НАШИ УЧЕНИЦИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА
РЕЗУЛТАТИ ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА РАСПИСАНОГ ПОВОДОМ
ОБЕЛЕЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОКТОБАР МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ
2018. ГОДИНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА 16. OКТОБРА, СВЕТСКОГ ДАНА ХРАНЕ,
на тему: „ПРАВИЛНА ИСХРАНА – УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ”
Од укупно 55 литерарних и 360 ликовних радова који су стигли на конкурс поводом
обележавања Светског дана хране, наши ученици Никола Вујновић, ученик V/1, ОШ
„Милан Хаџић“ из Војке и Братислав Пијетловић, ученик VII/1, ОШ „Херој Јанко
Чмелик” из Старе Пазове освојили су II и III место у категорији ликовних радова.
Честитамо!
Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут” расписао је ликовни и литерарни конкурс на тему „Правилна исхрана – улагање у
будућност” поводом обележавања манифестације Октобар месец правилне исхране
2018. године и обележавања 16. октобра, Светског дана хранe, за децу предшколског и
основношколског узраста у Републици Србији. На конкурс је укупно пристигло 409
радова: од тога 360 ликовних радова (164 из предшколских установа, 111 од првог до
четвртог разреда, 79 од петог до осмог разреда основних школа и 6 из специјализованих
установа за рад са децом ометеном у развоју) и 55 литерарних радова (25 од првог до
четвртог разреда, 29 од петог до осмог разреда основних школа и један рад из
предшколских установа). Радови су пристигли из 20 окружних института и завода (65
предшколских установа, 95 основних школа и три специјализоване установе за рад са
децом ометеном у развоју). У оквиру сваке категорије изабрани су најбољи радови.
Радове је оцењивао жири Центра за промоцију здравља у саставу: мр sc. Надежда
Николић, биолог; Милица Салашки, мастер ликовних уметности; Татјана Шљивар, дипл.
историчар уметности; др sc. med. Катарина Боричић, спец. социјалне медицине, др
Мирјана Тошић, спец. социјалне медицине, др sc. med. Јелена Гудељ Ракић, спец.
хигијене. Жири je прегледао све пристигле радове, направио селекцију и ужи избор
радова и потом одабрао најбоље радове у свакој од категорија.

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ
Литерарни радови од V до VIII разреда

II место Никола Вујновић, V/1, ОШ „Милан Хаџић – Војка”

III место Братислав Пијетловић, VII/1, ОШ „Херој Јанко Чмелик”, Стара Пазова

