
OЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА 

Брига о здрављу је приоритет у животу сваког појединца. Превентива је 

постала кључна за очување здравља. Превенција је спречавање болести, различите 

мере и поступци који се предузимају како не би дошло до болести. Одређене мере 

превенције спроводе здравствене установе, нпр. вакцинација против одређених болести и 

превентивни прегледи за откривање различитих обољења у различитом животном периоду 

(код новорођенчади се откривају наследне, урођене болести; код деце - различити 

деформитети коштаног система, болести зуба, проверава се слух и вид; код одраслих се 

спроводе прегледи за откривање шећерне болести, повишеног крвног притиска, 

различитих малигних обољења и сл.).  

Мере којима се чува здравње се једним именом називају „здрав стил живота“. 

Те мере су: правилна исхрана, довољно физичке активности, одржавање хигијене, 

безбедно понашање, редовне здравствене контроле, довољно сна и одмора, бављење 

спортом, боравак на свежем ваздуху и сл. Исправна хигијена подразумева да 

предузимамо све радње које ће да спрече пренос патогеног соја бактерија са једног 

организма на други. Најосновније ствари су: прање руку и зуба, редовно купање, прање 

хране пре уношење у уста, кување или друга врста термичке обраде хране. Уколико се 

ради о болести која се преноси капљицама, то значи да треба спречити додир заражене 

особе са здравом особом, могућност да се кијањем и кашљањем пренесе обољење. 

Промене које су довољне да бисте живели здравије, дуже и квалитетније:  

 Умерени у исхрани 

Употреба корисних и здравих намирница (цело зрно житарице, уместо обрађених), 

ограничавање шећера и других рафинисаних угљених хидрата, обавезно пет оброка у току 

дана, више воћа, поврћа, рибе и више течности. 

 



 Будите вредни 

За ум је најважније да буде што више запослен. Тежак и напоран рад неће Вам шкодити, 

него оснажити и ојачати, учинити срећним, имаћете штедљивији однос према новцу.  

 Вежбајте 

Вежбање не значи само активност него и квалитетнији живот, бољи сан, више енергије. 

 Позитивни у размишљању 

Негативни животни став, мрзовоља и досада негативно утичу на здравље. Преокренимо 

став на ведрију страну. 

 

 Смањимо стрес 

Разбијање стреса почиње изнутра. Активно позитивно размишљање је од пресудног 

значаја у борби против стреса. Јачањем самопоуздања смањићете ризик од болести. 

 Унапредимо здравље! 

Сви смо различити, али брига о здрављу нам је свима иста. Наше тело непрекидно тражи 

негу, пажњу, љубав и праве изборе, редовно шаље мале сигнале који нам говоре када нам 

је помоћ и пажња потребна. Ослушкујмо… унапредимо здравље! 

  



Изреке о здрављу 

 Здравље је највеће богатство. (Вергилије) 

 Здравље није све, али без здравља, све је ништа. (Артур Шопенхауер) 

 Многи људи изгубе здравље да би стекли богатство, а затим изгубе богатство да би 

вратили здравље. (А. Ј. Матери) 

 Боље спречити него лечити. (Томас Фулер) 

 Здрав човек, уједно је и богат, иако тога није свестан. (италијанска пословица) 

 Једино здравља и знања никада није доста. (Н. Булат) 

 Хигијена је пола здравља. (пословица) 

 Човечје здравље је велико благо. Ко га изгуби науди и себи и другима. (Др Милан 

Јовановић Батут)  

 

Задатак: На који начин чувате своје здравље и шта бисте променили у свом животу 

како би живели здравије и квалитетније? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: Како ефикасно предавати и учити примењене природне науке у функционалном основном 

образовању одраслих, водич за наставнике и полазнике 

http://www.gockns.org.rs/pdf-dokumenta/Zdravlje_bogatstvo.pdf 

https://drtabatabaie.ir/%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-

%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-

%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/ 

https://zdravljeinfografici.wordpress.com/2014/12/15/kljuc-i-sustina-mrsavljenja/https://zdravstveno-

osiguranje.rs/saveti-za-ocuvanje-zdravlja/ 
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