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Упркос свему

Драги другари,
Таман смо савладали продужење вели-

ког зимског распуста, када ето нама незваних 
и ненаданих проблема. Неко непознато, не-
видљиво и зло биће кога није било ни у једној 

бајци, дође да нам поквари учење, дружење и 
колективно уживање у боравку у школи. Хтели - 

не хтели, запамтили смо му име – Корона вирус 
или COVID19. Иако знам да су многи од вас учили 

о вирусима и бактеријама, о основним узрочницима 
дечјих болести, неки од вас су се зимус и „дружили“ 

са њима прележавши грип, овај нови, непознати је 
гори од зле вештице и свих ала и змајева о којима сте 

читали. Кажу да посебно прети вашим бакама и декама 
те да је главно оружје против њега строго одржавање 
хигијене, издвајање, односно излоција. Наравно, томе 
треба додати и све оно што подиже имунитет: здрава и 

разноврсна исхрана богата витаминима и минералима.
Школе су затворене, што је донело и једну новину: одр-

жавање наставе путем телевизије. Претпостављамо да 
пратите редовно наставу и да вам је она занимљива. Знамо и да 
су многа одељења повезана са својим разредним старешинама и 
наставницима путем друштвених мрежа. Све то би могло да вас 
подстакне да још успешније савладавате градиво и постигнете још 
бољи успех.

И Дечје искре, у складу са новим околностима, одлучиле су да 
вам се придруже. Овај број нећемо штампати, он ће бити на сајту 
нашег издавача, Установе културе Кораци, на нашој Фејсбук стра-
ници, а преузеће је још неки портали. Тако ће Дечје искре бити 
доступне свим основцима.

Видећете из овог броја да се рокови за учешће на нашим на-
градним конкурсима одлажу до јесени, па имате доста времена да 
размислите на тему хуманости или понудите идеју за дечји накит. 
Своје радове можете слати одмах.

Дакле, Дечје искре остају са вама упркос свему!
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сећања

Од настанка „Дечјих искри” прошло је више од пола века. У знак пијете-
та према онима који су поставили темеље нашег Часописа у овом броју 

преносимо сећање Расима Љубијанкића, просветног радника и скоро десет 
година уредник часописа. Ово сећање је написао и потписао на тридесету го-
дишњицу оснивања „Дечјих искри”, а објављено је у броју 9 школске 1995/96. 
године.

Стваралаштво као знак потврђивања

Драга децо, драги данашњи и будући ствараоци,
Давно је речено, ма где да си, сећања крхка и нестална, а ја ни-

сам имао времена да прелистам старе бројеве часописа „Дечје ис-
кре” и утврдим најважније податке.

Сигурно знам да сам са ученицима Основне школе „Ђура Јакшић” учест-
вовао у анкети око избора за име часописа – а кад се појавио са својим 
искричавим именом, постали смо, моји ученици и ја, његови сарадници.

Касније сам, 1968-69, постао члан редакције – уредник за поезију. Тих 
година сам објавио у часопису „Кораци” приказе о дечјем стваралаштву.  
О деци и њиховом стваралаштву касније сам писао и говорио на скупови-
ма у Шапцу, Горњем Милановцу, Београду и многим другим градовима.

Као уредник часописа провео сам скоро једну деценију – и радио, поред 
уређивачких послова и послове лектора и коректора. Било је напорно, али 
лепо – јер смо сваке године у Крагујевцу окупљали на сусретима наше 
најбоље ликовне и литерарне ствараоце – ученике. Данас знам, од свих 
из Крагујевца, неколико познатих песника као што су Зоран Петровић, 
Марија Солдатовић и други.

Садашњим и будућим сарадницима Часописа желим пуно звезданих 
тренутака у стварању – јер се кроз стваралаштво човек најпотпуније по-
тврђује.

Расим Љубијанкић
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Крајем прошле године у издању Установе културе „Кораци” објављена је 
књига песама за децу „Крадљивци снега” Селимирке Ковачевић, крагује-

вачке песникиње. Поезију је објављивала у листовима „Погледи”, „Светлост” и 
„Лид”. Као песникиња представљана је у емисијама „Кабаре” Радио Београда и 
„Осмех” Радио Крагујевца. Поред песама за децу пише социјалну и родољубиву 
поезију. Збирку је оплеменио својим илустрацијама познати крагујевачки ка-
рикатуриста Мића Милорадовић. Уз препоруку да купите и прочитате ову 
књигу, објављујемо неколико песама из ње.

Другарство
Заиграјмо сви у круг
да кажемо ко је друг,
и да један савет дамо,
да другарство побољшамо.

Заиграјмо круга два,
Нека знају деца сва,
Да друг другу не другује, 
Другарство се не купује.

Само може да се воли,
Без увреда и без боли;
Док је света и детета
Нек другарство наше цвета.

Другарство је нит од злата,
Чувајмо га ко брат брата.
Пола среће подај другу,
Са њим дели смех и тугу.

Крадљивци снега

Јуче је од снега
Наш брег био бео,
А јутрос га нема,
Неко га однео.

Питао сам сваког
Нико није знао,
Ко нам је са брега
Бели снег украо.

Смирите се, децо,
И мени је стало.
То су сунце и ветар
Шалили се мало.

Они воле шалу,
Вас у игри прате.
Ускоро ће с облацима
Читав снег да врате.

Гост Дечјих искри

Илустрације Мића Милорадовић
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Редакција часописа за дечје уметничко стваралаштво Дечје искре
и

Галерија накита Ђани

р а с п и с у ј у

НАГРАДНИ КОНКУРС
ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ НАКИТА ЗА ДЕЦУ

У настојању да подстакне сараднике Дечјих искри да своје ликовне креативне 
потенцијале усмере на осмишљавање накита за децу у духу равнотеже 

традиционалног и модерног, а дискретног и примереног дечјем узрасту, 
слободним изражавањем идеја, организатори позивају све основношколце да 

нам пошаљу своје радове.

Правила конкурса

Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних школа са подручја 
Шумадије, читаоци и сарадници Дечјих искри.

Сваки ученик има право да пошаље по један рад – идејни предлог за минђушу или 
привезак.

Радове слати обичном или електронском поштом, са именом аутора, разредом, 
одељењем и називом школе, са назнаком „За конкурс“, на адресе: Редакција 

часописа „Дечје искре“, Установа културе „Кораци“, Саве Ковачевића 5, 34000 
Крагујевац, или decjeiskre@gmail.com. 

Рок за пријем радова је 25. април 2020. године.
Стручни жири ће прегледати све приспеле радове и прогласити најбољи.

По идеји рада проглашеног за најбољи Уметничка радионица Галерије накита 
Ђани ће направити накит, који ће као награда припасти аутору најбољег рада.

Још два аутора чије радове одабере жири биће награђени књигама.
Проглашење победника и уручење награде обавиће се приликом промоције 9, 
последњег броја часописа у овој школској години, у школи награђеног аутора. 

Одабрани радови ће бити објављивани у наредна три броја часописа Дечје 
искре.

Зато пожурите са својим идејама!
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Због престанка рада школа и измена начина организовања наставе одлучили смо, 
у договору са Црвеним крстом Крагујевац, да изменимо правила литерарног и 

ликовног наградног конкурса „Сви смо ми браћа”, тако што рок за пријем радова 
одлажемо до 1. новембра 2020. године. Тако ћете имати довољно времена да 

током боравка у изолацији и школског распуста размишљате на тему Конкурса. 
Радове на назначене адресе можете слати чим завршите своје саставе или слике. 

Редакција часописа Дечје искре
и Црвени крст Крагујевац

поводом 95 година од оснивања Покрета за подмладак и омладину Црвеног крста
р а с п и с у ј у

литерарни и ликовни 
НАГРАДНИ КОНКУРС

Полазећи од седам основних принципа Покрета Црвеног крста: хуманост, неприс-
тарсност, неутралност, независност, добровољност, јединство и универзалност пози-
вамо ученике основних школа Шумадије да учествују литерарним и ликовним радо-
вима на тему историјске поруке Анри Динана, оснивача Црвеног крста, грађанима 

Солферина

СВИ СМО БРАЋА!
Тема вам пружа широку могућност да кроз речи или слику пренесете своја 

размишљања и осећања о томе: како давањем ваше богатство постаје веће; како 
се пружањем помоћи другима вама радост враћа; како дељењем времена са 

старијима и немоћнима множите своју срећу; како чувањем природе ширите 
сопствена плућа; како толерантношћу и поштовањем различитости исписујете 

себи најбољу оду човечности; како даривањем и љубављу испуњавате себе 
племенитошћу...

Правила конкурса
Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних школа са подручја Шумадије, читаоци и 

сарадници Дечјих искри.
Сваки ученик има право да пошаље по један рад – ликовни или литерарни.

Радове слати обичном или електронском поштом, са именом аутора, разредом, одељењем и 
називом школе, на познате адресе Дечјих искри.

Редакција часописа „Дечје искре”
Установа културе „Кораци” 

Саве Ковачевића 5, 34000 Крагујевац, са назнаком „За конкурс”
или decjeiskre@gmail.com.  

Рок за пријем радова је 1. новембра 2020. године.
Стручни жири ће прегледати све приспеле радове и одабрати по три најбоља у узрасту од 

првог до четвртог и исто толико од петог до осмог разреда, који ће бити награђени књигама 
и дипломама.

Проглашење победника и уручење награде обавиће се на свечаности у просторијама Црвеног 
крста Крагујевца током новембра.

Одабрани радови ће бити објављивани у наредна три броја часописа Дечје искре.
Зато пожурите са својим прилозима.
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Сећање на зиму
Зимски пејзаж

Код мене је стигла зима. Једно од мојих омиљених годишњих доба.
Падају беле, снежне пахуље, небо је пуно белих густих облака и деца се играју. 

Сви су срећни. Долине, брда и путеви су обукли беле капуте, узели капе, шалове, ру-
кавице и чизме. Скинули су јесењу одећу. Деца се санкају, грудвају и праве Снешка. 

Када се пробудим и изађем напоље, сваког јутра видим белу траву, бело дрвеће и 
беле снежне густе пахуље како падају. Чим падне једна пахуља на мене, замислим да 
сам у снежној бајци. Зимнице на полицама чекају да се отворе. Људи се облаче мно-
го топлије, јер је хладно, облаче јакне, капе, рукавице и чизме. Наше птичице селице 
су отишле у топлије крајеве. Ласте и роде су нам отишле на југ. Сунце се овде једва 
види од белих густих облака. И небо нам је обукло белу одећу. Шуме са планина су 
беле и не виде се стабла.

Сваке зиме пејзаж је све лепши и лепши.

Теодора Дачић, IV  
ОШ „Живко Томић”,  Издвојено одељење у Блазнави
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Мој први зимски 
распуст

Ми деца се радујемо распусту. 
Мени је ово први зимски рас-

пуст који сам дуго чекао. Радовао 
сам се снегу да бих се санкао и груд-
вао. Али, снега није било.  И дружио 
сам се са другом Микијем. Долазио 
је на рођендан мога брата. Играли 
смо фудбал и јурили се. 

Лепо сам провео зимски распуст.

Петар Ћирић, I  
ОШ „Живко Томић” 

Издвојено одељење у Блазнави

Пролеће

Радују се деца,
радују се људи,
ово лепо време
природу нам буди.

У пролеће цвета
прво лепо цвеће,
пролеће је лепо
и пуно је среће.

Шарени лептири 
долећу на цвеће,
веселе се и они,
мирише пролеће.

Птице се спремају 
за свој први бал,
а шума се буди
и ставља зелен шал. 

Ивана Гавриловић, IV   
ОШ „Живко Томић” 

Издвојено одељење у Блазнави

Пролеће долеће

Оно кришом куца
на врата;
Оно гранчицама пуца
сваког сата.

Беле гранчице висибаба вире
а љубичице им се диве.

Хор птица на једној грани
и славуј им нежно слеће;
диригује, птице мами
-сви ко један:
„Пролеће долеће!”

Дарија Петковић, III/3 
ОШ „Свети Сава”, Крагујевац

Тодор Ковачевић, III/1 
ОШ „Мома Станојловић”
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Васкршњи празници

Празник победе живота над смрћу
Током априла обележава се један од највећих хришћанских празника – Ва-

скрс. Васкрс је ове године у недељу, 19. априла, али му претходе и други празници 
који са њим чине целину. Најпре, Благовести, па радосни дечји празник Лазарева 
субота, у народу познат као Врбица, а затим Цвети. Све ове празнике прате бројни 
народни обичаји.

У сусрет овим празницима из једне старе књиге, Хришћанска наука Јеврема Бр-
кића, коју је далеке 1920, кроз приче о Старом завету, као уџбеник објавио познати 
некадашњи београдски издавач Геца Кон, преносимо лекцију Ускрс. 

Мала школа веронауке

Ускрс
Кад прође субота, сутрадан, у недељу рано земља се затресе врло; јер анђео 

Божји сиђе с неба одвали камен од врата гробних, и сеђаше на њему. Лице његово 
бејаше светло као муња, одело његово бело као снег. Стражари који чуваху гроб Хри-
стов уздрхташе од страха и падоше на земљу као мртви. А Исус бејаше већ васкрсао. 
Њему није требало чекати да му анђео гроб отвори. Кад се стражари освестише, 
побегоше и отидоше у Јерусалим, те испричаше старешинама јеврејским све што су 
видели. Овај глас збуни старешине. Али, они дадоше стражарима добру награду и 
рекоше им, да не казују како је било, већ да пронесу глас, као да су они стражарећи 
заспали, а ученици дошли и украли тело Исусово.

Међутим, Марија Магдалена и друге неке побожне жене тога јутра рано понесу 
мирисе и дођу на гроб, да помажу тело Исусово. Марија Магдалена удари пречим 
путем и дође пре осталих на гроб, али се зачуди кад виде да је камен одваљен од гро-
ба и отрча брже натраг те јави ученицима Петру и Јовану. Кад остале жене дођоше на 
гроб, нађоше га празна, а анђео им рече: „Онај кога тражите није овде. Он устаде из 
мртвих; него идите кажите ученицима његовим.” Оне се уплашише и одоше.

Док оне иђаху у град, дође и Петар с Јованом на гроб, и место Исуса нађоше 
платно у које беше завит. И они се зачудише и отидоше дома. За њима поново стиже 
на гроб Марија Магдалена и стаде плакати. Тада јој се јави сам Исус. Она га позна и 
паде му к ногама. А Исус јој рече: „Иди к ученицима и кажи им, да се ја враћам к оцу 
своме небеском.”. Марија похита да изврши што јој рече Исус...

За спомен васкрса Христова празнујемо Ускрс или Васкрс, који се друкчије зове 
и Велигдан. Ускрс је највећи хришћански празник и траје три дана. У цркви се најс-
вечаније прославља Ускрс. Тада се певају дивне песме црквене, а понајчешће песма: 
„Христос воскресе из мртвих...”

духона вертикала
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У прошлом броју смо објавили литерарни и ликовни Наградни конкурс Дечјих искри 
и Црвеног крста Крагујевца поводом 95 година од оснивања Покрета за подмладак 

и омладину Црвеног крста на тему СВИ СМО МИ БРАЋА. Конкурс понављамо и у овом 
броју, али неки су били вредни па су већ послали своје радове, од којих један објављује-
мо. Због ванредних околности и прекида рада школа, у договору са Црвеним крстом 
Крагујевац, рок за пријем радова смо померили за почетак наредне школске године, 
тачније за 1. новембар 2020. Тако имате довољно времена да се посветите овој теми, 
да узмете учешће на конкурсу и можда освојите једну од награда. Додељујемо их двана-
ест, по три за најбоље литерарне и ликовне радове за ученике нижих и виших разреда 
основних школа. Па, прионите на писање или сликање!   

Срећна сам кад помажем

На свету има разних људи. Постоје богати, имућни и сиромашни . Нажа-
лост, има много више сиромашних људи него оних који имају услова 

и новца за леп и миран живот. Мислим да би богати и они мање богати, од-
носно имућни, требало да помогну сиромашнима. Не треба да сиромашни-
ма дајемо пуно новца него да им помогнемо у невољи. Треба да помажемо 
и нашим пријатељима, непознатим и познатим људима . Старијим људима 
треба да уступимо место у возилима јавног превоза, чекаоницама и на дру-
гим местима, да их поштујемо и ценимо. 

Нико не треба да прави разлику између богатих и сиромашних људи. Једи-
на разлика је што сиромашни немају услове као богати. Људи који су много 
сиромашни немају ни да купе неопходну храну за сваки дан. Ми, који имамо 
вишка хране, коју понекад и бацамо, можемо да дамо људима који имају 
само један оброк дневно, а ми их имамо и по пет сваког дана. Треба да учи-
нимо да они имају бар два оброка дневно. Има много сиромашних људи који 
су болесни. Неки имају мање и не толико страшне болести, а некима, који 
болују од тежих болести, за лечење или операцију потребно је пуно новца. 
Треба да помогнемо колико је то у нашој могућности свим људима, јер СВИ 
СМО МИ ЉУДИ И БРАЋА... 

Помагати, а не одмагати ! 
Ако свако од нас да по мало, то за неког значи много.
Радимо добра и племенита дела.
Нама то можда није ништа, а некоме то пуно значи . 
Срећна сам кад помажем!

Софија Чампар, IV/1  
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Илићево  

Одељењски старешина : Ивана Мићаковић

сви смо ми браћа
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Ваздух се највише загађује у градови-
ма и индустријским насељима. Из-

вори загађивања су у градовима издувни 
гасови аутомобила, дим из индивидуал-
них ложишта у кућама и из топлана, по-
себно оних које као гориво користе угаљ. 
У индустријским насељима, односно по-
гонима загађења изазивају технолошки 
процеси, нарочито у хемијској и индус-
трији грађевинског материјала (цемен-
таре, каменоломи и слично), али и у ме-
талопрерађивачкој и другој индустрији.

Приземни слој атмосфере изнад 
насеља и индустријских постројења 
је пријемник за отровне гасове: сум-
пор-диоксид, азотне оксиде, угљен-
моноксид, угљен-диоксид, честице 

индустријског порекла у које спадају 
угљоводоници, дим и прашина. Од га-
совитог сумпордиоксида и водене паре 
кондензацијом настаје сумпорна кисе-
лина, која измешана са водом у виду 
киселих киша доспева до земљишта и 
изазива сушење шума, зељастих биљака 
и болесна стања код биљака и животиња 
које користе храну са таквог тла. Ови 
процеси су посебно снажни при висо-
ком атмосферском притиску, облачном 
времену без ветра. 

Због емитовања дима без филтрирања 
у ваздуху се нађу и бензопирин, који је 
канцероген и изазива оштећења дисај-
них путева.

Сви ови загађивачи изазивају боле-
сти дисајних органа, пре свега код деце 
и омалдине: бронхитис, бронхијалну 
астму, алергије, али и различите боле-
сти код животиња, као и сушење биља-
ка и корозију метала (ограда, машина, 
уређаја).

Све ово тражи сталну контролу квали-
тета ваздуха који удишемо у градовима. 
Данас се уводе мерне станице које упо-
зоравају на повишено присуство штет-
них материја у ваздуху и потребу да се 
од њега чувамо.

Како то можемо учинити? Тако што 
ћемо своје слободно време проводити 
у природи, у околним парковима и у 
игри, на спортским теренима, уместо 

Свакодневно са малих екрана или из новина слушамо и читамо о томе да се наша  
планета због великог загађења налази у опасности. О томе како сачувати Земљу 

да би и нови нараштаји могли нормално да живе, да имају природу којој ће се радовати 
и у којој ће уживати, да имају довољно чисте воде и здраве хране, да имају сва годишња 
доба, расправљају бројни научници, политичари, али и обични људи. Са жељом да под-
стакнемо све вас да о екологији размишљате, пишете, али пре свега да се еколошки 
понашате, подсетићемо вас шта сви ми можемо учинити. 

Загађивање ваздуха

ти и ја – екологија

Животињско царство
Како је леп овај дан,
па ми се чини као сан.

Сањам како зека скаче, 
поред њега се игра
шарено маче.

Ту је и меда
који све то гледа 
и тапше од среће
крај своје маме, мечке.

Николина Јанићијевић, I/4 
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”, 

Крагујевац
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Мала звезда
Високо на небу сија једна звезда,
мала је птичица гледала из гнезда.

Чинило се птичици да је звезда мала,
чак толико да би у крило јој стала.

Пожелела птичица до ње да долети,
али се плашила, да ће тако високо 
смети.

Мала је звезда мисли прочитала
па је у њена крила стала.

Дарија Петковић, III/3 
ОШ „Свети Сава”, Крагујевац

Цветић среће
Цветић на брду, 
сија се, сија, 
а сунчев зрак му прија.

Дуга на небу, 
у безброј боја, 
души мојој то прија...

Кад Сунце на небу
се смеши, 
све у мени бљешти...

Софија Радосављевић, I/4 
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”, 

Крагујевац

Душица Бошковић, IV/1 
ОШ „милутин и Драгиња Тодоровић”

да „блејимо” (како то млади жаргонски 
кажу) у школским двориштима зурећи у 
мобилне телефоне.

А од старијих тражите да инсистирају 
код надлежних да се у све индустријске 

димњаке уграде филтери, да се прљаве 
индустрије уклоне из насеља, да се што 
мање користе аутомобили за локални 
превоз, да се уместо угља као гориво што 
више користи природни гас... 
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за оне које волимо
Бакин завет

Тако ми чарапа плетених,
тако ми уштипака меких,
тако ми пита и колача,
тако ми унукиног плача,
тако ми кадифе у дворишту,
дајем реч чисту,
штитићу унуке од мама и тата
као војник земљу током рата.

Тако ми хеклања и веза
нико моје унуке не сме да зеза.
Тако ми ајвара и туршије
бранићу сузе дечје.
Тако ми сарме и ђувеча,
дечја игра ми је преча.
Све док ме здравље служи
баба ће са унуком да се дружи.

Маша Станковић, III/1 
ОШ „Свети Сава”, Крагујевац

Ја
Мене воли мој тата, 
Зато што ја немам брата.

И пуно ме воли мама, 
Јер сам њена мала дама.

Воли ме и баба моја, 
И зове ме „Срећо моја”.

Воли ме пуно деда, 
Што га слушам све од реда.

Тако мене воле сви
И ја много волим њих.

Хелена Марковић, I/4 
ОШ „Милутин и Драгиња 

Тодоровић”, Крагујевац

Огњен Стојадиновић, V/3 
ОШ „Вук Стефановић Караџић”
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Mоја мама

Моја мама се зове Наталија. Она има црну косу и браон очи.
Моја мама је најбоља мама на свету. Увек ми помаже када ми је потребна 

помоћ. Када сам болесна или тужна, она ме мази и брине о мени. Много је вредна и 
ја волим да јој помажем. Највише волим када заједно правимо торте и колаче. Њени 
колачи су преукусни.

Ја моју маму волим највише на свету. Ниједна не би могла да је замени.

Анђела Живановић, III   
ОШ „Живко Томић” Издвојено одељење у Блазнави

Лука Вељовић, I/3 
ОШ „Наталија Нана Недељковић”

Искрено о себи

Мени сви кажу да сам добра, фина и паметна девојчица. Али, свака девојчица 
има своје врлине и своје мане, некога кога воли и прича му све и некога кога 

не воли. Тако и ја.
Моје врлине су то да сам добра, фина, културна, паметна и послушна, а моје мане 

су то да се по неки пут посвађам са братом или се потучемо, па се родитељи љуте на 
нас. Али, наравно, после тога се помиримо. 

Постоје особе које јако волим и ценим. То су мама, тата, бака, дека, брат и још не-
колико браће, ујак, ујна, још једна бака и још један дека, мамина најбоља другарица 
из средње школе, Гоца, моја најбоља другарица из вртића, Теодора, и још много њих. 
Не волим децу која су безобразна, себична и уображена.

И, ето, то су моје врлине и моје мане, особе које волим и које не волим, и ја се 
поносим тиме.  
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из Вукова рукава

Објављено је више издања српских народних приповедака које је прикупио Вук 
Стефановић Караџић. У Новинама сербским  Вук 1821. објављује своју прву 

збирку Српске народне приповјетке са дванаест прича. Следећу збирку, практично 
антологијску, са 50 прича објављује у Бечу 1853. године, у коју је уврстио шест из пр-
вог издања. Вук ни у овој није објавио све што је сакупио. Неке приче је објављивао 
у периодици, а неке су остале у његовој оставштини након смрти. Тако је 1870, шест 
година након смрти објављена постхумно најобухватнија збирка, у коју су ушле и 
такозване шаљиве приче. Објављујемо у изворном облику избор управо тих прича, 
које често имају и поучни карактер.

Жеђа и вино

Спопане тешка жеђа једног сељака по-
што је био на покладе месне обједо-

вао, а не имајући од куда да купи, срећом 
види једнога свога сусједа ђе носи пуну 
боцу вина из једне крчме дома за вечеру, 
а сељанин жедан и жељан вина, пође за 
њим, докле га пристигне, пак му открије 
да је жељан вина и да је врло ожедњео, 
тако да би цијелу боцу да не предуши об-
личке попио.

– Валај нећеш – одговори му сусјед.

Тадар рече му жедњи сељанин:
– А то овако: ајде пери ми ако сву не 

попијем, а ти ми пљуни у брке.
– Оћу – рече сусјед и даде му боцу 

вина пуну у руке, а сељанин притегне 
онако жељан и жедан и својски одвали 
више од поле, пак пошто се добро на-
пије, одагне и рече:

– Сад да ти је просто, пљуни ми у 
брке, кад си ме овако напојио.

– Валај није право ја тебе него ти 
мене, кад сам оваки магарац – одговори 
сусјед, и су по боце вина крене уздишући 
својој кући.

НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ

ОБЈЕДОВАТИ – ручати
ПОКЛАДЕ – месојеђе, време кад се пре-
лази из мрса у пост
ПУНАНО – пуно
ПРЕДУШИТИ – предахнути
ОБЛИЧКЕ – одједном, на један мах
ПЕРИТИ – намештати
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Како су настала имена насеља
(По Тодору Радивојевићу у књизи Насеља у Лепеници из 1911)

ОПОРНИЦА: Простире се на левој страни речице Угљешнице, југозапад-
но од Београдског Друма, непун час хода од Крагујевца према северозапа-
ду. Опорница има три махале. То су кућне групе Вујадиновића, Кандића и 
Вучковића. Махале се зову по презименима главних родова у њима. Село 
је засновано у доба Кочине крајине, пре око 225 година. Основала су га два 
рода, Вујадиновићи и Кандићи. Село је нарасло скоро у подједнакој мери 
разграњавањем родова и новим досељавањем. За време Првог устанка до-
било је само један род, а после 1815. године овамо је дошло девет родова. 
Опорничани су пореклом из осам области. Четири рода су досељена из Лепе-
нице, два са Косова и по један род из Топлице, Груже, Ресаве, Старог Влаха, 
Бугарске и Старе Србије.

Сељани причају да је име селу дошло по неком Јовану „отпоритом“. Он је 
имао девет синова и често се сукобљавао са Турцима због њихових зулума. 
У тим сукобима он им се јако одупирао, тј. давао им много отпора, па су га 
стога прозвали Јован „отпорити“, а одатле је настало име Итпорница, и то-
ком веремена Опорница.

БРЗАН: Село је на обема странама Брзанске Косе, крајње североисточног 
огранка крагујевачког Црног Врха. Та је коса састављена од неколико брда, 
међу којима су најглавнија: Тутњава, Калиготић, Просек, Џодићка Чука и Ти-
шино Брдо. Она се свршава Црвеним Брегом који је упро у моравску раван. 
Идући насипом из Баточине у село две су његове махале – Ђунис и Стари Бр-
зан – на десној, а три – Шиљеговачка, Солила и Гордан-мала – на левој страни. 
Стари Брзан и Гордан основани су у време Прве сеобе, Ђунис и Шиљеговац 
за време Друге сеобе, а Солила око 1800. године. Брзан су основала четири 
рода: Љутићи, Андрејићи, Кошани и Маринковићи. Ови родови су кренули са 
Косова с патријархом Арсенијем III. Брзан је брже растао досељавањем него 
рађањем и разграњавањем. Досељавање је извршено из 29 области.

Стари људи причали су да је име селу дао најстарији род брзански, Љу-
тићи, који је досељен из села Брзанаца од Косовске Митровице.

ПОПОВИЋ: Поповић је на десној страни реке Раче, а с обеју страна Шибин-
ског и Смрданског потока. С леве стране Шибинског потока је крај Мађупа. 
Између њега и Смрданског потока је средина села коју сељани зову Селом. 
На десној страни Смрданског потока је Глишићки крај. Село има три махале 
– Величковићку, Јаникићку и Стевановићку, Глишићки крај четири – Стева-
новичку, Глишићку, Ђорђевичку и Лукићку, а Мађупа три – Мијаиловићку, 
Првуловићку и Косовце. Поповић је основан у доба Друге сеобе, а по старо-
сти прво место заузима Мађупа.

Сељани причају да је њихово село добило име по неком попу који је по-
реклом из једног од оснивачких родова.
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на крилима маште
Путовање у земљу из маште

Била сам са браћом, мамом, татом и ујном на Дечјем сајму. Пошто сам угледала један 
диван дворац за скакање, питали смо родитеље да ли можемо да скачемо у њему а 

они су рекли: 
„Да!”
 Ушли смо у тај дворац и скакали смо све док нисмо угледали нека јако чудна врата.
 „Откуд ова врата? Веома су чудна”, упитала сам.
Врата су била обојена као зебрине шаре, само што нису била црно-бела, већ розе-

жута. 
Ушли смо док родитељи нису гледали. Прво смо се уплашили што 

смо сами, али је страх брзо прошао, јер смо били на некој ливади која је 
била безопасна. Једини проблем је био што нисмо знали како да се вра-
тимо, јер су врата нестала. Мој брат Неца је угледао неки путић и рекао:  
„Хајде да кренемо овим путем, можда нас одведе до неког града па ћемо моћи да питамо 
неког како да се вратимо.”

Сви смо се сложили и кренули. Док смо ходали путићем, он је мењао боје у дречаве и 
тамне, а какав је био путић такво је било све око њега. Ускоро се путић завршио и довео 
нас право у једну шуму. Ја сам рекла:

„Шта ћемо сада да радимо? Изгубили смо се у овој шуми.”
Онда се чуло звецкање крилима. То је била чаробна вила. Рекла је:
„Здраво, ја сам чаробна вила Ружица. Чујем да имате проблем. Ја сам дошла да вам 

помогнем и испуним четири жеље, пошто вас је четворо. Само ми испричајте ваш про-
блем”. 

Ми смо јој испричали. 
„Ко је од вас четворо најстарији?”, упитала је.
Мој брат Неца се јавио. Она га је питала:
„Која је твоја жеља?”
„Да идемо у неки град који се налази негде у близини ове шуме”, одговорио је.
И она нас је послала. Видели смо много тога. Куће у облику предмета, зграде у обли-

ку великог троугла, циркус у коме нема људи већ само животиња, слонове који скакућу 
на сурлама, мачке које жонглирају стојећи на репу, псе који трче брзо попут гепарда... 
Видели смо и летеће аутомобиле и како уместо кише пада гомила слаткиша. Видели смо 
краљицу која уместо круне има торту на глави и браду и бркове, а видели смо и краља 
који уместо круне носи кутију, има шминку и налакиране нокте. Док је трајао дан, Сунце 
је имало образиће, као и облаци, а када је пала ноћ, Месец је имао дивну кошуљицу, а 
звезде су сијале у разним бојама и имале су хаљине на туфне. Каква је била звезда, те 
боје је била и хаљина. 

Пошто нас је све то јако заморило, позвали смо вилу. Замолили смо да нас пошаље 
кући, и она нас је послала. 

Кад смо стигли кући, била је ноћ, родитељи су спавали. Заспали смо и ми. Ујутру када 
смо се пробудили, све смо им испричали. И они су пожелели да доживе такву авантуру.

Јана Новаковић, IV/3 
ОШ „Мирко Јовановић”, Крагујевац
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израелски кутак

Дневник Ане Франк је дело које су неки од вас читали, док су други макар чули за 
њега. Једно је сигурно – никог не оставља равнодушним. Због своје специфичности, 

трагичности и историјског тренутка у којем је настало једно је од најпознатијих 
докумената хроника и живота под нацистичком окупацијом у Другом светском рату. 
Ана је Дневник почела писати са само 13 година. Нажалост, две године касније испи-
сала је последњу страницу Дневника, али и живота. У наставку вам доносимо кратку 
причу о њој, као и неколико занимљивих чињеница.   

Ана Франк рођена је 1929. године 
у Франкфурту, а већ 1933. годи-

не преселила се са породицом у Хо-
ландију коју је 1940. године окупи-
рана од стране нацистичке Немачка. 
Када су 1942. године прогони Јевреја 
постали учесталији, Франкови су 
се сакрили у тајне просторије у по-
словној згради Ота Франка — Тајно 
скровиште. Након две године њихо-
во склониште је откривено на осно-
ву дојаве, а Франкови, Ван Пелсови 
и Фриц Пфеферови депортовани су 
у логоре. Ана је умрла седам месеци 
касније од тифуса у концентрацио-
ном логору Берген-Белзену, неко-
лико дана после смрти своје сестре 
Марго.

Анин отац, Ото, који је једини прежи-
вео рат, вратио се у Амстердам. Днев-
ник, у коме је Ана бележила своје ми-
сли од 12. јуна 1942. до 1. августа 1944, 
објављен је 1947. године у оригиналној и 
делимично скраћеној верзији на холанд-
ском језику.

10 чињеница о Ани Франк:
– Ана је био само надимак, а њено 

пуно име било је Анелие Мари Франк.
– Франк породица је била немачког 

порекла. Њен отац Ото је био немачки 
бизнисмен који је за време Првог свет-
ског рата служио војску у Немачкој.

– Ана је дневник добила за свој 13. 
рођендан, само неколико недеља пре 
него што се породица сакрила.

– Док се крила, прославила је два 
рођендана, 13. и 15.

– Ана је писала две верзије дневника. 
Ана је први дневник преписала 1944. го-
дине, након што је чула на радију позив 
да људи чувају своје дневнике како би се 
документовала сва патња током наци-
стичке окупације.

– Свој дневник звала је „Кити”, а 
постоје спекулације да је Ана дневник 
назвала по другарици Кити.

– Идентитет особе која је пријавила 
да су ове јеврејске породице скривене 
у Опекти- Отовој фирми, никада није 
утврђен. Постоје наводи да су Нацисти 
случајно открили тајно скровиште. По-
родице су одведене у концентрациони 
логор Аушвиц 1944. године.

– Тачан датум смрти Ане Франк није 
познат, а верује се да је преминула у 
фебруару или марту 1945. године. Исто-
ричари претпостављају да су она и њена 
сестра добиле фигус и да су умрле скоро 
у исто време. На жалост, само неколико 
недеља пре ослобађања логора.

– Анин отац био је заточен у Аушвицу 
све до ослобођења.

– Близак пријатељ Франк породице 
Миеп Гиес чувао је Анин дневник све док 
га није дао Отоу, у јулу 1944. године.
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Провера умећа читања

Читалачка писменост
Познато је да бити писмен не значи само знати сва слова, 

умети да прочиташ текст или бити у стању да напишеш своје име 
и презиме. Бити функционално писмен значи много више од тога. 

Функционална писменост је способност да се исправно чита, 
пише и говори, уз разумевање оног што сте прочитали и распола-
гања вештином споразумевања са околином. 

Та примарна писменост подразумева да сте у стању да прочитате 
и схватите основна упутства која се односе на свакодневни живот, 
од сналажења са адресама, писања писама рођацима и пријатељима 
који живе далеко од вас, упознавања са упутствима уређаја и апарата 
које користите, преко исказивања неслагања са нечијим мишљењем 
или ставом, образлагања сопственог понашања у одређеним ситу-
ацијама, до способности да критички судите о свету око вас.

Основна претпоставка функционалне писмености је читалачка 
писменост. О њој је било речи протеклих дана на једној међународ-
ној конференцији одржаној у нашој земљи. У појединим школама 
се одржава и пробно тестирање нивоа читалачке писмености уче-
ника четвртих разреда основних школа. Кроз годину дана у читавој 
Србији обавиће се ова врста тестирања, која се спроводи и у другим 
државама, па ће се упоређивати резултати. То неће бити само про-
вера ученика, већ и наставника, професора и укупног образовног 
система.

Наравно, за старије узрасте се подразумева овладаност читалач-
ком писменошћу.

Читалачка писменост је основа и свих других писмености попут 
математичке, научне, еколошке, финансијске.  Претпоставка чита-
лачке писмености је ЧИТАЊЕ.

Зато вас позивамо да ЧИТАТЕ! У сваком броју вам препоручује-
мо занимљиве књиге различитих жанрова, али вас истовремено по-
зивамо и да ПИШЕТЕ, о ономе што сте прочитали, о порукама које 
су из прочитане књиге оставиле најснажнији утисак на вас.

Пишите и о ономе што сте доживели, видели, осетили, над чим 
сте се забринули, шта вас је обрадовало или узбудило, о љубавима 
које вас испуњавају..

Дакле, ЧИТАЈТЕ и ПИШИТЕ НАМ О ПРОЧИТАНОМ. 

А на то како читање може деловати инспиративно показујемо 
вам једним примером из наше архиве, прилогом Снага личног опре-
дељења, коју је написала Јована Томић, тада ученица седмог разреда 
Основне школе „Светозар Марковић”, а која је објављена у Дечјим 
искрама, број 4-5, школске 1997/98 године.

усвету књиге
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Снага личног опредељења

Књиге су од давнина биле човекови најбољи 
пријатељи. Образовани људи читали су књи-

ге, а тада су то биле праве ризнице нових саз-
нања. Многе књиге су ме одушевиле, али је једна 
посебна: „Чин воље”од Барбаре Тејлор Бред-
форд.

У тој књизи писац представља три генерације, 
три потпуно различита карактера и три разли-
чита живота, Одре, Кристине и Кајли. Радња се 
дешава од 1926. године, када почиње прича о 
Одриној младости. Та прича прераста у причу о 
детињству њене ћерке Кристине. Одра рано ос-
таје без оба родитеља. Саосећала сам са њеним 
болом када ју је зла тетка Алисија одвојила од 
браће Вилијема и Фредерика. Од тада ради у 
дечјој болници од јутра до мрака, а поред себе 
није имала никога сем једне пријатељице – Твен. 
Била сам срећна када је Одра напустила болницу 
и постала дадиља малом Теофилу у богатој по-
родици. Потом је упознала Винсента и за њега 
се удала.

Уживела сам се у тај роман и чинило ми се 
као да сама преживљавам све успоне и падове 
Одриног живота. Пошто је добила ћерку Кристи-
ну, њена највећа жеља била је да Кристина буде 
сликар. Међутим, при самом крају ликовне ака-
демије, Кристина прекида школовање и постаје 
модни креатор заједно са својом другарицом 
Џејн.

После неуспеле љубавне везе са познатом по-
литичком личношћу Кристи се удаје за човека 
свог живота... Њена ћерка Кајли пожелеће да се 
бави сликањем док ће њена мајка пожелети да 
она постане модни креатор и наследи њену мод-
ну кућу „Кристина”. Као и у ранијој генерацији 
опет долази до разлике у мишљењима. Кристина 
није испунила жељу своје мајке, али испуниће је 
зато њена ћерка. И тиме што ју је пустила да оде, 
заувек ју је везала за себе.

То је књига која је оставила снажан утисак на 
мене, јер показује шта у љубави, новцу и слави 
представља чин воље.

Јована Томић, VII 
ОШ „Светозар Марковић”, Крагујевац

Вукашин Стојановић, I/3
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препоруке
Ноћу чујем звезде, Паола Перети

Ово је књига за све за све оне којима су се допали Чудо и Мали принц.
Деветогодишња Мафалда воли да игра фудбал, броји звезде и пење се на школску 

трешњу. То су само неке ставке са списка ствари у којима за шест месеци више неће 
моћи да ужива, јер измаглица на њеним очима постаје све гушћа – дијагностикова-
на јој је Старгартова болест, редак поремећај који изазива постепени губитак вида 
и, на крају, потпуно слепило. Уз помоћ породице и пријатеља, нарочито школске 
теткице Естеле, Мафалда учи како да као Амазонка храбро подноси своју судбину и 
да у надолазећем мраку, попут Малог Принца, свет не посматра очима, већ срцем.

Горчина коју осећа читалац због судбине главне јунакиње само се појачава саз-
нањем да ауторка романа и сама пати од Старгартове болести. Ова емотивна, нежна 
и инспиративна прича о храброј девојчици подстиче и децу и одрасле да открију 
шта је за њих од суштинске важности у животу, као и да се суоче са свим изазовима 
са оптимизмом и одлучношћу. 

Сви заједно, Кети Хопкинс
У Кетином животу дешавају се велике промене – селидба у 

нову кућу где ће коначно имати своју собу и женидба њеног оца 
са Џен. Иако се радује свему томе, Кет је у исто време забринута 
због тога што се њен стари живот завршава и што напушта своју 
кућу.

Кетини пријатељи долазе да буду уз њу. Док играју Истина, 
изазов, обећавају да ће увек бити ту једни за друге – ма шта се 
дешавало у њиховим животима. И како планови за селидбу и 
венчање добијају свој коначни облик, Кет схвата да иако се мно-
ге ствари у животу мењају, оне најважније увек остају исте.

Хајдуци, Бранислав Нушић
– Могу ли ја да одем у хајдуке па да отуд, из планине, на-

пишем писмо начелнику: „Ако ми професори поправе белешке, 
предаћу се власти, а ако неће да ми поправе, остаћу и даље хај-
дук.“

 – Будало једна – рећи ће Чеда – па кад си хајдук, шта ће ти 
добре белешке?

Сваког четвртка и недеље групица дечака окупља се поред 
храстовог стабла на обали Дунава. Ту уживају у доколици, иг-
рају се лоптом, маштају и измишљају различите приче уместо 
да раде домаће задатке. Из одбојности према школи и обавезама 
родиће се идеја да побегну од куће и одметну се у хајдуке. Ова 

несташна авантура, пуна згода и незгода, опаметиће младе хајдуке и насмејати чи-
таоце до суза.

Хајдуци су један од првих хумористичких романа за децу у српској књижевности, 
а и дан-данас спадају у најчитанија и најпопуларнија дела како овог аутора тако и 
домаће књижевности за децу.
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Божићна прича, Чарлс Дикенс
Шкртог усамљеника, директора Лондонске банке, Скруџа, посећује 

рођак који га моли да га пусти са посла на Божић. Он га пушта, али уз 
услов да му тај дан неће бити плаћен. Након што Скруџ затвори канцела-
рију, посећује га дух пријатеља Марлија, који га сурово суочава са реал-
ношћу... Позната Дикенсова прича која слика људске слабости и мане, са 
снажном поуком о важности пријатељства, топлине и љубави за човека.

Необични ђаци, Светлана Живановић
У роману Необични ђаци ученици VII/2 удружују 

своју машту и постају уједначена сила којој одрасли 
не могу ништа. Оног тренутка када се одрасли изистински замисле, 
почиње трагање за решењем како са умноженим дечијим „ја” изаћи 
на крај.

Али таква деца знају зашто се супротстављају и интригирају про-
сечност. Да ли је оправдано радити што и они? Зашто је важно су-
протставити се? Шта се догоди када се окаче на чивилук, а шта када 
наставник пореди математику и прашуму? Читаћеш...

Време је за промену навика у школи, јер деца траже пажљивог 
слушаоца, ненаметљивог и доследног саговорника. Нема посустајања... Они најбоље 
знају ко може да им посоли памет.

Патуљци и виле-Пролеће, Петковић Милош
Шумска госпа, најмудрија и најстарија међу вилама, болесна је. Чудном повезано-

шћу заједно са њом и природа пати, умире, а очекивано пролеће не долази. Против 
злих чини које су одговорне за ову пошаст нико нема решење. Нико – осим двоје малих, 
храбрих и по свему другачијих јунака.

Патуљак Барбут Риђобради, син Мандрагоров, живи у патуљачком граду испод Ђа-
воље вароши. За разлику од својих саплеменика злато и дијаманти га не интересују, не 
пије пиво, нити ужива у бучним патуљачким забавама. Са својим твором Пасуљем и 
давждењаком Калеидом живи повучено читајући књиге и учећи магију све док га остали 
патуљци једнога дана не протерују само зато што је другачији од њих…

Није само патуљачки свет нетрпељив према другачијима. Вила Гаја Брезана због свог 
поломљеног крила, беле косе и пегица била је предмет задиркивања и исмејавања од 
стране других вила. Али када је требало показати храброст и мудрост, када је треба-
ло жртвовати се и сопствени живот ризиковати зарад општег добра – патуљак Барбут 
Риђобради и вила Гаја Брезана су показали своју посебност и величину!

Девојчица из светлуцаве долине, Марија Пар
Тоње је једино дете које живи у светлуцавој глимердаленској долини висо-

ко у планинама. Дане проводи са старим, мрзовољним Гунвалом, својим нај-
бољим пријатељем, и пошто су стално заједно, Тоње мисли да зна све о њему. 
Ипак, показало се да и није баш тако. Једног дана Тоње је сазнала да Гунвал крије велику 
тајну…

И док се пролеће бори да победи зиму, док се долина пресијава, а река бруји, Тоње 
покушава да врати срећу и звуке виолине у живот свог пријатеља, уз омиљен мото – бр-
зина и самопоуздање.
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галерија

Елена Пантић, VI/4 
ОШ „Вук Стефановић Караџић”

Софија Чампар,  
ОШ „Милутин и Дргиња Тодоровић”
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Лука Словић, III/1-И 
ОШ „Милутин и Драгиња одоровић”

Наталија Луковић
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велики одмор

Загонетке
Народне загонетке су традиционалне говорно-мисаоне поруке. Састоје се из ме-

тафоричног, или непосредног, двосмисленог, нејасног и често збуњујућег питања, 
које има готово утврђени облик, на које постоји само један одговор.

Покушајте да дате одговор на ове, које објављујемо.
Ако сте чули или прочитали неку занимљиву загонетку, поделите је са нама и 

вашим другарима.

Питалице
Питалица је сажета форма, део народне књижевности, а чине је питање и одго-

вор који је мудар, али и често духовит.
Оне су поучног карактера, па их пажљиво прочитајте и обратите пажњу на 

поруку.
Зашто  пијетао затвори очи кад кукуриче.

Јер зна песму напамет.

***
Шта се налази између земље и неба.

Слово И.

***
Два су брата, један ми је стриц, што ми је други?

Отац

***
Колико има човјека на свету.

Само четири, јер се каже четири човека, а даље се каже – пет људи, шест људи...

Има очи - не види, има уши – не чује

***
Сивац море прескочи, ни копита не 

скваси.

***
Мојих родитеља је син (кћерка), а није 

ми брат.

Мала башчица ситним трњем ограђена

***
Још се мати не роди, син по кући 

ходи.

***
Ти га имаш и ја се њим служим.
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Народне пословице и изреке
То су сажете животне мудрости и искуства народа. У пословицама се често јасно 

граниче добри и лоши поступци, као и награда или казна за одговарајуће деловање.

Разбрајалице
Разбрајалице су кратке песмице које деца говоре док се играју. Изговарају их кад 

желе да се разброје у некој игри. Одликује их низ ритмичних и звучних речи необ-
ичног значења или без значења. На крају разбрајалица налазе се кратке, наглашене 
речи које падају на онога ко треба да испадне из игре или да започне игру.

Бумбар, делипар, сео цар на кантар, жарипан, пеливан, мерили га по вас дан, 
паде, па се скљуси и рече му – ту си!

***
Енци, менци, на каменци, тамо кују дванајст деци; ин, пин, чарапин, чараупе, 

једи супе баш ти!

***
Једноголо, двоголо, троголо, чеврголо, пегало, шегало, шегдман, докма, дишман, 

картуш, гарагуш, врчи реп, трчи зец!

***
Ари, бари, ежи, жежи, да се врло добро бежи!

***

Хопа цупа танца љуби баба старца, а девојка момчића за четири новчића.

Ко из дома иде с преваром, враћа се 
кући са штетом.

***
Ко с ђаволом тикве сади, о главу му се 

лупају.
***

Себи помоћ крати ко је другоме нијече 
(одриче).

***

Здравље се лако изгуби, али се тешко 
добије.

***
Дрво се на дрво наслања, а човек на 

човека.
***

Тешко другу без друга и славују без 
луга.
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сваштара

Моје 
одељење

Школа је велико царство
Пуно принчева и принцеза.

У том царству постоји
И влада другарство.

Журним кораком идем у школу,
Волим своју клупу

И најбоље другарице Машу и Каћу.
Ту је и мој друг Немања

Воли са друговима да се свађа.
Поред другова и другарица

Ту су и симпатије мале
Које сваком од нас фале.

Од школе до куће
Увек се о томе шапуће.

Другарство свима значи,
Заједно смо најјачи.

Али, чак и међу нама
Понека тужибаба се нађе.

Ипак сви се волимо
Јер је школа наш мали рај.

Не каже се узалуд
Најлепше је ђачко доба.

Где год да кренемо,
Ми само љубав сејемо.

Анђела Марковић, V/3 
ОШ  „Јован Поповић”, Крагујевац 

Предметни наставник:  
Сузана Матић
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укрштеница



Заједно и у зло време

Дечје искре су пре више од пола века закуцале на врата ваше шко-
ле. Током минулих година остало је много сјајних трагова ва-

ших некадашњих ученика на њиховим страницама. Неки од њих данас 
у вашим школама подучавају нове генерације лепоти и љубави, знању и 

солидарности, поштењу и искрености.
Током тих деценија доживеле су Дечје искре велике успехе, биле радо 

виђен гост у стотинама школа некадашње велике државе Југославије. Али 
биле и на великим искушењима. Распад те државе и рат на њеним про-
сторима, па санкције и изолација, бомбардовање наше данашње државе 
Србије – изазивале су прекиде у излажењу вашег и нашег часописа. Али, 
попут митске птице феникс, која из сопственог пепела поново настаје, и 
Дечје искре су обнављале свој живот и своје постојање. Она искра која нас 
је враћала у живот сте ви, драги наши сарадници – ученици, учитељи, 

наставници и професори. Многи данашњи учитељи, наставници и професори своје прве 
саставе и слике објавили су управо у овом Часопису.

Зато пружите шансу и данашњим генерацијама својих ученика да оставе траг на на-
шим страницама, траг који ће остати као трајно сведочанство о непоновљивим данима 
детињства, о сновима и надама пред вратима будућности, о радостима слободног духа и 
дубоке искрености.

У ово зло време велике пандемије, када би сви требало да будемо што више код куће, 
имамо прилику, захваљујући савременој технологији, да и даље будемо на вези.

Очекујемо ваше прилоге, можда инспирисане и овим изазовом. Са искреном надом 
да се за коју недељу или који месец поново сретнемо у учионицама.

Пишите нам, цртајте и шаљите, делите са нама своја размишљања, дилеме, идеје...
Ми смо ту за вас у свако доба.
Адресе за слање радова налазе се у импресуму, испод ових редова.
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