ученицима је увек важна и неопходна.
Ученици којима је потребна помоћ у

савладавању градива, праћењу наставе онлајн
или ако желе да прошире своје знање, могу
увек рачунати на наставнике који су укључени у
пројекат.
Драго нам је да смо део нечег овако битног
јер је ово прилика да се покаже креативност и
спремност да се изнесу квалитетне и
интересантне идеје које ће унапредити
наставни
процес.
Услед
новонастале
ситуације,
велики
део
активности
био
је
посвећен
заштити и очувању здравља у време епидемије, здравој
исхрани, рециклажи и изради бројних едукативних
плаката везаних за заштиту здравља.
Ученици 5. и 6. разреда наше школе са великом
радошћу представили су значај здраве исхране и

рециклаже те на тај начин још једном
истакли значај очувања животне
средине.
Истражујући и правећи плакате, као и
нове предмете од рециклираних
материјала, учили су немачки језик и
то на један нов, интересантан начин.
Своје радове презеновали су осталим
ученицима наше школе.

Здрав живот је кад ујутру дођем у школу и видим моје насмејане
другове, тада се и ја осећам здраво јер се дружимо и шалимо.
(Маријана 2. разред)

КОЛИКО ЗДРАВО ЖИВЕ НАШИ УЧЕНИЦИ?
Како тренутна ситуација и даље захтева одређене мере превенције, сталну
хигијену, али и појачан унос витамина, искористили смо прилику да упитамо
наше ученике шта је то здрав живот и покушали да сазнамо колико заправо
воде рачуна о свом здрављу. А они су нас одушевили својим одговорима!
• Ученици нижих разреда сами дезинфикују своје клупице, стално перу
руке и за њих здрав живот значи да се хране здраво,да пију често воду,
да су физички активни, да се друже, шетају по природи, играју, имају
пријатеље и да се често смеју.
• Између чоколаде и јабуке СВИ бирај јабуку, али понекад поједу и коју
коцкицу чоколаде.
• СВИ су активни, како у школи, тако и ван школе,
Шетају, возе бицикл, играју жмурке, а дечаци највише играју фудбал.
• Углавном на спавање иду између 21 и 22 ч, али има и оних који лежу
касније. Ученици старијих разреда углавном иду касно на спавање.
Истичу да су за здравље штетни дим и загађен ваздух, нездрава храна, пуно
слаткиша, бело брашно, со, газирани сокови, алкохол, нервирање, свађе, кад
нисмо добро обучени, мокра обућа, када не спавамо добро, али и екрани и
игрице.
• Игрице играју од петнаест минта до 2-3 сата дневно, али их родитељи
углавном контролишу. Ученици старијих разреда углавном много више
времена проводе играјући игрице.

• Оно што нас је посебно изненадило
јесте да су и наши наставници веома активни!
Док неки шетају, други возе бицикл, планинаре,
раде трбушњаке и склекове, а поједини трчкарају
свакодневно за својим унуцима, смишљајући им
најразличитије игре. ☺

ПОНОСНИ СМО НА ЊИХ!
И ове године наши ученици били су веома успешни на
такмичењима.
Ученица Јелена Поповић (8.
разред) однела је ове
године прву награду на
Окружном и Општинском
такмичењу у стоном тенису
и чак четврто место на
Републиком такмичењу!
У групном такмичењу у
стоном тенису, ученице
Јелена Поповић и Ванеса
Ђорђевић
(8.
разред)
заузеле су друго место.

Ученица Јелена Поповић освојила је прву награду
на Општинском такмичењу из историје, док је на
Окружном такмичењу освојила највећи број поена и пласирала се на Републичко
такмичење.
Ученик Матеја
Војводановић (8.
разред) освојио је
трећу награду на
Општинском
такмичењу из
енглеског, као и
немачког језика.
Како је Окружно
такмичење из оба
језика било истог
дана, у истом
термину, ученик
се одлучио за
такмичење из енглеског језика и освојио другу
награду.

Едвард Гудојевић (7.разред) освојио је другу награду за вез
смотри ,,Дани ћирилице“ у Баваништу.

на Републичкој

Јован Јоновић (5. разред) освојио је трећу награду на ликовном конкурсу ,,Линија и
боја чаролија моја“ који је расписао Дечији
културни центар Ниш.
Екипа дечака , као и екипа девојчица,
освојила је другу награду на Општинском
такмичењу у одбојци.
Лазар Краицић и Милосав Калушевић, 4.
разред, награђени су за изузетно написане
литерарне
радове на
тему
,,Зашто волим Србију?“
Додела награда била је у Палати ,,Србија“, а
ученици су имали прилике да упознају и нашег
великог песника Љубивоја Ршумовића.

Лазар Оприцић, ученик 1. разреда
добио је захвалницу на литерарном конкурсу
који је расписала Форма Идеале.

Дајана Чумпујеровић, ученица 1.
разреда, освојила је 3. награду на
Републичкој смотри ,,Дани ћирилице“ у
Баваништу, за лутку у народној ношњи.

НОВОСТИ
Наша школа добила је
најбржи интернет!

И нов димњак!

Обележили смо Светог Саву и добили
пакетиће!
Од фонације Новак Ђоковић добили
смо сребрне маске!

Обележили смо Дечју недељу као и Светски дан здраве хране!

Нисмо заборавили ни Међународни дан
борбе против вршњачког насиља!

ЛИТЕРАТНИ КОНКУРС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – МЛАЂИ
УЗРАСТ
Мој рецепт за здрав живот
У близини села моји родитељи имају велику башту коју много волим, а нарочито у пролеће,
кад је тата пооре. Тада ме обрадује мирис свеже земље која је плодна и родна. Волим је и зато што
ми је мама одредила један кутак и рекла: ,,Ево, Наташа, твоје баштице па у њој гаји шта хоћеш ''. И
ја сваког пролећа садим и сејем све што и мама, само што ја ништа не прскам. Бака ми направи неке
течности од коприва, па од пепела, па од неких трава. Чак ми је и расол киселог купуса дала. Каже
бака да тиме прскам и квасим моје поврће. И тако ја радим. Заливам стално и окопавам моју
баштицу и видим како моје поврће расте и рађа. Берем поврће кад сазри, чупам мој лук, вадим
кромпир и шаргарепе, берем паприке и парадајз.
Једном сам рекла мами: ,,Сада ћеш да пробаш мој рецепт за здрав живот ''. И да знате,
кренула сам храбро да спремам ручак. Како сам уживала док сам чистила моју шаргарепу и
љуштила мој црни лук, гулила мој кромпир, сецкала моју паприку и парадајз. Када је улетела мама
сва избезумљена, помислила је да сам ко зна шта направила, а мени су сузе текле од црног лука.
Али нисам одустала. Са великим поносом сам ставила моју скувану чорбицу на сто. Укућани су је
слатко појели. Од тада добијам похвале за све што спремим из моје баштице.
А воће... Посадила сам у ћошку једну трешњу. Још је мала, али родиће следеће године.
Можда и касније. Моји имају доста малина па им помажем око бербе, а имају и друго воће. Све то
оберемо и сместимо у тегле и флаше. Мирише кућа целе године на компоте, џемове, слатка,
сокове... Мама воли да се мој брат и ја хранимо здраво и све спрема домаће.
Испричала сам вам све ово зато што бих волела да свако дете има један овакав комад
земље на коме би гајило здраву храну. Свако дете би требало да има своју баштицу. Ја сам у мојој
баштици много срећна зато што сама производим здраву храну и могу да правим разна јела.
Највише волим да правим салате. Ако немате идеју како да направите рецепт за здрав живот,
дођите код мене, ја ћу вам помоћи. За почетак – посадите све што волите да једете и све што је
здраво. ПРИЈАТНО!
Наташа Стевановић, 4. разред
ОШ ,,Стеван Мокрањац“ Кобишница
1.награда
Мој рецепт за здрав живот
Оно што треба да знамо и што је важно јесте да свако дете треба да буде здраво од главе до
пете. Све одлуке које доносимо већ сада, док смо мали, могу нам помоћи да се не разболимо. Зато
је важно да научимо неке мале тајне које ће учинити да се осећамо добро. Ако одлучимо да то
чинимо свакога дана, бићемо много срећнији и пуни енергије. То не знчи да се нећемо разболети
некада.
Живимо у свету који је много загађен и веома често дешавају се ружне ствари добрим
људима. Међутим, могућност да се разболимо мања је ако одлучимо да живимо здравим начином

живота. Зато ћу вам сада пренети мој тајни рецепт за здрав и срећан живот. Тако живим ја, са
мамом и татом, а тако живе и моје баке и деке, чак и моја чукун бака која има 99 година, ускоро ће
100.
Прво је важно доносити исправне одлуке. Чак и оне најмање важне. Од њих све почиње. Ако
се научимо на малим стварима, онда ће бити много лакше када су велике ствари у питању. Друго,
вежбе, ми као деца волимо да смо у покрету, иако се често многи одлуче да слободно време
проведу испред телевизора или компјутера, чак и школа нам не иде у корист када морамо пратити
наставу онлајн. Следећа ствар за здрав живот, у мом рецепту, јесте течност. Не мислим да се само
прскамо, весламо или пливамо. Важно је пити доста течности, а кад то кажем, мислим на воду, чај,
лимунаду, а не на газиране сокове који су пуни шећера. Као што перемо тело споља, морамо га
прати и изнутра, а то можемо водом, не нездравим пићима.
Наша исхрана је важна за физичко развијање нашег младог тела. Што више воћа, поврћа и
житарица учиниће да се наши мишићи и коске лепо развију, а од прекомерног грицкања
грицкалица можемо бити неправилно развијени и имати проблем са здрављем.
Околина у којој се крећемо је наша велика кућа у којој живимо. Ако желимо да смо здрави,
треба је чувати, не бацати смеће, чистити за собом, чувати паркове. То можемо научити тако што
ћемо сређивати прво своју собу, па кућу, двориште, паркић у ком се играмо. Једна од најважнијих
ствари за моју породицу и мене је наше веровање и заједница са Богом. Када неко гради кућу или
зграду, увек купује квалитетне материјале за чврст темељ. Тако и ми градимо наш духовни живот
молитвом, певањем, читањем Светог писма и прослављањем Бога.
Одмор, ох, како је лепо када чујемо ову реч. Свима нам треба одмор. Сви, па чак и ми деца,
живимо много брзо. Школа, музичка школа, спорт, много обавеза за тако кратак дан. Зато нам треба
одмор. Важно је издвојити бар један дан за одмор и одлазак у природу. Наша источна Србија је
прелепа. Има много дивних места за шетњу, одмарање, уживање у природи, места где треба свако
од нас да напуни своје батерије. Када причам о одмору, не могу а да се не сетим свежег планинског
ваздуха са Мироча. Тамо волимо да одемо моји родитељи и ја. Свеж ваздух, и то што свежији то
бољи, важан је за наша плућа.
Следећа ствар за мене је умереност. Зато је потребно да знамо да кажемо ,,НЕ“ и изградимо
зид који ће нас штитити. Да нас научи шта је добро, а шта не. Многи не знају да кажу ,,не“ и онда
имају проблем са неконтролисаним играњем игрица, не слушају родитеље и имају проблем са
поштовањем. Имати позитиван став је срећа. Када бирамо срећу, бирамо да се лепо осећамо, лепо
мислимо и одлучујемо да се лепо понашамо.
И на крају мог рецепта додајем службу. Иако је ово последљи састојак мог укусног јела, није
ништа мање важан него остали састојци. Помагањем другим људима, старима, животињама, чине
ме срећном. То испуњава моје срце. Много људи се труди око мене и помаже ми. Тиме ме уче како
треба да се опходим према другима. Волим да идем са родитељима када иду да посете старе људе
који су усамљени, волим када помогнемо животињама на које наиђемо, као што смо једној малој
сови прошле седмице. То ме испуњује. То ми пружа радост од главе до пете и то желим свакоме ко
буде читао овај састав.
Хана Новаковић III3
ОШ ,,Вук Караџић“ Неготин
1.награда

Мој рецепт за здрав живот
Рецепт за здрав живот мама ми је дала. Она брине о мени,
учи ме и саветује како да здраво живим. Моја мама ми стално
прича да деца треба да једу пуно свежег воћа и поврћа, као и да
пију доста течности. У спремању хране учествујем и ја, сецкам
и мешам да не загори, Скоро смо спремале чорбицу од коприва
које смо саме брале поред реке док смо шетале. Моја мама и
ја волимо да возимо бицикле, често идемо у шетњу. Успут
берем мајско цвеће и јурим лептириће. Од своје пете године
тренирам гимнастику коју много волим, а мама ми је главна
подршка. Стално прича како је спорт један од главних услова
за здрав живот. За срећан и здрав живот једите разноврсно
воће и поврће и бавите се спортом који највише волите!
Лена Рошкић, 2. разред
ОШ ,,Хајдук Вељко“ Штубик
3. награда

Мој рецепт за здрав
живот
Ми смо мали,
али морамо знати –
руке треба често прати!
Чистоћа је пола здравља,
њена је снага лавља!
Витамине свуда пронађи,
сваки дан ће ти бити слађи!
Гимнастика, вежбе фине,
живи живот од милине!
Трчи више, ходај право
и уживај! Здраво, здраво!
Група приправаца,
ОШ ,,Стеван Мокрањац“
Кобишница, 2. награда

Чувајмо нашу планету!
Земља је наша планета, наша друга мајка. Без ње нам нема опстанка. Волимо је,
али је не чувамо онолико колико би требало. Поред природних непогода, ту смо и ми,
људи, који смо себични према њој. Све јој узимамо, а слабо јој дајемо. Почнимо ми,
мали, а ваљда ће од нас видети и одрасли! Отпад бацајмо у канте за смеће! Не ломимо
дрвеће и цвеће, већ садимо, заливајмо, окопавајмо! А ви, одрасли, не трошите превише
природних сировина и њих неће бити једног дана!
Чувајмо своја дворишта, паркове, шуме, ливаде, воде! Ставимо пречишћиваче
на димњаке и ауспухе, како би нам ваздух био чистији, а плућа здравија! ЧУВАЈМО
НАШУ ПЛАНЕТУ ЗЕМЉУ!
Миљан Мораревић, 3.разред
ОШ ,,Стеван Мокрањац“ Кобишница,
2. награда

Чувајмо нашу планету!
За детињство наше,
ствари су врло битне,
да сачувамо Планету
то је нешто хитно.
Немарност људи да престане,
томе на пут да се стане.
Да сви подједнако бринемо,
и животну средину збринемо.
Да Планета чиста буде
морају да се побрину људи.
Да се свест о томе пробуди
такође се брину људи.
А све се учи у кући,
родитељи своју децу саветују
како да Планету сачувају ,
и у здрављу уживају.
Јеврић Николина 3/1
ОШ ,,Вера Радосављевић“Неготин
3. награда

ТАМАРА ИЛИЋ, 3/3, ОШ ,,ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“
1.НАГРАДА

НИКОЛИЈА ФРУНЗАРЕЛОВИЋ, 3/3
ОШ,,ВУК КАРАЏИЋ“НЕОГОТИН, 2. НАГРАДА
МИЛИЦА ТОПЉАНОВИЋ 5/2
ОШ,,ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ!“НЕГОТИН, 3. НАГРАДА

ЛИТЕРАТНИ КОНКУРС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – СТАРИЈИ
УЗРАСТ
Кад имамо здравље имамо све
Кошмар ме је поново пробудио. Палим светло поред кревета и уплаших се свог лика
који ме је чудно гледао из огледала.
Глава ми је обријана. Поглед ми скрене на слику на којој се вијори дуга златна коса.
Све бих дала да поново имам косу. Она је била извор мог самопоуздања. Полако устајем и
прилазим прозору. Гледам звезде. Оне ме увек умире. Својим нежним сјајем уливају ми наду.
Као да ми говоре:,,Проћиће и то, Лоло, само буди храбра."
Волела бих да могу да поверујем у оно што ми звезде говоре, али моја дијагноза је
сасвим другачија. Леукемија, коју су недавно лекари открили, никако да врати осмех на
моје лице. Лекари кажу да хемотерапија не помаже. Мора да се уради трансплантација
коштане сржи, но још нису пронашли одговарајућег донора. Још неко време гледам у небо и
угледах звезду падалицу: ,,Звездо, молим те, излечи ме", пожелех. Кажу да звезда падалица
испуњава жеље. Умирена тиме вратих се у кревет док ме по лицу миловао одсјај звезда.
Убрзо сам заспала.
Пробудила ме, у раним јутарњим сатима, граја деце која су се безбрижно играла у
оближњем парку. Све бих дала само да могу да трчим као они и да у игри изгубим појам о
времену. А највише бих волела да имам пријатеље. Када су ме виделе без косе моје
другарице су побегле од мене, док је један мој школски друг викао: ,,Чудовиште!
Чудовиште!" Од тада нисам излазила међу децу. Избегавала сам да се преко дана и на
прозор појавим.
Тата је јутрос отишао до Дома здравља јер га је мој лекар позвао. Нестрпљиво сам
чекала да се врати. Када сам зачула његов глас, умало се нисам стропоштала низ степенице.
На његовом лицу је блистао осмех који дуго нисам видела. ,,Идемо у Париз, Лоло! Идемо на
трансплантацију коштане сржи. Коначно су пронашли донора!", рекао је тата, не скидајући
осмех са лица. Када сам то чула сузе радоснице квасиле су моје осушено лице.
,,Поново ћу се играти са другом децом! Вратиће ми се и моја златна коса! Хвала ти,
звездо падалице!" помислих у себи док сам грлила тату.
Два месеца касније вратили смо се из Француске. Операција је добро прошла, а ја
сам се већ скоро сасвим опоравила. Моја коса, попут златних нити, почела је да расте.
Коначно ћу се вратити у школску клупу. Наћи ћу нове пријатеље. Поново ћу после школе
моћи да се играм у парку. У глави хаос. Моје жеље низале су се једна за другом. На мом лицу
је опет засијао онај дечији осмех, одраз среће и нове наде.
Поново гледам у небо. Чини ми се да и звезде јаче сијају. ,,Хвала ти, звездо падалице!
Хвала, што си ми испунила жељу и вратила осмех на лице. Хвала што си ми вратила
детињство!“
Када немамо здравље ,немамо ништа. Можеш бити најбогатији човек на свету, али ти то
ништа не значи ако немаш здравље.
Ксенија Филчић 7. разрeд
ОШ „Јован Јовановић Змај“, Јабуковац, 1. награда

Мој рецепт за здрав живот
Рецепт за здрав живот је баш једноставан. Све ћу вам објаснити!
Уколико сваког јутра пораните и пробудите се бар у 6 и 30, моћи ћете да чујете највеселији
цвркут птица. Једино тај цвркут ће вам поправити расположење и сигурно вам нико тог дана неће
рећи да сте устали
на
леву
ногу.
Доручкујте на време
јер је јутарњи оброк
најважнији, а и неће
вам крчати црева на
часовима. Крените
на време у школу,
или где год да сте
кренули,
тако
нећете стално бити у
страху да ћете негде
закасните. У школи
будите
стрпљиви,
укључите
све
мождане вијуге и
спремите
их
за
упијање
нових
информарција. Ужину обавезно понесите од куће, нека то буде нешто интегрално и здраво да не би
били принуђени да једете нездраво пециво од прекјуче. Напуните флашицу водом, требаће вам
доста воде, посебно уколико тог дана имате физичко васпитање и уколико ћете трчати четири и по
круга око фудбалског терена.
Kад стигнете кући, обавезно баците маску и добро истрљајте руке. Поједите, макар и на силу,
неку домаћу чорбици, здрава је. Завршите све обавезе везане за школу и онда правац тренинг,
важно је бавити се спортом. Након тренинга се немојте баш пуно најести. Нећете моћи да спавате.
Немојте заборавити да сваки дан зачините осмехом. И никако не губите драгоцено време на
инстаграму, фејсбуку или тик-току, боље прочитајте нешто и напишите домаћи. Не мучите се
несаницом, одморите, требаће вам снага за сутра.
Ово је рецепт једне ваше искрене другарице, тестирала сам га, функционише!
Јана Николић, пети разред
ОШ “Хајдук Вељко” Штубик
1. награда

Чувајмо планету!
Чувајмо нашу планету јер ће и она чувати нас! Урадимо нешто лепо за њу, а она ће нам
узвратити опојним мирисима, свежим чистим ваздухом, прелепом природом, шареним

цвећем... Питате се шта можете учинити за њу? Нешто мало, а опет велико и значајно –
посадите дрво, цвет, траву, бацајте смеће у канту, рециклирајте!
Многих ствари нисмо свесни, а нарочито да смо управо МИ они који не воде рачуна о
месту на којем живимо! Ми загађујемо ваздух разним отровима, пластиком, отпадом! МИ
газимо траву, ломимо гране! Када би свако од нас мало више размишљао о последицама онога
што уради, живот би нам био лепши! И испуњенији! Али, никада није касно! Почнимо још
данас! Уживајмо у мирису цвећа, цвркуту птица, зујању пчелица – сачувајмо планету!
Анастасија Крушковић, 5.разред
ОШ ,,Стеван Мокрањац“ Кобишница, 2. награда
Кад имамо здравље имамо све!
Кад имамо здравље имамо све, само што људи нису свесни тога. Знам да свако од нас тежи
за неким лепим стварима, скупим поклонима, добрим аутом, новом гардеробом. Већина људи у
мом окружењу мисли да је
у томе срећа, успех, радост.
Али,
нажалост,
греше, и то веома много.
Кажу да богат човек има
милион жеља, а она особа
која је болесна има само
једну, а то је да оздрави и
да буде здрав. Човек и не
зна да поштује свој живот и
време
у
кругу
своје
породице, да ужива у
животу, у срећи и свом
здрављу. Понекад новац
није толико битан, али у
неким тренуцима може
доста да помогне. Такав случај смо имали у мојој породици и то је ружно сећање на те две године...
Мој отац се лечио од тумора на панкреасу, и све је морао да плати јер се лечио приватно. Имао је
велику срећу, јер је и њему као и свима нама у породици једина и највећа жеља је била да оздрави.
Били смо у стању све да платимо само да се заврши то лечење које је трајало две године, а имао је и
операцију. Жалосно је кад је неко млад, а разболи се. Деца су болесна свуда по свету, умиру млади
људи. А неко мисли како сагради што већу кућу, жели возити што већи ауто. За мене и моју
породицу здравље је на првом месту, па онда све друго може и не мора. Људи су превише занесени
да живе што бахатији живот, а треба да буду срећни са оним што имају, а то је здравље.
Што си здравији човек то си и богатији. Молим се Богу да сви ми будемо здрави јер од тога
нема веће среће.
Дејана Пандуровић, 8.разред

ОШ “Павле Илић Вељко” Прахово,
подручно одељење у Радујевцу,
2.награда
Чувајмо нашу планету!
Планета на којој живимо зове се Земља. Она нам много пружа, а ништа не узима.
Дозволимо Земљи да настави да живи; потрудимо се сви ‒ и мали и велики! Требало би да садимо
што више цвећа и дрвећа, да чувамо од загађења реке и мора. Некада чисте воде сада су упрљане
остацима које у њих баца човек. Човек је изневерио природу која га је створила. Није у стању да чује
како планета плаче и тугује. Напротив, свака машина коју је човек направио како би себи олакшао
живот, испушта отрове у природу. Сваки дим из фабрика смањује могућност удисања свежег
ваздуха. Немојмо бити задовољни одласком на планину и свеж ваздух, него спречимо да се на
њима граде нови комлекси хотела и кућа, јер ће њихове шуме престати да дишу за нас.
Ми ову планету нисмо наследили од наших старих. Наследство се може потрошити и
уништити, а планета мора да се и даље чува и негује. Зато, људи, молим вас, пробудите се! Потребно
је само мало добре воље да не загађујемо оно без чега не можемо. Земља је дом свим нама који је
настањујемо, зато сви ми, деца и одрасли, чувајмо нашу планету!
Теодора Божиновић, 6. разред
ОШ ,,Павле Илић Вељко”, Душановац
3.награда
Мој рецепт за здрав живот

За здрав живот потребна је воћа и поврћа велика сорта
и још много, много спорта.
Многи људи мисле о здрављу,
а неки, нажалост, само о слављу.
Здрав живот је много бољи
живи се дуго, по својој вољи.
Док пуна корпа воћа на столу стоји,
раде се вежбе, тело се зноји.

Алберто Сако, 6-1, ОШ ,,Бранко Радичевић“ Неготин,
3. награда

Мој рецепт за здрав живот
Осећам се као да пишем рецепт за најслађе колаче. За мене здрав живот не
представља само здрава исхрана, бављење спортом, здравље је битно, али здрав живот је
живот испуњен љубављу, смехом и радошћу.
Људи би требало да буду више оптимисти него песимисти, требало би да увек
гледају
на
живот
с
ведрије стране. Требало
би да чешће будемо са
људима које волимо и
који воле нас. Пре свега,
морамо бити добри људи!
Потребно је волети и само
волети. Љубав је ипак
јача од свега.
Сада видим да
рецепт за здрав живот у
ствари не постоји. Чак и
према себи је потрбно да
се односимо с љубављу.
Цените
себе
и
не
дозволите да вам неко
каже да мање вредите. Најважније је уживати у животу и бити срећан - то је јако битно.
Живите само једном, али уколико живите исправно, једном је сасвим довољно.
Откако је кренула ова епидемија вируса у свету и мој поглед на свет се променио.
Почела сам више да бринем за друге него за себе. У току карантина највећи део времена
смо проводили са најближима и то нас је веома зближило, неки људи су мда први пут
осетили топлину дома.
Живот је стварно драгоцен, Божји дар, нешто непроценљиво. Немојте бити овисни о
материјалним стварима. Џаба некоме и куће и зграде уколико није здрав и срећан. Кључ
здравог живота јесу управо здравље и љубав. Човек је просто рођен да живи и да воли.
Живот и здравље је Божји дар свима нама. Начин на који живимо наш је дар Богу.
Прави рецепт заправо не постоји. Шта год да радиш, ради како ти срце налаже!
Сара Лекић, седми разред
ОШ “Хајдук Вељко” Штубик
3. награда
Сачувајмо планету!
Живот нам је тако брз, модеран, савршен... а технологија напредна. Ипак, човек се
много боље осећа у природи, него испред монитора.
Без сунца живот не би био могућ. Било би мрачно и хладно. Сунце је важно за развој
деце, али и младунчади животиња. Међутим, претеран боравак на сунцу може бити и
штетан. Зато мора постојати умереност.
Нема ничег лепшег од шетње по чистом, свежем ваздуху. Уместо да стварамо
депоније поред река и шума, требало би да садимо дрвеће и рециклирамо отпад. Заправо,

једино ми можемо учинити планету здравом средином за живот. Да није човека, планета не
би била угрожена, зато треба да живимо у складу са њом и да се боримо за њу.
Искористите чари природе! Браните је, јер од ње зависи и ваш живот!
Кристина Гавриловић, 7.разред
ОШ ,,Стеван Мокрањац“ Кобишница
Похвала

ЛАЗАР КРАИЦИЋ, 4.РAЗ.
ОШ,, СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
КОБИШНИЦА,
1. НАГРАДА

НАГРАДА ЗА ГРУПНИ РАД (СРБОВО)

ЛУНА СТОЈАНОВИЋ III-3,
ОШ,, ВУК КАРАЏИЋ“
2. НАГРАДА

ЛИТЕРАТНИ КОНКУРС ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
SAVE OUR PLANET!
I love nature and I also cherish it. That’s why it makes me sad to see how our precious planet is
being polluted.
Some people simply do not understand how important it is to preserve nature and its resources.
Our planet is vital for our survival. Environmental problems are numerous.
The trees are being cut down. A lot of animals, like pandas and orangutans, are under threat
because of deforestation.
Lots of places where green grass used to grow are covered with piles of rubbish.
Once clean rivers are now polluted with chemicals. Dolphins, turtles and other sea creatures are
endangered because of plastic bags.
Air is polluted, too. There are too many cars and too many factories.
Wild animals are being killed for their fur or skin. As a result there are many andangered
species.
Everyone can contribute to preserve our planet. The little things can make a big difference. For
example:
- Every time you brush your teeth, turn off the water!
- Walk or ride your bike onstead of going to school by car!
- Use both sides of the paper!
- Set your computer to sleep mode!
- Adopt an animal!
-Plant a tree or two!
- Recycle waste – paprer, glass, plastic!
- Buy local products!
Our planet is our only home and it should be a safe place to live on. Protecting our planet starts
with YOU!
Кристина Гавриловић, 7. разред
ОШ ,,Стеван Мокрањац“ Кобишница
1. награда
My recipe for a healthy lifestyle
The recipe for a healthy life can be quite simple. My dear comrades from another village, I will
reveal you why I think so.
If you wake up at 6:30 every morning, you will be able to hear the chirping of birds. It will
improve your mood and surely no one will tell you that you gоt up on your left foot. Have
breakfast so that your intestines don't cram in the first math class. And then put the backpack on
the your back and go straight to school. Along the way, you will have plenty of time to revise a
biology lesson (How to Preserve Nature).
At school, the brain twists are ready for some new information. Don’t forget to bring your
lunchbox from home, so that you are not forced to eat a switch muffin. And a full bottle of water,
you will need, after four and a half rounds around the football field in physical education class.
When you get home, be sure to throw away your mask and wash your hands. Eat some soup, even
if you don’t like it, it is very healthy. Finish all obligations related to school and then do some

training, it is important to do
sports. After training, don't eat too
much. You will not be able to sleep.
Don't forget to spice it up every day
with a smile. And don't waste
precious time on INSTAGRAM,
FACEBOOK OR TICK. Don't destroy
your minds, rest them, you will
need them for tomorrow.
This is a recipe from a friend of
yours, I won't tell you which one.
Maybe I will, but next year.
Јана Николић, 5. разред
ОШ „ Хајдук Вељко „ Штубик
1. награда
The eatwell guide
The modern age imposes an accelerated pace of life and also changes in diet. Our parents and
grandparents used to eat much healthier. They consumed a variety of foods of organic origin.
Nowadays, due to the constant 'race' people often consume food that is easily available. It is
also cheap, but is it healthy? In order to achive an intense taste, manufacturers add artificial
colours and flavours to their products. Fruits and vegetables are sprayed with chemicals to make
them look better. Not to mention secret ingredients.
Fortunatelly I grew up in a village with the gardens and orchards all over the place. The scent
of seasonal fruits and vegetables is being spread from my garden from the early spring to the late
autumn. My mother has been cultivating organic food since I was born. She has been preparing
delicious healthy meals, too. Eating home-made food makes me healthy, fit and strong.
I know that teenagers like eating fast food, but in order to be healthy they should avoid junk
food which is full of sugar,f at and chemical additives.
I'm glad that I live in a village and I feel privileged to eat food that my mum makes.
Виолета Ђормић, 8.разред
ОШ,,Стеван Мокрањац“ Кобишница,
2. награда

Healthy lifestyle
Want to be healthy?
Get up early!
Eat healthy breakfast!
Apples or bananas, not biscuits!
Drink lots of water!

Walk and ride your bike
to school!
Play outside with your
friends!
Help your granny in the
garden!
Read good books!
Go to bed early! And
remember – DO IT EVERY
DAY!
Наташа Стевановић, 4.
разред
ОШ ,,Стеван Мокрањац“
Кобишница
3. награда

ЛИТЕРАТНИ КОНКУРС ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
Mein Rezept für ein gesundes Leben
In der heutigen Zeit sollte jeder Mensch mehr Zeit in seine Gesundheit investieren.
Für ein gesundes Leben ist gesundes Essen aber auch physische Aktivität unumgänglich.
Ich bemühe mich mit meinem Beispiel meine Freunde in der Klasse zu motivieren auf sich
selber zu achten, auf ihre gesunde Ernährung, aber auch auf ihre physische Aktivität.
Wir dürfen nicht erlauben, dass uns die moderne Lebensweise vom Sport wegnimmt.
Heutzutage, ist Sport unumgänglich für ein gesundes Leben.
Viele Menschen sind bewusst, dass man sich gesund ernähren muss, aber das nicht in der
Praxis verwirklichen. Als Grund dafür nennen sie das Fehlen von Geld, Zeit, Stress aber
auch ihrer Umgebung.
Was ist eine gesunde Ernährung?
Meiner Meinung nach, ist das eine Ernährung voller Obst und Gemüse, als auch Essen, das
einen geringen Fettanteil hat. Ebenso, sollte man keine Mahlzeit überspringen. Falls Sie ein
Kilogramm mehr haben, sollten Sie ihre Kalorienrinnahme verkleinern, aber das sollte
man schrittweise machen, auf gesunde Art, auf keinen Fall auf die Schnelle.

Auf Ihrem Menü wäre es besser mehr Fisch zu finden und weniger Fleisch. Neben
gesunder Nahrung, wird uns auch physische Aktivität helfen gesund zu sein. Dank der
gesunden Nahrung und dem Sport, werden wir gut sein, uns super fühlen und voller
Energie sein. Das waren meine Rezepte, damit wir gesund leben und somit das Maximum
unserer Möglichkeiten erreichen.
Марија Мијушковић, VI-3,
ОШ ,,Вук Караџић“
1. награда
Mein Rezept für ein gesundes Leben
Über ein gesundes Leben wird viel geredet. Aber, was heißt eigentlich ein gesundes Leben
zu führen? Genug zu trainieren, erholen und entspannen. Meine Meinung ist, dass man für
ein gesundes Leben frische Luft einatmen muss, viel Wasser trinken muss, sich gesund
ernähren muss und dass man "seelisch durchatmet" und das heißt, dass man ohne Pause
neue Sachen lernt und übernimmt die für das Leben zu Nutze sind.
Es wäre gut, dass wir mehr Zeit in frischer Luft verbringen, dass wir stickige Räume
vermeiden.
Falls wir trainiren, sollte
das im Freien sein, denn
wenn
man
im
geschlossenen
Raum
trainiert
und
viele
Menschen da sind, dann
atmet man alle Toxine, die
man
ausgeatmet
hat
wieder, und das nicht nur
seine eigenen sondern auf
fremde.
Die richtige Art sich zu
ernähren ist auch wichtig.
Das hilft unserem guten
Aussehen und psychischen
Gesundheit. Um gesund zu
sein, ist es unumgänglich
Sport zu machen, denn
sich
zu
bewegen
beeinflusst unsere Laune
und befreit uns vom
Stress.
Regelmäßiges
Schlafen hilft uns, dass
sich
unser
Körper
regeneriert und ungesunde Einflüsse aus der Umgebung ausscheidet.

Sich mit Freunden zu treffen ist ebenfalls sehr wichtig für unsere Gesundheit. Das sind
meine Rezepte für ein gesundes Leben. Ich denke, dass man diese leichten und netten
Angewohnheiten jeden Tag pflegen soll, denn so kann man eine gute Gesundheit haben, die
lebenslang dauert.
Маша Живковић, VI-3,
ОШ ,,Вук Караџић“
2. награда
Mein Rezept für ein gesundes Leben
Jeder von uns hat einige konstante Gewohnheiten, an denen wir festhalten, um gesund
zu bleiben. Mit dem Aufkommen des Corona-Virus hat jedoch jeder von uns einige neue
Gewohnheiten erworben, und jeder achtet viel mehr darauf, sich nicht zu erkälten.
Für jeden von uns ist es eine tägliche Gewohnheit, drinnen Masken zu tragen und
verschiedene Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Als wir zur Schule gingen, saßen wir alle
zusammen auf den Bänken und hingen rum, ohne uns Sorgen um eine Infektion zu
machen. Jetzt tragen wir alle Masken und halten Abstand, weil wir uns um unsere
Gesundheit und die Gesundheit unserer Familie kümmern. Um die Gesundheit zu erhalten
oder unsere Immunität zu stärken, damit wir uns nicht erkälten, sollte jeder von uns
mindestens eine Frucht pro Tag essen, um so viele Vitamine, Proteine und Magnesium wie
möglich aufzunehmen, denn nur so ist dies möglich Stärken Sie den Körper, um resistenter
gegen das Virus zu sein. Zusätzlich zu einer gesunden Ernährung sollte jeder von uns ein
wenig Sport treiben oder sich einem gesünderen Lebensstil widmen, denn wie das alte
Sprichwort sagt: "In einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist!".
Jeder Mann, während er gesund ist, hat hundert Wünsche, und die Kranken haben nur
einen, und das soll geheilt werden. Deshalb sollte jeder von uns gut über diese Worte
nachdenken und nicht viel über verschiedene materielle Dinge phantasieren, denn
schließlich ist Gesundheit der größte Reichtum.
Урош Кривовић,VII- 2
ОШ ,,Павле Илић Вељко“ Радујевац,
3. награда

Разговор са Јеленом Поповић, вишеструком
победницом у стоном тенису
1. Колико година тренираш стони тенис?

Тренирам 7 година.
2. Зашто баш овај спорт?
Мој друг је тренирао стони тенис па сам
отишла на један тренинг са њим и
свидело ми се.
3. Колико пута недељно тренираш и да ли
су тренинзи напорни?
Током сезоне тренирам четири пута
недељно по два сата. Током летњег
распуста имамо тренинге два пута
дневно сваки дан. Тренинзи су углавном напорни. Али и има и дана када су лаганији.
4. Које такмичење памтиш и зашто?
Са стоног тениса немам баш неко посебно такмичење, али зато имам са тениса. Када сам
имала 9 година, отишли смо у Бор на тениски турнир. Такмичила сам се у старијој
категорији. Девојчица против које сам играла имала је 16 година. Пре меча она ме је
потценила и са својим другарицама ме исмејавала због година. Саркастично је рекла да ће
овај меч бити веома тежак. И био је! Веома ме је наљутило њено понашање и хтела сам да јој
покажем шта стварно умем! На крају сам је победила. Она је пришла, извинила ми се и рекла
како никада више неће тако потценити људе.
5. Да ли као спортиста водиш рачуна о исхрани?
Да, наравно. Трудим се да једем здраво, али свакако једно парче гибанице не може да шкоди.
6. Да ли се нечега одричеш (слаткиша, игрица, дружења) како би била ту где јеси?
Не. Имам довољно времена за све када лепо распоредим своје време. Што се тиче слаткиша,
волим да их једем, али се увек трудим да уместо тога узмем неку здраву варијанту. Игрице
сам раније играла, али сада не. Међутим, лоша навика ми је што не могу да се одвојим од
телефона. Своје слободно време проводим гледајући јутјбу, али се трудим да то исправим.

7. Какви су твоји планови за
будућност, када је стони тенис у
питању?
Стони тенис је леп спорт, али
не планирам да се бавим њиме
професионално. Наравно, не
планирам ни да потпуно
одустанем од њега. Један
тренинг недељно биће сасвим
довољно.
8. Да ли си се некада разочарала
када је игра у питању?
Нажалост, јесам. Скоро на
сваком турниру, зато што се
увек уплашим и то ме много нервира. Тада увек помислим да стони тенис није прави спорт за
мене, јер ако стално имам трему, никада нећу дати свој максимум. Након меча ми буде криво
јер знам да сам могла много боље да одиграм, али тада буде касно.
9. Шта би поручила почетницима и онима који би волели да се баве овим спортом?

Поручила ла бих им да се не разочаравају брзо јер ништа не долази преко ноћи. За
сваки напредак потребни су труд и рад, као и за све животу.

ЗАНИМЉИВОСТИ
ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

•
•
•
•
•

Зелени чај побољшава меморију што омогућава да мозак обрађује неколико
информација одједном!
Ђумбир утиче на смањење мучнина, грчева у стомаку и побољшава варење!
Изражавање захвалности повећава осећање среће и смањује депресију!
Сваког дана наша тежина варира 1-2 кг због количине течности коју уносимо!
Вежбањем у младости чувамо функционисање нашег мозга!

Пост
Пост је Божија благодат за душевно и телесно здравље човека. Пост омогућава предах у
организму током којег се одмара од прераде нових количина хране. Пост продужава живот. То
доказују бројни примери испосника који су веома дуго живели са минималним уносом хране.
Пост је одлична терапија за лечење обољења узрокованих нездравом исхраном, као што су
гојазност, дијабетес, акне, алергије и проблеми са бубрезима, благотворно утиче на органе за
варење и кардиоваскуларни систем. Наука је доказала да спречава настанак астме и реуматских
оболења. Осим на унутрашње здравље и лепоту, утиче и на спољашњу лепоту. Због веће
прокрвљености, кожа је сјајнија, лепша и ружичаста. Пост прочишћава душу и тело.
Заповест о посту једна је од најважнијих Господњих заповести. Бог је ову заповест дао
праоцу Адаму у Рају. Заповест о посту је саставни део Закона који је Бог преко пророка Мојсија
предао јеврејском народу. Сам Господ Исус Христос је постио 40 дана и ноћи пре почетка своје
проповеди о доласку Царства Небеског. Постили су Апостоли и сви Свети. Постило се у свакој
невољи и тузи, при ратној опасности и страдању, увек када је требало измолити Божју милост.

Постом изражавамо своју љубав и веру у Господа, јер само онај који поштује све Господње
заповести има истинску љубав према своме Творцу.
Основни циљ поста јесте очишћење душе и тела од телесних и душевних страсти, као и
прослављење Бога и Његових светих. Пост има две стране, телесну и духовну. Телесна страна
поста се састоји у уздржању од мрсне хране (меса, јаја, сира, млека), односно хране са
животињским масноћама. Духовна страна поста се састоји у уздржавању од рђавих мисли, жеља
и дела, умножавању молитава, доброчинстава и вршењу свих еванђелских врлина. Пост дакле не
значи да се само уздржавамо од мрсне хране, првенствено то је одрицање од лоших мисли, жеља
и дела. Свети Василије опомиње: „Корист од поста не ограничавај само на уздржавање од јела,
зато што је истински пост удаљавање од злих дела." Пост обуздава сластољубље и
стомакоугађање. Пост истовремено ослобађа човека од тираније душевних страсти и рђавих
помисли. Њиме се чисти човеков ум и узводи ка небесима. Немогућа је чиста и сабрана молитва и
стицање било које хришћанске врлине без душевног и телесног поста. Најважнији циљ поста
јесте да уз његову помоћ стекнемо заједницу са живим Богом.
По дужини трајања, постови су једнодневни и вишедневни. Једнодневни постови:
Крстовдан 18. јануара, уочи Богојављења; Усековање главе Св. Јована Крститеља 11. септембра;
Воздвижење Часног крста - Крстовдан 27. септембра; свака среда и петак (сем за време трапавих
седмица). Пост средом је одређен јер је тада Господа Исус Христос ухапшен, издао га је Јуда.
Петком постимо јер је Господ тога дана разапет на крсту.
Четири велика годишња поста: Велики Часни пост је најважнији посни период у току године.
Траје седам недеља. Његов основни задатак јесте да нас телесно и душевно припреми за празник
Васкрсења Христовог. То је уједно и најстрожији пост Цркве и обавезан је за све хришћане. У
време овога поста уздржавамо се од хране животињског порекла. Вино и уље дозвољени су само
суботом и недељем и на дан Св. четрдесеторице мученика, док се риба може јести само на
Благовести и Цвети. Велику Суботу строго постимо као једину посну суботу у току године.
Божићни пост траје четрдесет дана, од 15. новембра до 7. јануара. Није тако строг као Велики
Пост. У току целог овога поста не једемо мрсну храну. Уље и вино су дозвољени свим данима
осим среде и петка који се посте на води. Риба се једе сваке суботе и недеље као и на Ваведење
Пресвете Богородице.
Пост Светих Апостола - Петровски пост, траје од Недеље свих светих до празника Светих
Апостола Петра и Павла 12. јула.
Госпојински пост траје само 2 недеље, од 14. до 28. августа. Он је посвећен духовној припреми
уочи празника Успења Пресвете Богородице. Овај пост је строжији од Божићног и Апостолског, те
православни хришћани због великог поштовања према Пресветој Богородици овај пост посте као
и Велики пост, све дане на води, осим суботе и недеље када је дозвољено уље и вино. Једино на
Празник Преображења Господњег једемо рибу без обзира у који дан недеље пада. Ако празник
Успења падне у среду и петак, не мрсимо већ и тада једемо рибу, вино и уље.
Веома је важно да православни хришћани редовно посте за своје славе и друге празнике који
падају у посне периоде (Свети Никола), као и у посне дане (средом и петком).
Пост ће нам донети много добра и привући ће Божји благослов на наше домове и
породице. Бог ће услишити наше молитве уколико се трудимо, постимо, молимо се и уздижемо у
светим врлинама. Господу није потребан наш пост и гладовање, већ нама самима, како би наша
срца омекшала, скрушила се и смирила пред Богом и постала способна да приме Божју благодат и
помоћ.

Вероучитељица Живка Манић

WHAT DID THEY SAY ABOUT HEALTHY LIFE?
Happiness is the
highest form.
Dalai Lama

The only way to keep your
healthy is to eat what you
don’t want, drink what you
don’t like and do what you’d
rather not. Mark Twain

Early to bed and early
to rise makes a man
healthy, wealthy and
wise. B. Franklin

Eat to live, don’t live to
eat!
Benjamin Franklin

Attention to health is
life’s greatest
hindrance.
Plato

A good laugh and a long sleep
are the best cures in the doctor’s
book.
Irish proverb

Natural forces within us are
the true healers of diseas.
Hippocrates

Let food be thy medicine
and medicine be thy
food.
Hipocrates
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