
Сузана Јевтић
Јела Стевановић

ОШ ,,Павле Поповић“ 
Вранић

Здрава недеља за 
здрав живот



Здраво, другари!
Моје име је Црвко Јабукић и 

јављам вам се поводом једног 
необичног случаја.

Све је на почетку изгледало 
сасвим у реду...

Другарима из II2 нимало 
није било тешко да своју 
ужину употпуне здравим 
воћем и поврћем. Због тога 
су и угостили маму њиховог 
друга, која им је поделила 
јабуке.





Не само да им је здрава 
храна помогла у 
очувању здравља, већ 
им је помогла и да 
савладају слатке 
школске муке! Тако су 
они...

... учили да 
деле помоћу 

здраве хране!



Вељку није било 
тешко да схвати по 

колико ће јаја добити 
његови другови Вук и 

Горан!



Данијела је прочитала 
своју песму о јабукама.



А Теодора нам је 
показала да једну 

јабуку можемо 
поделити на два 

дела.

Па је Ружици и 
Аници дала по 

половину.

Тако су помоћу 
здраве хране 

научили да деле 
бројем 2! Као од 

шале!



Схватили су и да им 
здрава храна може бити 

помоћ у читању 
латиничног писма...

...па су направили 
здраве 

обележиваче 
страна!





Таман када је здрава 
храна била на корак до 

победе...



ПОЈАВИЛА СЕ 
НЕЗДРАВА 

ХРАНА!





II2 се борило 
на два фронта!



II2 је успело да 
убеди нездраву 
храну да устукне 
пред здравом!





На крају је ипак добро 
победило! Наши 

другари су показали 
да је у здравом телу 
заиста и здрав дух!



Учитељица Сузана нам је 
прочитала колико је 

јабука важна у исхрани. 
Ускоро ће Светски дан 

хране, 16. октобра и  Дан 
јабука- 20. октобра!Јабука је врста дрвенасте биљке из породице ружа. 

Јабука је листопадно дрво и њен плод сазрева крајем 

лета и током јесени. Постоји преко 7500 сорти јабука. 

Домаћа јабука је настала у централним деловима Азије 

и неке њене сродне врсте могу се и дан-данас наћи у 

Казахстану, Киргистану, Таџикистану и неким 

деловима Кине. Први подаци о култивацији јабуке 

указују на то да је јабука вероватно била узгајана 

широм персијског царства (500 г. п. н. е.)





А ви? 
Како се ви 
храните?


