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Пројекат Здрав живот 

Пројекат „Здрав живот“ су реализовали сви ученици издвојеног одељења из 
Поповића. Пројекат смо започели током дечје недеље предавањем медицинске сестре из 

Дома здравља о превентивном чувању здравља. Трајао је седам месеци и евалуација и 
практична примена је реализована током наставе у природи на Дивчибарама. Тамо су 
ученици свакодневно пешачили у шетњама. Препешачили смо у току осам дана укупно 
45 колометара, надисали се здравог планинског ваздуха и уживали у прелепим 
пределима. Сваког дана смо учествовали у поподневним спортским активностима и 
показали своје физичке способности. Собе и своје ствари смо одржавали уредним и за 
то добијали похвале од радника одмаралишта.  

У пројекат су осим учитељица из Поповића били укључени и предметни наставници. 
Наставнице енглеског језика Јелена Стевановић и Марина Ружић су реализовали 
радионицу - Здрава храна, наставник историје Слободан Карановић - Храна кроз 
историју, а наставница географије Радица Јаћимовић тему Бање у сврси здравља. 
Вероучитељ Бојан Миленовић је у сарадњи са учитељицама реализовао радионицу 
Здрава храна и здравље у Библији. Учитељице су реализовале још неколико занимљивих 
радионица: Азбука здраве хране, Збогом пепељаро, Воће и поврће побеђује колаче, 

Сачувајмо здраве зубе, У здравом телу здрав дух, Саветник о здрављу, Спорт као начин 
живота - сајам спорта, Лековито биље, Лакше торбе здравији живот, Кораком до школе 
- кораком до здравља, Хигијена чува здравље. 

Производ овог пројекта је мноштво ликовних и литерарних радова, брошура, 
презентација и паноа. Сви радови су у овом специјалном издању електронског часописа 
посвећеном пројекту. 

Ученици су активно учествовали у свакој радионици, извршавали истраживачке 

задатке, прикупљали потребан материјал, писали извештаје о раду. Своје задовољство 
су изражавали кроз рад и своје радове. 

 

Ружица Будимкић и Сања Петровић 
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У здравом телу – здрав дух 

За реализацију ове радионице у помоћ је позвана медицинска сестра која је са 
ученицима причала о здравој храни, здравој ужини, одржавању хигијене, бављењу 

спортом, очувању здравља. У знак захвалности ученици су јој поклонили пано, који су 
урадили претходног дана. На паноу су направили пирамиду здраве исхране, а са стране 
су исписали стихове песме Љубивоја Ршумовића „Ако желиш мишице“. Медицинска 
сестра је ученицима обећала да ће доћи кад год је позову и да ће разговарати на тему 
која децу интересује. Наставио се разговор о хигијени, физичким активностима и чистој 
околини. Ученици су донели воће и свако је своју воћку представио у неколико реченица. 
Учитељице су од воћа направиле воћну салату.  

Затим су ђаци играли игру „Нахрани друга“. Ученици су се поделили у тројке. 
Једном од њих су очи везане, други стоји преко пута и њега треба друг да нахрани џемом 
од кајсија. Трећи ученик из групе је навигатор и он другу коме су завезане очи говори 
куда усмерава кашичицу са џемом. Било је измазаних бркова, носића и образа. Игру су 
завршиле учитељице. 
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Недеља здраве хране 

Током Недеље здраве хране у октобру 2018. већина часова је била посвећена 
разговору о здравој храни. На часовима српског језика ученици су описивали плодове 

јесени уз посебан осврт на воће и поврће. Певали су о јабукама. На часовима ликовне 
културе су цртали, бојили и изрезивали воће и поврће за пано. Ученици су прикупљали 
материјал за „Пирамиду исхране“ коју су направили у уторак. На часовима физичког 
васпитања ђаци су разговарали о здравом начину живота, правилној исхрани, хигијени 
тела, одеће, обуће и животног простора, бављењу спортом. На часу чувара природе 
причало се о плодовима из природе са посебним освртом на лековито биље. Ученици су 
направили торбице које су напунили лековитим биљем прикупљеним током шетње са 
својим мамама, као што су камилица, липа и нана. Било је ту и биља донетог са 
летовања: жалфије, хајдучке траве и мајчине душице. Са учитељицама су ђаци 
разговарали о томе чему служи лековито биље, а онда су направили пано и поставили 
га у учионици - биље мирише и пречишћава ваздух.  

У оквиру ове недеље обележен је Дан јабуке. Ученици су имали задатак да са 
бакама и декама попричају о обичајима који су у Србији везани за јабуку, као и о 
називима, тј. сортама јабука код нас. У току радионице ученици су били подељени у 

четири групе. Прву групу су чинили другаци и они су имали задатак да боје и изрезују 
јабуке. Четвртаци су били подељени у три групе. Свака група је имала свој задатак: 

1. Написати чему служи јабука;  
2. Испричати нешто о обичајима у Србији везаних за јабуку;  
3. Рећи имена јабука у Србији. 
На хамеру су исписани задаци, а испод њих су ученици лепили папириће са 

одговорима који су били веома занимљиви.  

Недеље здраве хране је завршена припремом и дегустацијом здраве хране. Једна 
мама је спремила штрудлу, а учитељица ролат намазан домаћим џемом. Од јабука које 
су деца донела у школу скуван је компот, а остало остало воће је очишћено и исецкано 
као воћна салата. Све је лепо сервирано и онда су се ђаци и учитељице почастили и све 
у сласт појели.  

Ученици су закључили да је лако хранити се здраво сваког дана и у школи. 
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Збогом пепељаро 

Задаци ученика: 
- урадити са породицом анкету о пушењу и урадити анализу те анкете, 

- урадити презентацију о штетности цигарета и написати извештај о томе шта се 
научило током презентације, 

- осмислити и направити плакат којим се упозоравају пушачи о штетности дуванског 
дима. 

 

 

 

 

 

 

 

Интервју са бившим пушачима у породици Радовановић 

1) Када сте почели да пушите? 

Мама : У средњој школи са 16 година. 

Тата: У средњој школи са 15 година. 

2) Када сте престали? 

Мама: Када сам била трудна са Теодором са 38 година. 

Тата: Са 35 година. 

3) Зашто сте почели да пушите? 

Мама: Када је друштво почело, почела сам и ја. 

Тата: Са друштвом да се не бих разликовао од њих. 

4) Како сте се осећали када сте оставили цигарете? 

Мама: Нисам била нервозна и нису ми недостајале. 

Тата: Одлично, дисао сам пуним плућима. 

5) Како се сада осећате? 

Мама: Осећам се одлично јер не боравим у диму. 

Тата: Осећам се подмлађено и очишћено. 

6) Реците неки савет пушачима. 

Мама: Свим силама пробајте да оставите цигарете, на првом месту због здравља, због 

новца и да не загађујете околину. 

Тата: Оставите цигарете што пре јер владају разне болести од којих треба да се чувате, не 

само од цигарета. 

Теодора Радовановић IV3 

Анкета о пушењу 
 
Ученици су са својим породицама спровели анкету о пушењу. Испитано је 28 

породица. У 9 породица не пуши нико, а у осталих 19 се пуши. Ових 28 породица 
укупно броји 106 чланова. Од тог броја 32 особе конзумирају цигарете. Осморо људи 
је раније пушило, али сада више не пуше. Те људе који су оставили цигарете смо 
интервјуисали. Дали су нам врло занимљиве одговора. Сматрамо да је ово велики 
број пушача па смо се договорили да направимо плакат којим ћемо поручити 
пушачима под хитно оставе цигарете. Поставићемо га у холу школе да сви наши 
родитељи виде.  

Теодора Радовановић IV3 
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Азбука здраве хране 

Током ове радионице ученици су добили задатак да осмисле у ураде пано о здравој 
храни од слова А до слова Ш. Ученици су се много потрудили, али ипак, нека слова 

остала су непопуњена.  
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Воће и поврће побеђује колаче 

Задаци ученика током ове радионице 
су: 

- упознавање ученика са витаминима 
који су најважнији за људски организам, 

- прављење књиге са информацијама о 
најважнијим витаминима, 

- цртање и илустровање на тему „Воће и 
поврће побеђују колаче“. 
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Сачувајмо здраве зубе 

Задаци које су ученици имали током ове радионице су : 
- писање литерарног рада на неколико тема, 

- израда цртежа на тему „Зубар“, 
- радионица са представницима Црвеног крста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Први пут код зубара 
 
Климао ми се зуб па су ме мама и 

тата одвели код зубара. Већ у колима сам 
почела да плачем.  

У ходнику Дома здравља сам 
престала да плачем. Прозвали су нас, 
ушла сам, љубазна зубарка ме прво 
провозала у столици горе-доле. Била сам 
много уплашена када је зубарка узела 
велика клешта. Отворила сам уста и она 
ми је извадила зуб. Ништа ме није болело. 
Дала ми је лекић који је имао укус јагоде.  

Од родитеља сам добила сладолед 
зато што сам била храбра и сви су били 
поносни на мене. 

 
Теодора Радовановић 

 

Код зубара 
 

Зубе треба прати 
редовно, ујутро и увече. Ја то 
правило поштујем. Али ипак 
једног јутра приметила сам 
један покварен зуб. Много 
сам се уплашила јер ћу 
морати да идем код зубара. 
Једва ме је тата натерао да 
уђем у ординацију. Зубарка 
ми је ставила у уста једну 
огромну иглу. Узела је и 
пиштољ који је дувао ваздух, 
бушила ми је зуб и ставила 
лек. Ово је био најгори дан у 
мом животу. 

 
Анђела Пантелић 

 

Мој први пут код зубара 

 

Први пут сам отишла код зубара када сам била мала. Мама ме 

одвела у Раљу код јако финих зубарки. 

Тог првог одласка много сам се уплашила игле. Све време пута 

испитивала сам маму шта ће да ми раде. Мама ме је умиривала и 

говорила да ће само да ми прегледају зубиће. Уплашена сам ушла у 

ординацију и веровала да ћу плачући отићи кући. Зубарке су ми 

ставиле прво нешто кисело у уста, а после прегледа слатко са укусом 

јагоде. Када сам чула да је све готово, сва срећна сам истрчала из 

ординације. Једва сам чекала да дођем кући. 

Научила сам тог дана да не смемо да се плашимо одласка 

зубару, тамо ништа није страшно, а веома је корисно и неопходно. 

  

Нађа Ђаковић 
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Зубар 
 

Једног дана ме је јако заболео 
зуб и морало сам са мамом код зубара. 
Мислио сам да ће много да ме боли и 
молио сам маму да се вратимо кући. 
Све време пута до Београда осећао 
сам страх и само размишљао о зубару. 
Мама је мислила да се не плашим, али 
био сам јако уплашен.  

У чекаоници је била гужва, па 
сам погледао шта све тамо има. На 
полицама су биле поређане разне 
књиге, сликовнице, бајке. Престао 
сам да се плашим. Зубарка ме је убола 
иглом поред кварног зуба, извадила 
га, а мене ништа ниеј болело. 

Више се не бојим зубара. 
 

Јован Кузмановић 

 

Зубић вила 
 

Мама ме је одвела код зубара 
јер ми се зуб расклимао.  

Зубарка га је извадила, ставила 
у кутијицу и рекла да га сачувам за 
Зубић вилу. Ставила сам кутијицу са 
зубом под јастук и замишљала вилу у 
плавој хаљини са белим крилима и 
белој круни на глави.  

Кад сам се пробудила, испод 
јастука сам пронашла четири зелене 
гумене жабице за воду. Много сам се 
обрадовала и једва чекала да се 
купам са њима. 

Драга моја Зубић вило, хвала ти 
што си ме наградила за моју храброст 
прелепом играчком.  

 
Марина Савески 
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Током радионице коју су организовали представници Црвеног крста са ученицима 
се разговарало о значају очувања здравља зуба. Ђаци су истраживали шта се дешава са 
зубима ако их не перемо, како се правилно перу зуби, како треба жвакати харану. Као 
резултат настали су бројни ликовни радови. 
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У здравом телу здрав дух 

Задаци ученика током радионице „У здравом телу здрав дух“ су: 
- израда јеловника, 

- израчунавање колико којих намирница је потребно појести током дана. 
 
Током ове недеље ученици су правили јеловнике, цртали су здраву храну, рачунали 

уз помоћ учитељица колико којих намирница треба појести током дана. 
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Саветник о здрављу 

Задаци ученика: 
- израда брошуре са саветима о здрављу, 
- израда паноа – понашање за столом. 
Ученици су уз помоћ својих учитељица осмислили и урадили брошуру са саветима 

о здрављу и здравом начину живота. Брошура садржи конкретне савете и колаж сличица 
које су ученици проналазили у новинама и часописима.  

Наком ове активности, ученици су правили пано који садржи информације о 
правилима понашања за столом.  
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Сајам спорта 

Задаци ученика током радионице „Сајам спорта“: 
- израда паноа и презентација о појединим спортовима који ће бити представљени 

током сајма спорта, 
- израда спортског речника и правила понашања на утакмицима и такмичењима. 
Ученици су истраживали о фудбалу, кошарци, каратеу, одбојци, ватерполу, 

рукомету и пливању. Писали су репортаже о овим спортовима, прикупљали информације 
о правилима игре, о димензијама терена, о познатим спортистима представницима 
појединих спортова. Радили су у групама или појединачно. Користили су интернет и 
спортске енциклопедије као и чланке из спортских часописа и новина. Током сајма 
презентовали су своје радове.  
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Радионица на енглеском језику.  

Извештај 

Са наставницама енглеског језика Марином и 

Јеленом реализовали смо радионицу о здравој исхрани. 

У првој активности играли смо игру „Не љути се човече“. 

На неким пољима је била здрава храна чије називе смо 

морали да кажемо на енглеском језику. Затим смо 

правили пирамиду исхране. Били смо подељени у 

четири групе и свака група је имала задатак да направи 

своју пирамиду. Цртеже здраве хране добили смо у 

ковертама и свако извлачење тртежа подразумевало је 

још неки задатак на енглеском језику. Из торбице смо 

извлачили воће и поврће, погађали о чему је реч пре 

него што извучемо и изговарали на енглеском назив 

намирнице коју смо извукли. На крају смо сво то воће и 

поврће појели. Следећа активност се састојала у томе да нацртамо на папирићима примере здраве 

и нездраве хране. Скупили смо папириће на једно место и одређивали заједно да ли је здрава или 

није. Папириће смо лепили на хамеру и одговарали на енглеском. Сви ученици ау активно 

учествовали у раду.  

Активности су нам биле занимљиве. Наставнице су то дивно организовале, а ми смо много 

тога научили како из енглескаог тако и из области о здравој храни. На мене је посебно оставила 

утисак једна реченица која нам много говори и које се ја придржавам – Да бисмо били здрави, 

једимо дугу! 

Теодора Радовановић 
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Здрава храна кроз историју 

Извештај  
 

О храни кроз историју причао нам је наставник историје Слободан Карановић. Његова прича 
је била много занимљива и из ње смо много научили. Испричао нам је неке занимљиве пословице 
које се тичу хране: Удај се за оног дебелог, имаћеш шта да једеш. Нико се од кашике није угојио, 
него од виљушке и прстића.  

Током историје наше земље људи су углавном имали два оброка, а једно је обавезно било 
кувано јело. Кувано јело је било најјефтиније али зато најздравије јер су се додавале намирнице из 
природе коприве, зеље, печурке. Од 15. века појављују се зачини босиљак, целер, першун. Деца су 
некада била румена. Здрава боја коже показивала је да је дете здраво и да се здраво храни. Месо 
свиња је некада било здравије јер су свиње јеле жиреве. Од 16. до 18. века стижу у Србију кукуруз, 
кромпир, дуван, парадајз. Од тада се народ није плашио глади јер је кромпир „сита“ намирница. 
После тога нам је наставник причао анегдоте о храни и о томе како је настао чипс. Говорио нам је и 
о шећеру, квасцу, пекмезу.  

Час је био јако занимљив. Много смо научили о здравој храни и о начину како се кроз историју 
чувала и правила храна нарочито у периоду без струје, фрижидера и продавница. 

Као домаћи задатак добили смо да од старијих укућана добијемо информације о томе како 
се раније правио квасац, како се чувало месо, како се прао веш, шта је саламура, како се правио 
сапун. Послушали смо нашег наставника, испитали наше баке и деке, написали реферате и читали 
их на наредним часовима. Били смо јако заинтересовани за ову тему јер никад раније нисмо ни 
помишљали на живот без струје и продавница. 

Милица Савески. 
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Здрава храна и здравље у Библији 

Извештај 
 

Учитељице и вероучитељ Бојан су нам 

организовали радионицу. Постављен је сто на ком су 

биле чесница, погача, жито, вино, суве смокве, урме, 

ораси, суво грожђе. Вероучитељ нам је причао о 

храни која се користи за Бадњи дан, о њеном 

значењу са верске и са здравствене стране. Пост је 

уствари био чишћење организма. Након тога смо 

одгледали презентацију о здравој храни. 

Вероучитељ нам је припремио песмицу „Раша и пост“ 

коју смо читали и тумачили одговарајући на 

постављена питања. Добили смо задатак да кући са 

мамама направимо посни јеловник који ћемо 

поштовати током поста. 

На крају радионице сви заједно смо ломили 

чесницу, пару је пронашла Милица Трајковић. 

Послужили смо се припремљеним ђаконијама и 

уживали у дружењу. Много смо научили на овој радионици и добили жељу да постимо.  

Теодора Радовановић  
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Бање у сврси здравља 

Задаци ученика током ове радионице су: 
- писање реферата о Луковској, Палићкој и Врањској бањи, 

- израда цртежа и паноа, 
- писање извештаја. 
 
Извештај 
 

Наставница географије одржала нам је час 

о бањама. Погледали смо презентацију, а 

наставница нам је говорила где се те бање 

налазе, по чему су посебне, колика им је 

надморска висина. Научили смо да је најтоплија 

бања у Европи - Врањска бања са 92 степена 

Целзијусове скале, а може да досегне и до 110 

степени. Затим нам је наставница причала о 

Палићкој бањи која је лековита и људи се тамо 

мажу блатом.  

На крају нас је поделила у групе и свака 

група је добила задатак да пронађе информације 

о одређеној бањи и напише реферат о њој.  

 

Нађа Ђаковић  
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Лековито биље 

Задаци који су ученици радили током ове радонице су: 
- истраживање о лековитом биљу, 

- израда књиге „Лековито биље“, 
- писање извештаја. 
 
 
Извештај 
 
Током овог задатка имали смо неколико активности. Прва активност је била 

самостални рад ученика на истраживачком раду о лековитом биљу. Добили смо задатак 
да током недеље пронађемо на интернету и у енциклопедијама информације, средимо их 
и припремимо за презентацију. Свако је добио по једну лековиту биљку коју ће да 
истражи. Писали смо где та биљка расте, како изгледа и која су њена лековита својства. 
Нашли смо и сличице које смо лепили.  

Презентацију смо реализовали на крају недеље. Сви смо се потрудили и прикупили 
довољно информација. У раду и реализацији много су нам помогле наше учитељице.  

Завршница свих активности је израда Паврпоинт презентације коју смо радили 
заједно са учитељицама. У презентацију је свако уграђивао биљку о којој је истраживао. 
Учитељице су нам објасниле као се ради, помагале нам да их креирамо. Много сам 
поносна на целу презентацију, нарочито на своју страницу. 

Овонедељни задатак је био занимљив и креативан. Много смо се забавили и 
научили много о лековитом биљу.  

Теодора Радовановић IV3 
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Лакше торбе, здравији живот 

Задаци ученика: 
- пронаћи информације о пропорцији тежине 

торбе и тежине ученика, 
- испитивање тежине ученика и торби, 
- писање извештаја. 
 
Извештај 
 
Ове недеље имали смо веома занимљив задатак и 

неколико активности. На првој радионици смо са 
учитељицама анализирали текст о тежини, изгледу и 
ношењу торбе. Из њега смо много научили – празне 
торбе не треба да буду теже од једног килограма, торнбе не треба да буду ни превелике 
ни премале, када су превелике ометају ходање, а када су премале криве нам врат и 
кичму, торбе се не носе ни у висини главе ни у висини гузе, торбе морају да имају 
правилно распоређене џепиће због расподеле тежине, у торбе се правилно пакују веће 

књиге ближе леђима. Најважније је да се тежина са књигама креће између 10-15% 
тежине тела детета.  

Следећа активност била је испитивање колико су тешке наше торбе у односу на 
нашу тежину. Прво су учитељице измериле тежину сваког од нас а затим и наших торби. 
Онда смо ми четвртаци израчунавали десетину и петнаестину тежине свих ученика у 
Поповићу. Потом смо извршили анализу добијених података. Испитивање је вршено на 
19 ученика. Дошли смо до резултата да 7 ученика носе торбе у тежини 10% своје тежине, 

9 ученика носе торбе у тетжини 15% своје тежине, а 3 ученика носе торбе које су теже 
од одзвољених 15% своје тежине.  

Научили смо да убудуће када будемо куповали торбе и ранчеве за школу, они 
морају да одговарају нашој тежини и конструкцији. Убудуће ћемоо водити рачуна како у 
ранац пакујемо књиге и које књиге носимо. 

Милица Савески IV3 
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У здрављу је снага, у здрављу је моћ 

Задаци ученика: 
- израда литерарних радова о здрављу, 

- израда цртежа и илустрација, 
- израда књиге са овом темом. 
 
Током ове недеље ученици су писали сатаве и песмице са темом здравље. Сами су 

бирали наслове радова и индивидуално их израђивали. Након завршених радова, радови 
су повезани и од њих је формирана књига. Ученицима се много свидео овај задатак, били 
су задовољни својим радом и поносни када је књига била готова. 
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Кораком до здравља – кораком до школе 

Задаци ученика: 
- бројање корака од куће до школе, 

- писање извештаја о потреби за пешачењем. 
 
Учитељице су одржале предавање о потреби за пешачењем, о важности здравог 

начина живота и о томе колико је потребно деци и одраслим особама да током дана пређу 
пешице да би остали здрави. Након тога ученици су бројали кораке од куће до школе и 
упоређивали их на скали пешачења. 

Изреке о здравом животу и здравој храни 

Током ове радионице ученици су добили задатак да пронађу што више изрека о 
здравом животу и здравој храни. Од припремљеног матријала ученици су направили пано 
који се налази у холу школе. 

Утиче ли здрава храна на квалитет живота 

Учитељице су ученицима припремиле презентацију о утицају здраве хране на 
квалитет живота, након тога су ученици дискутовали о утицају спорта, хигијене и здраве 
хране на квалитет живота. 
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Евалуација пројекта – Дивчибаре 

Пре саме евалуације пројекта ученици су добили задатак да се припреме за пут на 
рекреативну наставу кроз неколико забавних задатака. Правили су паное о правилима 

понашања у природи, за столом и о основној кулури. Након израђених задатакак били 
су спремни за наставу у природи.  

На Дивчибарима ученици су проводили много времена у природи. Истраживали су 
околину, биљни и животињски свет планине, лековито биље, трчали, пешачили играли 
се и трудили се да покажу научено током пројекта. Обављено је са њима више разговора 
о здравом животу, урађено је неколико анкета и квизова на ову тему. Ученици су 
показали интересовање, знање и креативност у решавању конкретних задатака на 
терену. Цртали су и писали саставе о здравом животу.  

На основу реакција ученика и самопроцене можемо да закључимо да су циљеви и 
задаци пројекта успешно реализовани.  

Ружица Будимкић и Сања Петровић 

 



 
Пројекат „Здрав живот“  24 

 

 


