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ЧЕКАМО ВАС

ето је пролетело!
Још једно лето, још један распуст прохујали су
као брзи планински поток. Знам да вам се чини да је
неко украо део летњег распуста! Пролетео је. Али знам
да сте повремено током њега мислили и на ваше школске другаре и ужелели се школског жамора. А по мало
сте били и радознали да чујете шта ново вас чека у новој
школској години.
Летње успомене су се слегле, али још увек није касно
да их поделите са нама и свима који читају Дечје искре. Сачекали су вас стари другари и нове обавезе. Нестрпљиво сте
прелиставали нове уџбенике, упознавали се са новим наставницима, заронили у ново градиво. Годину дана сте старији,
више знате него прошле године у ово време, нова искуства сте
стекли. А сада почињу нова узбуђења, чекају вас нове теме, нове
бриге, нове радости, можда нове љубави. Довољно разлога да се
предате новим уживањима, да у све што вас чека улазите са радошћу и знатижељом.
Само тако, ако се са радошћу и знатижељом будете сусретали са сваким задатком, са сваком обавезом, са сваким искушење, и
ваши јесењи и зимски – школски дани - ће брзо пролазити а ви ћете се
осећати испуњеним, задовољним. Ако у учењу препознате радост, ако
са осмехом одлазите у школу, ваши дани личиће на песму.
Са вама ће и ове године све ваше радости, недоумице, стрепње, жеље и
хтења, сваку искру вашег стваралаштва делити и Дечје искре. Њихове странице биће увек отворене за вас и ваше прилоге, спремне да буде уточиште
ваших размишљања, недоумица, скривених љубави, искрених усхићења. Оне
ће вас подсећати на значајне датуме и теме, али биће отворене и за ваше
идеје. Објављиваћемо прилоге на теме које ћете радити у оквиру школског
програма, али и све оне које испуњавају ваше мисли.
Дечје искре имају мисију да негују и чувају српски језик и ћирилично писмо на Вуковом трагу и у његовом духу; да негују културу сећања и историјско
памћење; да афирмишу значење школе и хармонију међусобних односа ученика и наставника и професора; да уздижу еколошку свест и очување природе на планети, јединој адреси коју сада имамо за живот; да подстичу слободу изражавања и критичко мишљење, креативност и стваралачки дух; да
отварају простор за исказивање искрене љубави, другарства, солидарности;
да преносе искре племенитог хумора, шале и досетке. Једноставно, да буду
мера доброг укуса, лепог васпитања и одрастања у духу највиших људских
вредности и наше добре традиције.
Чекамо на вас!
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Тако је почело
Од настанка Дечјих искри прошло је више од пола века. У знак пијетета
према онима који су поставили темеље нашег часописа у овом броју преносимо сећање просветног радника др Жике Марковића, првог уредника часописа, које је он записао на тридесету годишњицу оснивања Дечјих искри.

Б

ило је то време такмичења
ученика основних школа у писању песама, прича, путописа, у
ликовном изразу... Пожелео сам
да вредније радове сакупимо. Тако
је настала „Наша читанка“, први
зборник ученичких радова општине Крагујевац, а потом
и зборници „Деца радосне змеље“, „Деца
октобра“.
Истовремено,
сарадња
крагујевачких
и
братских школа из других
крајева била
је веома развијена, па су
тако у Крагујевац стизали
ученички
радови са свих
страна Југославије. У једном тренутку помислио сам
како би било лепо да
све те дечје искрице срца
сакупљамо и полако објављујемо. Идеју је свесрдно прихватио
председник тадашњег среза Славко

Зечевић и одмах одобрио три милиона динара за први број дечјег листа. То је било довољно не за покретање листа, већ за покретање правог часописа за дечје стваралаштво.
Љуба Пејовић, Драгослав Максимовић, Градимир Вукадиновић, Душанка Душеј и ја одлучили
смо да то буде југословенски часопис.
Дуго сам се мучио око наслова. Желео сам
да реч искра
буде у основи,
онда је, некако спонтано,
заискрио тај
наслов „Дечје
искре“,
и
Љуба Пејовић
је насликао заглавље будућег
часописа.
Тако је почело.
Већ новембра 1966.
по
јавио се први број
„Дечјих искри“. Наша радост и данас!
Др Жика Марковић,
први уредник „Дечјих искри“
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ао подстицај новим генерацијама, повремено ћемо из пожутелих комплета Дечјих искри пренети по неки прилог. Овога пута то је песма једне
ученице Основне школе „Милутин и Драгиња Тодоровић“, објављена у октобру
1995/96. школске године, којом идемо у сусрет Крагујевачком октобру.

Свет у коме бих волела да живим
Нека се умире високе горе,
нека застану реке и море.
Нека стане за трен време што стиже
и нека се небо спусти још ближе.
Нека дигну главу цвеће и трава,
нека се примакну границе држава.
Свет у коме бих волела да живим
нека буде свет коме се дивим.
Никад у њему да нема рата,
ако човек човека воли к’о брата.
Нек нема преситих и нема гладних
нема болесних и нема јадних.
Нека то буде свет нове среће
где рата никада бити неће.
А његови сви редом дани
љубављу новом нек’ буду обасјани.
Нек’ лепе и ведре буду ноћи,
све зиме и пролећа која ће доћи.
Нек’ сви народи мирно живе
и новом свету нека се диве.
Ја такав свет тражим и желим.
Hоћу да лепо живим да се веселим.
Ивана Александровић, VII
ОШ „Милутин и Драиња Тодоровић“, Крагујевац
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Позна јесен
Дошла је јесен
С класјем пшенице,
Са плодовима
Диње и лубенице.
Прошли су врели, летњи дани,
Дошла олуја и киша нежељена.
Не чујем више децу у парку,
Већ само једну тужну свраку.
Гракће она, најављује дан
Још један тмуран и прохладан.
Сада се зна, јесен је ту
Али шта могу, сада одох у школу.
Анђела Живковић, VII/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”
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Добродошлица за прваке
ШКОЛА
Шта је то ШКОЛА?
Осим што је образовање и васпитање,
школа представља и благостање.
А шта је то благостање?
Благостање је најлепше осећање.
Нежан поглед и умирујући глас
који ће увек бити ту за вас.
Топле речи, да вам снагу пруже,
другари радосни, с' вама да се друже.
Загрљаји бисерни у школи се нижу
и ваше задовољство у висине дижу.
Кроз свакодневни рад знање се рађа,
уз сарадњу у школи, не постоји свађа.
Разумевање, помагање само нек се множе,
руке, на руке, као коцкице да се сложе.
Ето шта је школа укратко ћу рећи,
ЗАЈЕДНИЦА У КОЈОЈ ЋЕТЕ
НАЈВРЕДНИЈЕ УСПОМЕНЕ СТЕЋИ!
Учитељица Ивана Милошевић
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“
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Боје завичаја
Село

У пролеће, када сунце обасја село,
уз цвркут птица и лак поветарац,
кад дрвеће скине зимско одело
разбије се и последњи зимски ланац.
Зимска идила постане пролећни рај,
шарено цвеће украси сваки крај.
Ваздух је пун цвркута птица и дечје граје,
као да нам село све од срца даје.
Тада село буде као нека слика,
ремек-дело великог уметника.
Све цвета, пупи, мирише па лепотом зрачи све више и више.
Онда крену први радови у пољу,
уз песму сељака све иде на вољу!
Тада су пуне и сеоске баште зеленила и плодова као из маште!
Али су стварне и без тајне.
Свака је заливена водом и знојем сељака,
сељака, радника, али весељака!
У врело лето пшеница се злати, па своју лепоту мора жетвом да плати.
Пуне су тада ливаде и поља, сви се надају да ће жетва бити од прошле боља.
Тада нас чека и сеоска слава,
када је поносна свака сеоска глава.
Кад пред крај лета зароси роса прва, у шуми се за зиму спремају дрва.
Миришу крушке и јабуке румене,
па ми од самог мириса крв слатка ко грожђе тече кроз вене!
Јесење се спремају кише, убраног кукуруза све је више.
Пуне су њиве, ал само на кратко! Спрема се зимница и од дуње слатко.
У зиму, кад село поново огрне беле скуте,
свака кућа спокојно дрема, кроз прозоре гледамо мразеве љуте,
а пред Божић бадњак се спрема.
Тада је радосна свака кућа,
Божић носи обичаје своје,
тада се ломи чесница врућа,
Божићне се песме кроје.
И тада се сања пролеће топло и мило
како весело над селом шири своје крило.
Вељко Продановић, VII/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”
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Питешти - Крагујевац

Пола века размене ученика

У

оквиру програма међународне
размене између Крагујевца и
побратимског румунског града Питештија већ готово пола века одвија
се размена најбољих ученика основних школа. Сваког јула аутобус из
Румуније довезе ђаке из Питештија
у Крагујевац и наредног дана одвезе
наше ђаке у Питешти, а по завршетку размене наш аутобус враћа румунску децу у Питешти и наредног
дана нашу у Крагујевац. Дакле, деца
бораве у истом периоду у Србији и
Румунији, а сусрет деце два града се
дешава последњег дана у Питештију,
где на кратко имају прилику да се
упознају и размене искуства.
Ученици из Крагујевца се бирају
на основу критеријума које одређује
градска Комисија за утврђивање
предлога за избор деце, омладине,

наставника и пратилаца у оквиру
програма међународне размене, а
који подразумевају да свака основна
школа Одлуком наставничког већа
одабере ученика осмог разреда који
има просек 5,00 и пребивалиште на
територији града Крагујевца. Како
наш град има 22 основне школе плус
Одељење за талентоване ученике у
Првој крагујевачкој гимназији, то
сваке године 23 ученика има могућност да упозна део Румуније. Уз
предлог ученика, школе достављају
и предлоге за два пратиоца.
Ове године наша деца су боравила
у Румунији од 12. до 22. јула, а поред
боравка у Питештију и околини, пет
дана су провела и на Црном мору.
Деца из Румуније су боравила у
Крагујевцу, а након тога провела и
шест дана на Златибору.
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Запис са путовања

Најбоља другарска авантура

К

ада сам ушао у бус, сва та непозната лица нису обећавала. Очекивао сам
да ће ово бити још десет монотоних дана у мом животу.
То јутро, тај полазак у нама непознат град, мислим да ће ми заувек остати
у сећању. Уплашен како ће се ово све на крају и завршити, у мени је било милион различитих осећања. Сат по сат, дан по дан, све смо се боље упознавали
и, за кратко време, ти људи су ми постали тако блиски. Десет дана константно проведених са њима не бих мењао ни за шта на овом свету.
Када смо пролазили кроз Букурешт, обишли смо једну огромну палату
која нам је личила на Пентагон.
Највише дана смо провели у Питештију и у месту Вама Вехе, на мору,
које је било дивно. Први пут сам био на Црном мору. Иако је место било јако
мало, било је интересантно и имало је довољно ствари да нас забави. У Питештију, дане смо углавном проводили у парку и на улицама града. Посетили
смо и зоолошки врт. Обишли смо и место Мамаја, које се такође налази на
мору, а при одласку у то место, возили смо се жичаром и тако видели цео
град.
Када би ме питали кога бих изабрао за истраживање мени непознатог места, то би сигурно били они, нико други. Док смо млади, жељни смо авантуре
и нових ствари. Заједно смо имали једну од најбољих авантура.
Тих десет дана, и свако ко је имао улогу у тих десет дана, остаће заувек у
мом сећању, уз жељу да се још једном понови.
Богдан Маринковић,
представник ОШ „Мирко Јовановић”
(сада ученик Прве крагујевачке гимназије)
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ЂАЦИ ПУТОВАЛИ ДО СВЕТЕ ГОРЕ

У

ченици шумадијских школа, награђени на конкурсу Школске управе у оквиру Госпојинских свечаности, путовали
су и ове године до Свете Горе и других
православних светиња у Грчкој. У периоду од 11. до 15. септембра, основци и
средњошколци из Крагујевца и околине,
чији су ликовни и литерарни радови о
Богородици прошле године оцењени најбољима, имали су прилику да учествују
на поклоничком путовању које традиционално организује братство Саборног
храма Успења Пресвете Богородице, са
благословом шумадијског епископа Јована. Укупно је на пут кренуло 36-оро ђака,
у пратњи двојице свештеника, петоро
вероучитеља и двоје саветника Школске
управе. У складу са устаљеном праксом,

мушкарци су боравили у Српској царској лаври манастиру Хиландару, док је
за женски део групе организовано крстарење дуж обале Атоса и посета хиландарском метоху Милоарсеница (Каково).
Дечаци, ученици основних и средњих
школа, укупно њих 18, заједно са свештеницима крагујевачке Саборне цркве Слободаном Савићем и Дејаном Лукићем,
вероучитељима Миодрагом Крстићем и
Владимиром Петровићем и саветником
у Школској управи Радојком Дамјановићем стигли су бродом до Хиландара,
где су присуствовали богослужењима,
поклонили се светитељским моштима и
чудотворној Богородици Тројеручици,
једној од најпоштованијих икона у целом
православљу. На овој светој земљи ходи10

ли су „стазом векова” дуж које су видели
место до кога је, по Божјем Промислу, на
леђима магарета, из Србије стигла чудотворна икона Тројеручица, затим чесму
подигнуту у част краља Александра Обреновића који је крајем 19. века пресудно
допринео опстанку Хиландара као српског манастира. Застали су и код Крста
цара Душана Силног, једног од највећих
ктитора ове светиње и предахнули испод
маслине засађене приликом његовог доласка на Свету Гору половином 14. века.
На Светој литургији у храму Ваведења
Пресвете Богородице, један број дечака
примио је Свето причешће. По завршетку боравка у Хиладару, ова група имала
је прилику да посети и руски манастир
Пантелејмон, у коме је замонашен Свети
Сава, а затим да са брода види и неколико
грчких светогорских манастира.
Док су мушкарци боравили на Атосу, девојчице, њих такође 18, заједно са
вероучитељицама Аном Зечевић, Оливером Станчић и Иреном Станић, као и
просветним саветником Милом Тодоровић, учествовале су на крстарењу бродом дуж обале Свете Горе. Осим што су
виделе девет манастира, имале су и ретку
прилику да се поклоне светитељским моштима на самом мору. Наиме, монаси из
манастира Дионисијат чамцем су, у складу са традицијом, пренеле до брода мошти Светог Јована и Свете Петке. Осим
крстарења, женски део групе је посетио
Милоарсеницу (Каково), метох манасти-

ра Хиландара, који се налази на путу између Јерисоса и Ставроса на полуострву
Халкидики.
Када су се сви учесници овог путовања
поново састали у Уранополису, где су
били смештени у хотелу на самој обали,
имали су времена за дружење и уживање
у Егејском мору и топлом грчком сунцу.
Последњег дана боравка сви заједно посетили су манастир Свете Лидије у Аспровалти, чије је сестринство током ратова
на простору бивше Југославије угостило велики број српске деце из Хрватске,
Босне и Херцеговине, Косова и Метохије
и других крајева у којима је страдао српски народ. Након топлог пријема у овом
манастиру, ђаци из Шумадије запутили
су се према Солуну. Ту су најпре посетили Српско војничко гробље , где су свештеници служили помен српским ратницима из Великог рата. Боравак у овом
грчком граду који има велики значај за
Србе настављен је одласком у знамениту
цркву Светог Димитрија и поклоњење моштима солунског светитеља заштитника.
На крају, сви ученици и њихови пратиоци
прошетали су се до Аристотеловог трга и
чувене Беле куле, где је и завршен обилазак Солуна. Уследио је повратак кући,
а утиске и успомене са овог поклоничког путовања, које је у оквиру Госпојинских свечаности, седми пут организовало
братство крагујевачког Саборног храма,
учесници ће још дуго носити у својим срцима.
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сторијска читанка

Странице из Савиног дневника

Поука са најчистијег извора
„Историја је учитељица живота”. Ма, ко још воли историју у
6/2, осим мене? Чак и Сава, историчаркин син тј. мој друг из
одељења, зна да сам ја историчаркин омиљени материјал за
пуњење главе годинама, чињеницама, бунама, ратовима, ...
Ја сматрам да од историје
можемо много да научимо. Из
ње црпимо узоре, знање и поуке, који не вреде ни једне оцене
у електронском дневнику, већ
вреде цео живот.
Тако, док се спремам за окружно такмичење из историје,
фокусиран сам на историју
средњевековне Србије и Немањића. Е, Саво, Саво, друже
мој, кад би знао све подвиге свог
имењака Саве, просветитеља,
принца Растка Немањића.
Обожавам да ишчитавам историјске податке. Задивљен сам
и фасциниран борбом против
Византије, а године које учим
и догађаје, савладавам једним
погледом. Наилазим на део о Светом
Сави. Ту сам са изненађењем дочекао детаље у којима се помиње да је
Сава имао највеће погодности као
принц, а да би имао још веће када
буде добио титулу од оца Немање. У
почетку ми је било чудно што је напустио двор, међутим, како време
иде, схватам да је богатство у скромности. Фасцинирали су ме сви пода-

ци са његових путовања, из његовог
живота, легенде и предања. Био је и
монах место монарх, дипломата место аутократа, архиепископ и скромни слуга Божји.
Онако задовољан и засићен
знањем одлазим, уморан урањам
главу у јастук. Некако тешко,али истовремено и брзо заспим. Негде пред
зору, кад се први зрак сунца са истока дизао, будим се, лежим укочен.
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Са правим и задивљујуће бистрим
погледом се присећам због чега сам
се пробудио. Затим негде, отприлике
на извору јутра, где се сунце пробија
кроз голе, али ускоро олистале гране,
сетим се да ми је баш Свети Сава пре
неколико тренутака говорио: „Када се
браћа посвађају, уследе тешки и мучни дани, прво деле њиву, кућу, шуму и
стоку, а негде падне и крв”.
О овоме сам дуго размишљао и
цео дан ми је то кружило по глави.
Још чудније је било што нисам имао
рођеног брата. Долази и пролази дан
за даном, у учењу стижем до цара
Душана, али, иако сам прешао градиво о Светом Сави, још ме је мучила реченица из сна. Тако физички
одморан, али психички уморан и
замишљен, почињем да копам, тражим податке о Савином дневнику.
Убеђен сам да сам негде читао страницу Савиног дневника. На њој је писало нешто уобичајене за оно, али и
за ово време. Тражим и даље. Боже,
да ли сам сањао или сам стварно
читао? Имао сам неку стару, излизану књигу, покапану воском свеће
коју ми је историчарка дала да проучим. Покушавам наћи нешто вредно и корисно што би решило вечиту
српску енигму: „ЗАШТО СЕ БРАЋА
СВАЂАЈУ?”.
Негде у зору, ко зна којег дана
учења, будим се и, као из топа сетим
се онога шта сам сањао. Овог пута
светлост, онако јака и бљештава,
створи ватру и књигу, али је не запали, већ се сједини и отвори последњу
страницу са црвеним шарама иницијала. Одмах сам се сетио да тако
изгледа нагорела и спаљена страница из Савиног дневника о којем

сам данима размишљао. Осетио сам
олакшање. Речи које су текле као
вода са Савиног извора. Као да ми их
је баш Сава изговорио у заборављеним сновима. И одмах сам их ставио
на папир. То су биле речи помирења.
Тог тренутка, знао сам како да их искористим!
Наиме, двојица браће из мог комшилука посвађали су се око њиве.
Док су преграђивали и делили њиву,
онај старији узе колац и баци на стопало оног млађег. Кану кап братске
крви.
У једном тренутку све моје познавање историјских чињеница, битака,
победа, важних година и преломних
историјских тренутака постаде небитно, а животно искуство од изузетне важности. Сутрадан позвах једног
брата да дође код мене. Пре него што
је прешао мој праг, пресавих папир
са Савиним речима и ставих га под
шољу чаја коју је обавезно код нас
пио. Након два - три гутљаја видео
је папир. Узео га је, отворио и прочитао. Све оно што је Сава говорио о
слози браће он прочита и као са најчистијег извора кану искрена братска суза право у чај . Истог трена,
истрча напоље, оде до куће и загрли
брата повређеног и ожалошћеног.
Већ сутрадан све коље из њиве побаца у прву јаругу.
Тако су се српска браћа од памтивека свађала, у Савино, али и у ово
наше тешко време.
Ето: Историја је учитељица живота!
Вељко Продановић VII/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”,
Крагујевац
Предметни наставник: Бојана Тубић
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Природа ме надахњује

За позитивну енергију, за добро расположење, за радост у игри и учењу, понекад
је довољна једна мала шетња, или неколико минута уживања у природи која
нас окружује. Дивне поруке о лепоти и значају цвећа у њиховим даним, стижу
нам из Основне школе „Трећи крагујевачки батаљон”, а лепоти природе диви се
и једна Александра из Баточине. Ови нежни стихови одишу мирисом најлепшег
цвећа. Па уживајте.

Ружа

Цветна песма

Живот је леп
и волим сваки цвет.
Када цвет замирише
свет волим више.
Волим да миришем руже
и да сањам дуже.
Волим црвену ружу
и радујем се пужу.
Волим руже,
јер сам из Груже.
Желим да уберем цвет
и волим цео свет.

На ливади живи
Свет му се диви
Лепо мирише
И још лепше дише.
Дршкица зелена
Латица црвена
Башта се хвали
Црвеној лали.
Заиграће своју игру
Весели лептирићи
Цвуда ће се осетити
Шарени цветићи

Милица Милојевић, III/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”

Невена Симовић, III/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”

Омиљени цвет
Она је украс свих
Шумица и ливада
Међу првим је пролећним
весницима.
Воли је свака пчелица
То је моја омиљена љубичица.
Њена боја је углавном лила
И свима је мила
Краси је прелеп мирис и боја
И зато је то
Омиљена цвећка моја
Дарија Ајдаровић, III/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”

Наталија Максимовић III
ОШ „Свети Сава”
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Мај

Љубичица

Док птичице на мом прозору певају
Лепоту дају
Овом дану и месецу мају.
Крај потока лежи срна
И из жбуна извирују та два ока црна.
Радује се пролећу, баш као и ја,
Ал се плаши од ловца
Да је се не дочепа.
Сова на грани спава,
Зека по пољу трчи,
А малени цврчак у трави цврчи.
Све животиње за пролеће спремне!
Баш као и ми!
Радујмо се заједно, скупа сви!

Стигло је пролеће
Радује се свако
А из траве вири
Плаветнило неко.
Љубичице су плаве боје
Украшавају двориште моје
И на столу
Лепо стоје.
Када се спусте
Облаци сиви
Љубичица својим изгледом
И мирисом све оживи.

Александра Миковић,V/2
ОШ „Свети Сава” Баточина

Лазар Бечановић, III/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”

Песма о ружи и пужу
Једна мала ружа
Склониште је за
Спораћа пужа.
Кад ветар дува
Ружа пужа чува.
Пуж ружу много воли
За њено се здравље моли.
Што дуже да ми живи
Помисли у себи пужић сиви.
Ружина боја је чисто бела
Нема лепше од ње ни на крај села.
Жарко сунце ружине листиће мази
Само кише треба да се пази.

Јана Милојевић, IV
ОШ „Светозар Марковић”

Песма о цвету
Био једном један цвет
Велики као цео свет
Латице му биле беле боје
Те му боје лепо стоје.

Алекса Смиљковић, III/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”

Око њега окупља се разна раја.
И далеко се чује дечија граја.
Мирис цвета опојно их пије
и њихова дечија лица нежно лије.
Николина Бачанин, III/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”
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з Вукова рукава

О

бјављено 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 првог 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.

Крепао котао

И

змисли један прости сељанин како би преварио каматника трговца у вароши, који му је доста кривице урадио, и пође један дан у трговца молећи га:

– Господару, молим те, узајми ми котао ракијнски, да нешто ракије испечем, а до
данашњега дана донијећу ти га и добити нањ талијер.
Слакоми се трговац и узајми му котао, а сељанин седми дан пође к трговцу и однесе један преко мјере мали котлић ракијнски говорећи:
– Знаш, шта је господару?
– Шта? – запита трговац.
– Богме се окотио твој котао – одговори сељанин – и ево сам ти ждријебе од њега
донио, јер је у мене ждријебац и дошао, а ја твојега не ћу.
– Браво! Браво! – одговори трговац – по томе се види, да си човјек поштен, фала
ти!
– Него, молим те, господару – придоде сељанин – нека још који дан у мене постоји
котао, јер га онако болесна не могу справити.
– Добро дакле – одговори му трговац.
Послије десетак дана дотрчи уплашени сељанин к трговцу, па му рече:
– Господару, не знаш несреће?
– Које? – запита трговац.
– Крепао котао.
– Како крепао, ничији сине! – продера се трговац – како може котао крепати?
– Ето како – прихвати сељанин – штогођ се коти, ваља и да крепа.
И на овај начин, кад трговац потјера сељанина на суд, сељанин и у суду добије
разлог, и узме велики котао за мали.

Језик села мога

КРЕПАТИ – угинути, липсати, црћи
КРТОЛА – кромпир
КАБАО – дрвена посуда за течност (воду, вино...), чабар, ведро
КИДИСАТИ – насртати, наваљивати, жестоко нападати
КОНАК – коначиште, преноћиште
КЉУК – изгњечено грожђе заједно са широм
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Како су настала имена насеља

(По Тодору Радивојевићу у књизи Насеља у Лепеници)
Аранђеловци и Обрадовићи.
Село је основано отприлике пре око 175
година. Засновала су га три рода: Толићи,
Стошићи и Станковићи. Кијево је добило
своје становништво из 16 области, од Лепенице, преко Расине, Врле, Темнића, Осата,
Биначке и Велике Мораве, до Црне Горе,
Старе Србије, Косова.
Неки сељани мисле да је име селу дошло
по руском граду Кијеву. Поузданије је казивање да су назив села донели оснивачи који
су дошли са Косова. На карти Краљевине
Србије налази се село Кијево између Призрена и Новог Пазара, а налази се и у Речнику места Краљевине у срезу подримском
близу Ораовца.
БОШЊАНЕ: Село Бошњане се простире
поред пута Велика Плана – Рача, с обеју
страна потока Старог села, који испод села
добија назив Бошњански поток. На десној
страни потока су Горњи, Ненадићки и Реонски крај, а на левој поточари и Доњи крај. У
врх потока је, с његове десне стране удаљени крај Трновча, као и Купусина и Крушар.
Бошњане је разбијено у осам крајева, од
којих су Купусина и Крушар некада били
трла, а од недавно су се ту почели настањивати.
Већи родови у селу су Татовићи, Миливојевићи, Шоковићи, Реонићи, Домановићи, Милићи и Ненадићи.
Сељани кажу да је њихово село добило
име отуда, што су га засновали Бошњаци
Татовићи. Оно се у почетку звало Бошњаци,
па Бошњак. Тако је записано и у првом попису села у Србији. Неки га зову и Бошњани.
У том облику је убележено и у Назначенију
из 1819. и у Пописнику 1922. Занимљив је и
извор назива она три удаљена краја. Трновче, по истоименом орашком селу, одакле
је овамо добегао један род за време Првог
устанка; на месту Крушара била је читава
гора од крушака; на простору Купусине успевао је најбољи купус у читавом селу.

ЈОВАНОВАЦ: Простире се на заравњеном
темену и по странама косе која дели воду
Лепеници и њеној левој приточици потоку
Глуваћу. Испод села пролази, по равни лепеничке долине, железничка пруга Лапово
– Крагујевац. Село има два краја, Горњи и
Доњи. Зову их и махалама. Горњи крај зове
се друкчије Ерска, а Доњи Бугарска мала,
јер у првом преовлађују досељеници из
Старе Србије, а у другом из Бугарске. Село
се протеже од Глуваћа до потока Бозмана,
који га дели од села Петровца. Јовановац је
друмско село кроз које води неколико улица. Главна иде теменом кроз сред села. Куће
су подигнуте на улицама с обеју страна, те
ове изгледају као шорови. Између Горњег и
Доњег краја нема размака; они прелазе један у други. То исто вреди и за главну сеоску улицу.
Село је сашоравано по наредби кнеза
Милоша. У Горњем крају се истичу бројем
домова Миљковићи, Богојевићи, Барјактаревићи и Јовановићи (Дудићи), а у Доњем
само Цакићи (Николчићи).
Јовановац је заснован отприлике пре око
230 година. Сељани кажу да је њихово село
добило име по неком Јовану, оснивачу рода
Јовановића (Дудића), који се први доселио
у ово село у збег.
КИЈЕВО: Кијево се простире с обеју страна Кијевачког потока на двема косама, од
којих десна чини развође између Лепенице
и потока Грабовика, а лева одваја Кијевачки поток од Младенове воде и Доброводичког потока. Два су сеоска дела на десно
(Горњи крај и Ламбићка мала), један на
левој (Станковићка мала), а један на обема странама сеоског потока (Доњи крај).
Велики родови имају у Кијеву куће збијене
у групе. У Горњем крају такве кућне групе
имају Осаћани, Толићи, Првићи и Сурићи.
У Станковићкој мали Станковићи, Антићи
и Нешићи; у Ламбићкој Ламбићи, Белићи
и Блажићи; и у Доњем крају Милошевићи17

Породична прича
Дојење је љубав

П

их посматрам тако целог дана. Њихова
чаролија се преносила ваздухом. Собу
су испунили дивни мириси бебе, млека,
такве повезаности и мира.
Никада до тада нисам видела како
бебе доје, мада ми је мама причала да
сам и ја дојила скоро петнаест месеци.
Онда ми је објаснила зашто бебе доје и
колико је мајчино млеко здраво.
Бебе имају урођени инстинкт сисања,
тако се хране и преживљавају, тако препознају мајку, повезане су, јер су близу
маминог срца, дојење их смирује и тада
су дивне.
Мајчино млеко је најздравија храна
за бебе, помоћу њега бебе напредују и
развијају се, штите се од алергија, вируса и бактерија, развијају интелигенцију,
богато је свим хранљивим материјама
неопходним за бебу, не постоји довољно
добра замена за њега без обзира у којој
се земљи прави. Најјефтиније је, најекономичније, биолошки тестирано, нема
амбалажу за рециклирање, не загађује
околину, не квари се, нема рок трајања,
не треба да се подгрева, не треба никаква
амбалажа за транспорт, довољно је само
једно- МАЈKА!
Мама ми је рекла да би законом забранила производњу цуцли и лажа за
бебе. Kада сам је питала зашто, објаснила ми је:
„Младе, неискусне мајке, доносе у
породилиште лаже за бебу коју још увек
нису ни родиле. Kада се породе, прво
дојење је најбитније. Приликом тог првог покушаја, многе мајке одустају од
дојења, или немају стручну помоћ, или
немају искуства, или им је просто лакше
да одустану не знајући шта пропуштају.
Први подој је најбитнији, бебе су слабе,
још увек измучене приликом порођаја,

ре нешто мање од четири године, седела сам за столом и писала домаћи
задатак. Моја мама је журно истрчала из
купатила и рекла да јој је пукао водењак.
У том тренутку нисам знала шта је то,
али сам приметила да је видно узбуђена.
Брзо нас је пољубила, истрчала напоље
и рекла да будем добра, да ће доћи кући
за пар дана.
За три дана вратила се кући, али не
са великим стомаком, већ са преслатком
малом бебом. Била сам пресрећна, мама
ми је родила малу секу. Нисам се одвајала од ње, пратила сам је шта ради, и како
мирно и слатко спава. Мало ми је била
досадна зато што је превише спавала, а
ја сам хтела да се играм са њом. Након
два сата коначно се пробудила и почела
гласно да плаче. Чак и тада је била преслатка. Мама нам је пришла и рекла ми
да бебу мора да пресвуче и да је нахрани, да плаче јер је сигурно много гладна. Питала сам је да ли бебе могу да једу
исту храну као и ми, иако нисам приметила да беба има неки зубић. Насмејала
се од срца и рекла ми да беба мора да
пије млеко. Потрчала сам ка кухињи да
узмем млеко из фрижидера да би моја
сека што пре престала да плаче. Мама се
још гласније насмејала, толико да су јој
сузе полетеле на очи. „Добро мама, шта
је сада смешно, хоћу да ти помогнем?”,
зачуђено сам је питала. „Дете моје слатко, мале бебе не пију млеко из фрижидера, оне сисају!”, рекла је моја мама кроз
сузе и смех. „Дођи да видиш.”
Пресвукла је бебу и узела у наручје.
Онда јој је дала да доји. Kаква се магија
десила тада. Беба је исте секунде престала да плаче и почела гласно да цокће.
Своју ручицу ставила је на мамине груди. То је био леп призор да сам могла да
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Анђелија Луковић, V
ОШ „Јован Поповић”
двиче... пију кафу, сокове, ракије, вина,
воде разних произвођача... и све то је
нормално, и никога ни за шта није срамота, чак многи то и не примете. Али,
не дај Боже, да мајка седне на клупу да
подоји своју бебу у парку, сви се окрећу,
смеју, и задиркују је. Не схватају да је и
та беба гладна у том тренутку, али нажалост, или на сву срећу, хамбургер не
може да поједе.
Зато и ја кажем: Моја мама је у праву. О бебама зна много. Можда је то зато
што је ишла у ту школу, или зато што
има нас три кћерке, или што нас је све
три дојила, не знам. Али знам да је подржавам, и подржавам сваку мајку која
са великом љубављу доји своју бебу, јер
ДОЈЕЊЕ ЈЕ ЉУБАВ!!!

још увек бљуцкају плодову воду, слабог
стомачића, оне чак тада нису ни гладне,
већ просто траже близину мајке. Оне
мисле да њихови мезимци плачу јер су
гладни па одмах дају дохрану или лажу
како би се бебац смирио а не знају колико греше. Беба приликом првог подоја учи исто као и мајка шта је дојење.
Она има инстинкт сисања, али још увек
је нејака да доји јако, зато свака мајка
треба да има стручну помоћ уз себе, све
док оне и бебе не науче да сарађују. То је
пропуст у данашњим породилиштима.”
Такође би моја мама увела нов члан
закона: свакој особи која се подсмева
дојењу новчана казна, и то висока. На
улици, у кафићу, ресторану, библиотеци
и на свим другим јавним местима сви
људи једу: кокице, пице, палачинке, разне колаче, сладоледе, хамбургере, сен-

Анђела Живковић, V/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”
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Препоруке
П

ролетео је велики школски распуст у коме сте, надамо се, прочитали неке од књига које
смо вам препоручивали у Дечјим искрама током прошле школске године. Очекујемо ваше
приказе прочитаних књига, утиске које су оставиле на вас. Почела је нова школска година и са
њом разноврсне обавезе. Али свакако немојте заборавити да је читање један од најбољих начина да се одморите од школских обавеза. Библиотеке су отворене за вас, а ево наших препорука
књига за које смо уверени да вас могу одвести у занимљиве светове маште и реалности.

Тајна жутог балона Никол Лезије
Десетогодишња девојчица Доминик тугује што ће лето провести у
граду. Изненада на њен балкон слеће огроман жути балон са поруком:
„Имам скоро једанаест година и много, много ми је досадно. Хоћеш ли
да ми будеш другарица? Елена”.
Храбра Доминик, заједно са братом Мишелом креће у потрагу за
Еленом. Претражиће све тргове, радње, квартове, паркове и баште, завириће у сваки кутак Париза, проћи ће кроз безброј авантура, комичних ситуација, и коначно наћи старог сликара који познаје Елену. Да ли
ће се ове девојчице и сусрести, сазнаћете ако прочитате књигу!

Мој брат је Суперхерој Давид Соломонс
И ја бих био Суперхерој, али морао сам да пишкиришким!
Не-мо-гу-ће! Није фер! Требало би да је Лук тај који ће добити супермоћи. Требало би да он носи маску и плашт, лети, испаљује муње
из прстију и спасава сирочад из зграда у пламену. Лук је тај који је
заљубљен у стрипове, који од јутра до сутра живи у свету који зачињава
фантастичним елементима. Али у животу се сусрећеш са оним одлучујућим тренуцима када ствари крену на ову или ону страну. Ванила
или чоколада. Глатко или хрскаво. На теби је који ћеш избор направити
и понекад су три мале речи све што ти је потребно да промениш живот:
– Морам да пишким.
Зак, његов брат, досасадњаковић и штребер, никада није прочитао стрип. И то вече, које
су проводили у њиховој кућици на дрвету, требало би да је као и обично заглављен у решавању једначине с једном непознатом. А онда… дошло је до блеска црвеног светла, или можда
зеленог? Зак је осетио налет енергије, сваки атом његовог бића је горео и… добио је моћи да
спасе два универзума.
Изузетно узбудљив, изузетно смешан, одважан водич кроз тајне галаксије, ово је нови метеорски глас у дечјој фантастици!

Рат дугмића Луј Перго
Класична прича Луја Пергоа о дечјем ривалству и пријатељству. Роман почиње шаљиво и невино, али постаје све суровији што се граница
између игре и стварности више помера. Перго у њему епски описује
борбе, прво вербалне, а потом каменицама, две групе дечака из суседних, завађених села. Све почиње као игра, док улог не постане превелики.
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Срећом, млеко Нил Гејмен
Знате већ како је то кад мама оде на пословни пут и препусти тати да
брине о свему. Остави му дугачак, дугачак списак обавеза. А најбитнија
је да ОБАВЕЗНО купи млеко. Нажалост, тата то заборави. И зато наредног јутра мора да скокне до радњице на углу пре доручка, а ово је прича
о томе зашто му је требало толико времена да се врати из куповине.
У њој учествују: професор Стег (диносаурус времепловац), неки зелени љигавци, Краљица Гусара, чувени драгуљ по имену Око бога Сплода, неколико вампира и потпуно обичан али изузетно битан тетрапак
млека.
Награђивани писац бестселера Нил Гејмен, аутор „Океана на крају
путељка”, „Звездане прашине”, „Никадођије”, „Књиге о гробљу” и „Коралине” представља
вам овај неизмерно забавни роман о путовању кроз време, диносаурусима, млеку и татама.

Крађа мобилног у VII2 Бошко Ломовић

Свака прочитана књига је драгоцена, па и романи Агате Кристи
које седмак Стефан просто „гута”. Међутим, Стефан не чита обавезну
лектиру и у дневнику има „кеца к’о врата”. Али, на великом одмору, у
одељењу VII2 нестао је Татјанин мобилни телефон. Окривљен је Ратко,
Стефанов другар из клупе. Подучен Агатиним детективом Херкулом
Поароом, Стефан се баца у потеру за крадљивцем и за два дана успева
да пронађе виновника. Трећега дана, подражавајући славног Поароа,
пред ученицима и професорима открива његово име. Тако скида љагу
са друга и доказује да у VII2 нема лопова. Професору српског не преостаје ништа друго него да му за овај подвиг прогледа кроз прсте и закључи за крај школске године петицу. „Крађа мобилног у VII2” је, колико нам је познато, први
детективски роман у нашој књижевности за децу.

Принцеза и змај Лена Росић
„Принцеза и змај” – бајке по мотивима из старословенске митологије, приповедачки првенац ауторке Лене Росић, на српском и
енглеском језику, са раскошним илустрацијама сигурно ће бити радо
читана књига, не само међу децом, већ и њиховим родитељима.
Лена Росић је храбро заронила у дубине несвесног, које нису више
њене личне, него општељудске и што су дубље, то су, како вели Јунг,
универзалније. У свом роњењу, она је, наравно, наишла на палимпсесте
колективно несвесног, много пре ње, још у правремену, артикулисане
као бајке, али као што је у њој и у сваком од нас наталожено психобиолошко искуство целокупног низа предака, тако су и ти палимпсести
живи и пуни увек свеже крви. Свака нова артикулација захтева моделовање унутар духа
времена, као и народа, којем припада.
Њено опредељење за словенско наслеђе, које дели судбину сваког другог исконског
наслеђа на овом свету, даје универзално и ванвремено, податно новој артикулацији и оригиналном моделовању у било којој, односно свакој историјској и социјалној средини и духу
времена, који окивају, али и одређују аутора.
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ЗАНИМЉИВОСТИ О ИЗРАЕЛУ

*Алберту Ајнштајну је понуђено да буде председник Израела, али је он одбио.
*Муслиманска породица која је спасила Јевреје од геноцида, касније је била
спашена од стране државе Израела током рата у Босни.
*У Израелу постоји сладолед са укусом хумуса.
*Јерусалимски синдром је посебна врста осећања које неки људи добију при
посети Јерусалима. Од њега у просеку оболи око четрдесетак посетилаца
сваке године.
*Сваке године, у Јерусалим стигне више од 1000 писама адресираних на
„Бога“.
*Први антивирус програм за рачунар направили су Израелци 1979. године.
*Регенерација срчаног ткива могућа је у Сједињеним Америчким Државама захваљујући истраживању о матичним ћелијама од стране израелских
специјалиста.
*У овој земљи, направљен је први УСБ.
*Тел Авив је познат као град паса. У њему се налази преко 60 паркова за псе
и више од 80.000 паса!
*Ова земља има највише преведених књига са других језика у свету.
*Град Бершеба има највећи број шаховских велемајстора у свету.
*Уводна сцена Ал Паћиновог филма „Инсајдер“, снимљена је у овој земљи.
*Једина земља на свету која је оживела мртав језик и користи га данас као
званични.
*Израелске новчанице имају Брајове ознаке, како би слепе особе могле да
знају која је новчаница у питању.
*Национална птица републике Израел је пупавац, препознатљива по „круни“
коју има на глави.
*Мртво море је најнижа тачка на планети. У њему је немогуће потонути.
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Поруке из Русије
Глас против рата

У

Крагујевцу је ове године по двадесети пут организован Међународни салон антиратне карикатуре „Крагујевац 2019”. На 20. конкурс стигло
је више од хиљаду радова из читавог
света. Одабрани радови ће бити представљени на изложби у Спомен-музеју „21. октобар”, која ће бити отворена 20. октобра, а ми верујемо да
ћете и ви, сами или са својим наставницима ликовног погледати одличне
антиратне карикатуре.
Виктор Блинов (9 година)

Ксенија Горушкина (10 година)

Међу радовима приспелим за Салон нашло се и 14 дечјих антиратних
карикатура приспелих из далеког
града Озерс на Уралу у Русији. Уз
занимљиве карикатуре стигло је и
писмо које потписују чланови клуба
карикатуре „Брусница”.
„Брусница” је клуб љубитеља хумора, карикатуре и афоризама, наводи се у писму, и додаје да је клуб
1. априла 1985. године основао карикатуриста Николај Чернишев, побед-

Алиса Константинова (7 година)
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Василина Константинова (7 година)

ник једног такмичења карикатуре у
новинама „Комсомолскаја правда”.
Клуб окупља старије, познате кари-

Данил Кутлузаманов (9 година)

катуристе, али је у овом граду пре 20
година основана и палата креативности деце и младих.
Чланови клуба су на бројним так
мичењима у Русији и свету освојили
више од хиљаду награда.
Љубазношћу организатора Салона, у прилици смо да вам ексклузивно представимо неке од дечјих
карикатура најмлађих чланова клуба
„Брусница”

Радима Вагапова (9 година)
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Василина Константинова (7 година)
Наталија Малинина (8 година)

Никита Суслов (9 година)
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Галерија

Ђурђија Луковић, I
ОШ „Станислав Сремчевић”

Теофил Варићак, II
ОШ „Свети Сава”
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Мартина Кочовић, IV
ОШ „Свети Сава”

Јанко Планић, II
ОШ „Светозар Марковић”
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в

елики одмор

Загонетке

Народне загонетке су традиционалне говорно-мисаоне поруке. Састоје се из метафоричног, 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.
Од њега живи, нити га једе, нити га
пије.

Уђе белоња у фуруну без коже, а изађе
са кожом.

(Ваздух)

(Хлеб)

***
Зелена кошара, црна говеда, гвозден
кључ који откључава.

***
Скочи срна из трна, где се свила ту и
умрла.

(Лубеница)

(Варница)

***
Пуна школа ђака, ниткуда врата.

***
Једна гуја преко белог света.
(Муња)

(Лубеница)

Брзалице
Народне брзалице се заснивају на звуковној или појмовној игри гласова и слогова,
чији је распоред тежак за изговор. Карактеришу их речи које су сличне и у којима се
најчешће налази много сугласника, што отежава њихов брз и тачан изговор. Оне су
тест за сваког ко жели у глумце.
Организујте такмичење са другарима у томе ко може неку од ових брзалица три
пута да изговори без грешке.

Јаворов јарам, јаворова ралица;
***
Старо рало Лазарево сву је њиву разорало.
***
Пренумеранти пренумерирали су се.
***
Шаш деветерошаш, како се раздеветерошашио?
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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.
У мало може бити доста, а у доста
мало.
***
Ко јури два зеца одједном, не ухвати
ни једног.
***
Што ниси рад да ти други људи чине,
не чини ни ти никоме; а што желиш

да други људи теби чине, чини и ти
свакоме.
***
Сат спавања пре поноћи, боље него два
по поноћи.
***
Тко љубав сије, љубав и жање.

Питалице

Питалица је сажета форма, део народне књижевности, а чине је питање и одговор који је мудар, али и често духовит.
Оне су поучног карактера, па их пажљиво прочитајте и обратите пажњу на
поруку.
Питао младић старца:
– Али си се више путао кајао што рече, али зашто не рече?
-Много више што зборих него што мучах.

Ребуси
Ребуси су загонетке у сликама, знацима и речима необично распоређени, тако да
се кроз њихово значење, распоред или асоцијацију добију решења. Ево неких једноставних, пробајте да их решите.
А пробајте да и сами саставите неки ребус па га пошаљите Дечјим искрама.

П=Б

ЈА

100м2
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понедељак

уторак

четвртак

распоред часова
среда

петак

субота

30

у

крштеница
ИТАЛ.
ФУДБАЛСКИ
КЛУБ

КИСЕОНИК
ФЕДЕР,
ГИБАЊ

ЈЕДИНИЧНИ
ВЕКТОР

ОБИМ

ЋИПИКО
ИВО

ДЕО ПОЕМЕ
ПЕСНИКА СА
СЛИКЕ
ПРОСТ БРОЈ

ОЗНАКА ЗА
ПРЕЧНИК

СЛИКА ЂУРЕ
ЈАКШИЋА

НУМЕРА

БОР

РУКОВЕТ
ЦВЕЋА

ПЕСМА
ПЕСНИКА СА
СЛИКЕ

ЧАЂ
ЗЛАТО (фр)
ЧАС, САТ
(мн)

РИМСКИ
КУЋНИ БОГ

КОЛА

ЗАТВОР
(тур.)

МОНАЛИЗА

ДРШКА НА
ВИОЛИНИ
(енг.)

ПРЕЗИМЕ
НАШЕГ
КЊИЖ.
(„Пролом”)

АЛКОХОЛНО
ПИЋЕ
ПЛЕСТИ

ПЕСНИК И
СЛИКАР СА
ФОТОГРАФ.

МУШКО ИМЕ
100 м2
ЕНГЛЕСКА
СРЕДЊА
ШКОЛА

ДЕО ТЕЛА
ЖИВОТИЊА

МУШКИ ГЛАС

МЕРА ЗА
ДРАГОЦЕ
НОСТИ

РЕКА У
ИТАЛИЈИ

ПРЕМА
ГОЗБА

КИСЕОНИК

ФИЗИЧАРКА
МАРИЈА

КРАЉ ОД
ТЕБЕ

МРАК
БИЛИЈАР
СКИ ШТАП

ИНЕРТНИ
ГАС

РАДИЈУМ

ДЕОНИ
ЧАРСКО
ДРУШТВО
(скр)

ЗИЛАХИЈЕВ
РОМАН

ЕГИПАТСКИ
БОГ СУНЦА

НАТРИЈУМ
НЕПРОФЕ
СИОНАЛАЦ
ТОНА(скр)

ВОЈНИЧКИ
ХЛЕБ

НЕРЕШЕНИ
ИСХОД У
ШАХУ

23.СЛОВО
ШВАЈЦ. НА
ЦИОНАЛНИ
ЈУНАК

ХУНСКИ
ВОЈСКО
ВОЂА
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НА ИСТОЈ СТРАНИ

Д

раги ученици, наставници, директори школа, Дечје искре су,
као што смо већ писали на овим страницама, на иницијативу крагујевачке локалне самоуправе и подршку Школске управе и
Актива директора крагујевачких основних школа, обновљене као израз чувања образовне и културне баштине нашег града и читаве Шумадије. Током минулих година остало је много сјајних трагова ваших
некадашњих ученика на њиховим страницама. Неки од њих данас у
вашим школама подучавају нове генерације лепоти и љубави, знању и
солидарности, поштењу и искрености.
Зато пружите шансу и данашњим генерацијама својих ученика да
оставе траг на нашим 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
Кренули смо пуни елана, са дубоком и искреном надом да овај часопис може само да оплемени васпитну и образовну мисију школе.
Почетак је био колико амбициозан толико и полетан по одзиву који нам је стизао из већине школа.
Бројни и разноврсни литерарни и ликовни радови преплавили су нашу малу редакцију. Обновљене
Дечје искре наишле су на снажан одјек и ван подручја града Крагујевца, почели су да нам стижу радови из школа у Гружи, Баточини, Рачи, Лапову...
Сада стижемо на почетку школске године. Наша је пракса да са школама сарађујемо организовано, односно да нам стижу у њима пробрани радови. Радовало би нас ако свака школа одреди наставника задуженог за сарадњу са Дечјим искрама, што би поједноставило нашу комуникацију.
У духу слободе, наравно, сваки ученик може и самостално да шаље своје прилоге. Али редакција
предлаже да радови ваших ђака који желе да објављују у Дечјим искрама буду организовано прикупљени у школама, одабрани на секцијама, како би прилику добили најталентованији, најприљежнији и како би то била награда за њихов труд и успех.
У очекивању успешне сарадње, наше странице остају отворене за пробране прилоге ученика ваше
школе. Адресе за слање радова налазе се у импресуму, испод ових редова.
ЧАСОПИС ЗА ДЕЧЈЕ УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО
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