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РЕЗУЛТАТИ ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА РАСПИСАНОГ 

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА: 

XXXII недеље здравља уста и зуба 2022. године на тему: 

„ЧУВАМ СВОЈЕ ЗУБЕ, ПОНОСИМ СЕ ОСМЕХОМ” 

 

Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут” расписао је ликовни и литерарни конкурс на тему „ЧУВАМ СВОЈЕ 

ЗУБЕ, ПОНОСИМ СЕ ОСМЕХОМ” поводом обележавања XXXII недеље здравља 

уста и зуба 2022. године за децу предшколског и основношколског узраста у 

Републици Србији.  

 

Награђени радови на републичком нивоу према оцени жирија, са територије 

Браничевског и Подунавског округа били су: 

 

Литерарни радови од I до IV разреда 

 

II МЕСТО 

 

Ученица III разреда, ОШ „Иво Лола Рибар”, Велико Градиште, 

ЗЗЈЗ Пожаревац 

 

Зубић 

 

Веома су битни, 

баш људима свим, 

од кад први изађе, 

грицкамо са њим. 

 

Да би дуго трајали, 

треба много труда, 

ко их добро не чува, 

остаће без зуба. 

 

Слаткиш сваки знајте, 

проблеме вам ствара, 

зато често идите, 

код чика зубара. 
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Кваран зубић боли јако, 

не бојте се има лека, 

поправи га зубар лако, 

па је зубић дугог века. 

 

III МЕСТО 

 

Ученица IV/1 разреда, ОШ „Херој Радмила Шишковић”,  

Смедервска Паланка, ЗЗЈЗ Пожаревац 

 

Осмехни се здраво 

 

 

Осмех и здрав зуб, 

награда је за наш труд! 

 

Негуј зубе у младости, 

па ће осмех бити део твоје старости. 

 

 

Литерарни радови од V до VIII разреда 

 

III МЕСТО 
 

Ученица V разреда, ОШ „Дража Марковић”, Мало Црниће,  

ЗЗЈЗ Пожаревац 

 

Чувам своје зубе – поносим се осмехом 

 

Поносна сам када се насмешиим 

белим осмехом тужне тешим. 

 

И кад сунце зађе, осмех не тамни, 

не губи сјај, 

трљам зубе снажно као змај. 

 

У недељи здравља, зубиће још јаче трљам, 

желим тада сваког да увеселим. 

 

Зубићи моји храну сеците на ситно, 

увек сте ту и то је јако битно. 
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Предшколске установе 

 

Ликовни радови 

 

III МЕСТО 

 

Деца узраста 6 година, ППГ „Орхидеје”, ПУ „Полетарац”, Жагубица,  

ЗЗЈЗ Пожаревац 

 

 

Ликовни  радови од V до VIII разреда 

 

II МЕСТО 

Ученица VI/4 разреда, ОШ „Краљ Александар I”, Пожаревац, ЗЗЈЗ Пожаревац 

 

 


