
 Ликовни и литерарни конкурс 
 „Хвала вам за све што чините “ 

 
 

Поводом Светског дана здравља (7. април) Црвени крст Крагујевца, под покровитељством 
Града Крагујевца, расписао је ликовни и литерарни конкурс под називом „Хвала вам за све 
што чините “. 
Конкурсом су желели да промовишу солидарност са медицинским радницима кроз едукацију 
о поштовању препорука које се односе на здравствену безбедност. 
Ученици су могли одабрати на који начин ће показати своју креативност која ће имати поруку 
у складу са темом: 
-значај и улога медицинских сестара и бабица 
-значај њихове неге у процесу лечења и превенцији здравља 
-значај скретања пажње на пожртвованост медицинских радника. 
 
Као и сваке године ученици наше школе су узели учешће у конкурсу слањем својих ликовних 
и литерарних радова.Конкурс је трајао до 31.маја. 
Стручна комисија је собзиром на тренутне околности ( пандемија Ковид 19 ) од пристиглих 60 
ликовних и 24 литералних радова из 12 основних и 3 средње школе одабрала 6 аутора који су 
данас 24.јуна у 10 сати у свечаном салону Града Крагујевца добили таблет као награду. 
Међу награђеним ученицима била је и наша ученица Невена Вукојевић III-2 за литерарни рад 
„Хвала за све што чините за нас“ 
 
                                            ХВАЛА ВАМ ЗА СВЕ ШТО ЧИНИТЕ 

 (Медицинским сестрама и бабицама) 
 

Звучи ли и једно име тако поносно,  
Носи ли га ико  пуним срцем пркосно, 
Пружа ли нам неко нешто тако снажно 
Чува ли нам ико нешто толико важно?! 
 
Ни један лек тако не лечи,  
Има ли ико од сестара пречи? 
Њихова вера наду је пружала 
И сваку болест би разоружала. 
 
На линији првој сузе сте лечиле 
Осмесима својим болесне излечиле 
У сусрет опасности храбро сте ишле  
Што не би други, ви сте превазишле. 



 
Хвала за ноћи бесане и дуге 
Које сте несебично давале за друге 
Хвала за ваше болне ожиљке на лицу 
Хвала што нисте пратиле сатницу! 
 
Подршку смо Вама аплаузима слали 
За оно што чините тако мало дали, 
Ал у срцима нашим хероји Ви сте 
Заштитници прави, на врху листе! 
 
Хвала на свему што чините за нас 
Јер показале сте да наш сте спас! 
Када је најтеже било, за нас сте бринуле 
Својим подвизима до неба сте се винуле! 
 
Сестре су нам биле највећа утеха и лек, 
Не заборавите никада, памтите заувек! 

Од срца захвално III/2  
Невена  Вукојевић 

Медицинска школа са домом ученика „ Сестре Нинковић“ 
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