
Ч А С О П И С  З А  Д Е Ч Ј Е  У М Е Т Н И Ч К О  С ТВ А Р А Л А Ш ТВ О

2019/2020
4



Лука Лукић, III, ОШ „Свети Сава”

Рад на насловној страни: Маријана Стевановић, IV/2, ОШ „Наталија Нана Недељковић”

Петра Јеремић, II/1, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”



ЧАСОПИС ЗА ДЕЧЈЕ УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Година LIII • Нова серија

Број 4 • Децембар 2019. Крагујевац

Новогодишњи снови
Свако има

своје снове,
неко старе, 
неко нове.

Тако имам
и ја свој,

после ове песме
можда буде и твој.

Нећу ја
све и свашта,

само хоћу
да ми ради машта.

Нећу новац,
нећу кућу,
нећу увек

храну врућу.

Здрав живот
само хоћу,

и не желим
ја самоћу.

Да будем срећна,
и то желим,
срећу своју

са неким да делим

Да будем јака,
да успем у животу,

да и ја доживим
живота лепоту.

Ксенија Стојановић, VII/2 
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”, Крагујевац
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сећања

Јубилеј „Дечјих искри”

Три деценије постојања

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 инфор-

мацију агенције Танјуг поводом обележавања тридесетогодишњице „Дечјих искри”, 
коју су оне пренеле у децембарском броју из школске 1996/97. године.

Крагујевац, 17. децембар (Та
нјуг) – Изложбом стотину 

ли ко вних прилога и другим при
годним манифестацијама у Га
лерији Народне библиотеке „Вук 
Караџић” у Крагујевцу сутра ће се 
обележити значајан јубилеј часопи
са за дечје уметничко стваралаштво 
„Дечје искре”: три деценије рада и 
постојања. Тим поводом одржана је 
конференција за новинаре на којој 
су говорили некадашњи и садашњи 
уредници и њихови сарадници на 
овом важном послу.

Евоцирајући успомене са почет
ка рада једна од првих уредница 
Лепа Илић, истакла је да је часо
пис основан најпре за крагујевачку 
децу, да би нешто касније постао 
југословенски у правом смислу 
значења речи, па и шире. Овде су 
стизали радови деце из свих крајева 
ондашње Југославије: Задра, Зени

це, Скопља, Охрида, али и из Русије 
и Француске.

Овде су „букнуле” и прве ства
ралачке искре каснијих познатих 
књижевника, драматурга, ликовних 
уметника: Зорана Петровића, Тање 
Крагујевић, Тање Милосављевић, 
Марије Солдатовић, Срђана Лати
новића и других.

Објављиване су песме, приче, 
путописи. „Дечје искре” су постале 
сапутник уџбеницима српског јези
ка, утицале су васпитно на читаоце 
и богатиле њихов стил, али и корис
но штиво за одрасле.

Последњи број часописа чине 
прилози 130 аутора, из 41 школе и 
27 градова и мањих насеља, изнео 
је податак садашњи главни уред
ник Миодраг Стојиловић, нагла
шавајући да је у конкуренцији био 
знатно већи број пристиглих при
лога.
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Наши драги и активни сарадници, наставници разредне наставе, јасније 
речено – учитељи, уче малишане првим словима и речима и подстичу их 

да читају, јер у књигама могу наћи лепоту и пространство којих нема нигде 
другде. Истовремено их подстичу да научено и прочитано промишљено кори-
сте у лепим, паметним и поучним целинама говора и писања. У том настојању 
да у деци пробуде жељу за лепотом, добротом, вредноћом, солидарношћу, дру-
гарством, учитељи и сами се лате пера и стихом упућују педагошке поруке. И 
често те стихове поделе са нама. Тако нам је Ивана Мићаковић, учитељица из 
Основне школе „Милутин и Драгиња Тодоровић” послала неколико песама, од 
којих објављујемо две.

Гост дечјих искри

Другарство

Другарство се цени,
Другарство се воли,
Друг другу помаже
И никог не моли.

За другара дајем
И последњу књигу,
Само да је срећан,
Да не створи бригу.

Волим се дружити
И љубав свима пружити,
Другарство је једно,
За вечности вредно.

Школа

Моја школа је мала,
Много знања ми дала,
Читам, пишем и учим,
И много се не мучим.

Моја школа је мала
И мени веома драга.
У њој много пишем и читам,
Кад ми нејасно учитеља питам.

Моја школа ми много пружила,
Да би се сва деца дружила,
Потребно је труда мало,
Да би нам знање остало.

Учитељица Ивана Мићаковић 
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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Време слава

Једно од најлепших годишњих доба у моме крају је јесен. Тада све постаје златно. 
Јесен чини мој крај посебним и као бакром изатканим. Комшије и моја породица 

се припремају за хладне дане. Секу дрва, праве зимницу и друге ђаконије. Ово је вре
ме када много људи славе. У мојој породици, 19. октобра је било свечано. Славили 
смо нашу крсну славу, Светог апостола Тому.

Лишће је скоро опало са грана. Баште су украшене цветовима јесењих и зимских 
ружа. У воћњацима се жуте још необране дуње, као дукати окићени, док се шири 
опојни мирис наоколо. Птице су у великим јатима отишле у топлије крајеве. Мачке 
у дворишту хватају последње сунчеве зраке, док пси весело скакућу и лају на про
лазнике. Моји другови и ја користимо последње лепе дане и често играмо фудбал и 
кошарку. Време је и да се заложи ватра у кући. Тада је породица на окупу, док ватра 
у пећи пуцкета.

Јесен у мом месту је лепа и сјајна, а најважније да је препуна природних дарова.

Душан Дукић, III/1 
ОШ „Свети Сава”, Баточина

календар јануар
понедељак
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Припрема за зимски сан

Разне јесење боје украсиле су мој крај. Нема више сунчаних и топлих дана. При
рода је добила нови јесењи сјај.

На сваком кораку и на сваком делу природе види се јесен. Небо је тмурније и 
лишће на гранама је добило златне нијансе. Јутра су магловита, а небом плове густи 
и кишни облаци који су прекрили ведрину. Чини ми се да је лето тако брзо прошло, 
пре само неколико дана било је ведро, дани топлији, а сада је све другачије. Кише су 
све чешће, ветар је снажнији и хладнији, а дани започињу хладним јутрима. Улице су 
прекривене сувим и пуцкетавим лишћем разних облика и боја. Често се чују птице 
како тужно цвркућу. И њима, као и многима, поготово деци, недостаје лето.

Како је јесен лагано долазила све је постајало мрачније, као да се природа почела 
успављивати и припремати за дуг зимски сан.

Сара Гвозденовић, IV/3 
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац 

Учитељица: Данијела Обрадовић

Зима
Зима стиже, 
празници се ближе.
Ускоро ће и Нова година,
то прија свима. 

Мени лично 
зима јако прија. 
То је мало необично,
јер нема природног изобиља.

Јелка се кити, 
пахуље падају.
Бело је свуда,
мразеви владају.

Више нема шорцева и мајци
заменили их скафандери и јакне,
јер је снег велики као у бајци. 

Сада снег стално веје
и свима се смеје.
Ирваси поред оџака пролазе
и поклоне нам доносе.

На крају зиме
нећу бити срећан,
иако је многима
радост тада већа.

Сава Калинић, V/1 
ОШ „Станислав Сремчевић”, Крагујевац

Зиму не бих мењала

Зиму деца воле
највише од свега,
једва чекају да се санкају
са снежнога брега.

Снег пада,
беле се брда и долине
за децу нема
веће милине.

Иње се хвата
на травине влати,
сви одрасли желе
зима да се скрати.

Мраз и лед кад окују
ништа ми не смета,
зиму не бих мењала
за стотину лета.

Валерија Миладиновић, VI/2 

ОШ „Светозар Марковић”, Лапово
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Како сам доживео роман „Бела Грива”

Наставак дивног пријатељства

Читајући роман „Бела Грива” нисам могао ни да замислим да једно књижевно 
дело може да изазове толико емоција у мени. Дубоко ме је потресла дирљива 

прича о пријатељству дечака и дивљег коња. Када би само наставак био другачији...
Дечак Фалко је из сиромашне рибарске породице. Нема родитеље, већ је бригу о 

њему и његовом млађем брату преузео деда Еузебио. Босоноги Фалко је сиромашно 
одевен, али зато има огромно срце на којем би му позавидели сви богаташи овог све
та. Спретан и вредан дечак помаже деди у роболову, заузме место у чамцу и плови 
по мочвари Камарги. Једног предвечерја дечак је угледао у мочвари два дивља коња, 
кобилу и ждребе. Ждребе је имало дугу белу гриву, длаке светле попут млека. Назвао 
га је Бела Грива. Била је то љубав на први поглед. Ждребе му више никад није излази
ло из срца и мисли. Те ноћи коњокрадице су одвеле кобилу, а ждребе је остало само. 
Фалко је одвезао ждребету ноге и спасио га. Од тог тренутка родило се пријатељство 
између ждребета и дечака. Газда старог Антонија желео је Белу Гриву само за себе 
да би га дао циркусу. Он и његови гардијани поставили су замку, запалили ватру не 
би ли тако ухватили коња. Фалко је са Белом Гривом ускочио у реку, да не би били 

ухваћени. Брза вода их је носила. У тре
нутку се свима учинило да их је вода по
топила, али то није било тачно. Дечак је 
видео грану на обали, ухватио се за њу и 
успео са Белом Гривом да дође на обалу. 
Богати газда је био срећан што је дечак 
жив. Обећао је да га неће украсти и да 
ће бити слободан. Бела Грива је био Фал
ков у потпуности. Дечак је знао да његов 
поносни пријатељ не воли да буде закљу
чан у штали, па га је пустио да трчи при
родом са својим крдом. Виђали би се по
ред мочваре. Фалковој срећи није било 
краја када би цео дан провео са својим 
пријатељем дивљим коњем. 

У животу је важно имати доброг и 
верног друга који никад неће да те ос
тави у проблемима. Када мислим на 
пријатељство, најбољи пример су Фалко 
и Бела Грива. Дечак и дивљи коњ.

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

Крагујевац 
Учитељица: Данијела Обрадовић

усвету књиге

Сташа Станојловић, III/1 
ОШ „Свети Сава”
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Мама

Мама је наша најлепша слика
и увек се сетим њеног лика.

Она ме мази и љуби
и из погледа не губи.

Кад је ту тама
то реши мама.

Наталија Петровић, V/3 
Основна школа „Јован Поповић” 

Наставник: Сузана Матић

Портрет драге особе

Сликар портрет слика бојама
а ми песници речима.

Плаве очи, поглед благ,
то је моја сестра, прави мали враг.
Она мене много воли, ја то знам.
Њен загрљај срце отапа,
Срећна сам што је имам.

Доброг срца, радознала увек,
да истражује воли, обожава бурек.
Помоћ пружа кад год може,
труди се ал’ не уме да ме слаже.

Сестринска љубав јача је од свих,
поготово ако је помножиш са два,
ако имате брата или сестру волите  

их,
и будите срећни као што сам и ја.

Анђела Живковић, VII/2 
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”, 

Крагујевац 
Ментор: Бојана Тубић    

за оне које волимо

Мајка увек зна

Како мајка увек зна
Шта бих јео ја.

Кад сам гладан, она зна,
Шта бих радо јео ја?

Кад сам тужан, она зна,
Да утеху тад ми да.

Свако дете мора знати,
Да се мајка треба поштовати.

Страхиња Ћурчић, V/3 
Основна школа „Јован Поповић” 

Предметни наставник: Сузана Матић

Марта Милосављевић, III/3 
ОШ „Наталија Нана Недељковић”
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Инспиративна тема

Доста су свету једне Шумарице

Традиционална манифестација „Доста 
су свету једне Шумарице”, посвећена 

ученицима стрељаним 21. октобра 1941. 
године, обухвата ликовни и литерарни кон
курс за ученике основних и средњих шко
ла. Овогодишња тема је био стих Наш пад 
се претворио у лет из поеме Поуке из шуме 
књижевника Александра Шурбатовића, која 
је изведена на овогодишњем Великом школ
ском часу.

На конкурс су пристигли радови из 98 
основних, 51 средње школе и са две ликовне 
радионице. Литерарних радова је било 185, 
а ликовних 544. Жири за оцену литерар
них радова радио је у саставу: Александар 
Шурбатовић, књижевник, председник, Та
тјана Јанковић, књижевник и Јелена Дави
довић, музејски саветник. Ликовне радове 
је оцењивао жири који су чинили Вера Ми
ловановић, ликовни педагог, дизајнер, пред
седник, Ђорђе Алемпијевић, ликовни педа
гог, примењени уметник и Љубица Луковић, 
кустоспедагог, историчар уметности.

По оцени жирија за литерарне радо
ве, овогодишња тема је била учесницима 
веома инспиративна. Жири закључује, да 
у највећем броју радова млади литерарни 
ствараоци дају своје виђење октобарске тра
гедије у Крагујевцу, али се поједини аутори 
осврћу и на пад као универзалну тему. Жири 
истовремено истиче разноврсност, садржај
ност и квалитет радова на задату тему, као 
и на потребу да се о њој изразе на ориги
налан и упечатљив начин. Посебне похва
ле упућују просветним радницима који су 
ваљано извршили предселекцију и на кон
курс послали пробране радове.

Жири је одлучио да у конкуренцији 
нижих разреда основних школа прва на
града припадне Јовану Рајовићу, учени
ку четвртог разреда ОШ „Нада Пурић” 
(Ваљево), друга Теодори Алексић, учени
ци трећег разреда ОШ „Вук Стефановић 

Караџић”(Крагујевац) а трећа Теодори Бог
дановић, ученици четвртог разреда ОШ „21. 
октобар” (Крагујевац).

У категорији виших разреда основних 
школа прву награду је завредео Тадија Ко
тур, ученик седмог разреда ОШ „Душан 
Јерковић”(Инђија), другу Елена Голубо
вић, ученица седмог разреда ОШ „Љупче 
Шпанац” (Бела Паланка), а трећу Милица 
Месаровић, ученица седмог разреда ОШ 
„Живко Томић” (Доња Шаторња код Топо
ле).

Међу средњошколцима били су доми
нантни Крагујевчани: прву и другу награ
ду освојили су ученици Прве крагујевачке 
гимназије – Анастасија Влашковић, учени
ца трећег и Лазар Букумировић ученик чет
вртог разреда, а трећа награда је припала 
Александри Мујковић, ученици четвртог 
разреда Прве техничке школе.

Жири за ликовне радове, у категорији 
нижих разреда основне школе награде је 
доделио на следећи начин: прву Лени Ла
ковић, ученици трећег разреда ОШ „Бранко 
Радичевић” (Прибој), другу Теодори Фили
повић, ученици првог разреда из Креати
вног центра „Раскршћа” (Крагујевац), трећу 
Дуњи Кундит, ученици ОШ „Иван Горан Ко
вачић” (Станишићи).

Од старијих основношколаца прва на
града је припала Андреи Папић, ОШ „Але
кса Шантић” (Београд), друга Маши Микић, 
ученици осмог разреда ОШ „Светозар Мар
ковић” (Лапово), а трећа осмаку Душану 
Ђорђевићу, ученику ОШ „Драгомир Трајко
вић” (Жбевац).

Прву награду међу средњошколцима ос
војила је Марија Куцурски, ученица трећег 
разреда Гимназије „Вељко Петровић” (Сом
бор), другу Милица Рајић, трећи разред 
Средње стручне школе (Крагујевац), а трећу 
Анастасија Рајковић, ученица четвртог раз
реда Прве техничке школе (Крагујевац).
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Тамно, срамно лице историје,
страдалао је на хиљаде ђака,
дивна деца тужне Шумадије,
када због њих и небо проплака.

Ја сам дете, и о томе учим,
како смрћу срушени су снови,
све што могу то је да поручим,
да се ником нигде не понови.

Тамно, срамно историје лице,
страдало је на хиљаде ђака,
крици, пуцњи, плачу Шумарице.
Зашто гину та деца нејака?

Зло не може никад да победи,
ко зло чини увек губи битку.
Научимо – само љубав вреди,
и са њом смо увек на добитку.

Ја сам дете, и о томе учим,
како смрћу срушени су снови,
све што могу то је да поручим
да се ником нигде не понови..

Јован Рајовић, IV/1 
ОШ „Нада Пурић”, Ваљево 

Учитељица: Виолета Кењић 
(Прва награда за узраст од I до IV 

разреда основне школе)

Никада не треба одустати

Од малена сам волела да цртам. А, када сам научила слова почела сам и 
да пишем.

На почетку нисам била задовољна својим радовима. Често сам тражила 
помоћ од укућана, да ми нешто напишу или  нацртају. 

Они би ми мало помогли, али су ме и учили да сама то урадим. Тада сам 
била помало љута, јер ми нису помагали колико сам  желела.

Зато сам се трудила и сваким даном су моји цртежи и састави били све 
лепши и бољи, а ја срећнија и задовољнија, јер сам видела да сама могу да 
нацртам и напишем оно што желим.

Тада сам схватила да, чак и онда кад мислимо да нећемо успети. Решење 
је у упорности и труду, а када постигнемо успех, нашој срећи и задовољству 
нема краја.

Најслађи је успех који се постигне сопственим радом. Такав успех нас оја
ча и да нам подстрек да наставимо даље у остваривању снова.

Теодора Аксић, III/1 
ОШ ,,Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац 

Учитељица: Слађана Ђукановић 
(Друга награда за узраст од I до IV разреда основне школе)

Да се ником нигде не понови
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Октобарски јади

Ако се питаш шта су октобарски  
јади,

То падоше жене,стари и млади.

Одведоше ђаке,без изузетaка, у оне  
шупе

Проклете немачке трупе.
И одоше ђаци стазом танког леда, уз 

 расута писма
Испод тмурног неба.

Морамо ићи да бројимо жртве,
Уз парастос за наше мртве.
И сваке године тога дана киша лије
И непрестано пада.

Не заборави и сети се сада,
Шта Немци урадише некада.
Још увек када пролазиш тамо
Осетиш где је ђачко срце стало.

Теодора Богдановић, IV/1 
ОШ ,,21.октобар”, Крагујевац     

Учитељица: Зорица Кузмановић 
(Трећа награда за узраст од I до IV 

разреда основне школе)

Све смо научили тада: и 
шта је пад – и шта је лет

Час је почео. Тмуран је дан освануо.
Ми у школи, наставник о паду тела  

пита.
Одједном, Немац на час је бануо,
прекинуо наставника, који формулу  

чита.

Тада нам ништа јасно било није,
А нико није смео да пита.

Полако схватам ко је Немац коже  
бледе.

Једног, по једног, за руку нас вуче.
У чуду наставник косе седе
и њега, беспомоћног, Немац туче.

Тада нам је било јасно да није добро.
И недостајало нам је да буде као  

јуче.

Пред школом наших вршњака још.
Пушке у рукама, не зна им се број.
Тамо где некад стајао је кош
редови ученика, читав строј.

Све нам је тада јасно било.

Истина, падосмо сви тада,
али сваком је остало бар једно  

крило.

Истина, пад је трајао кратко,
сувише кратко да осетимо свет.
Али све смо научили тада.
И шта је пад – и шта је лет.

Тадија Котур, VII/1 
ОШ „Душана Јерковића”, Инђија 

Предметни наставник: Александар 
Мијалковић 

(Прва награда за узраст од V до VIII 
разреда основне школе)
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Теодора Филиповић I 
Креативни центар „Раскршћа” Крагујевац
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Узлет до Човека

Полетимо у живот првим плачем који неуједначеним тоновима наго
вештава почетак неизвесног трајања, наизменичног смењивања свитања 

и ноћи, годишњих доба, очекиваних и неочекиваних догађаја. Лет је отпочео 
једног сасвим обичног дана и није био наша одлука, већ жеља оних који су 
нас из љубави створили да живимо срећни и испуњени оним ситним радос
тима. Од првих изговорених речи и начињених корака летимо до прве књиге, 
до првих и правих вредности, до Сунца. А да ли је живот баш увек она пре
дивна бајка у којој победи доброта, човечност и човекољубље?! Да ли је лет 
кроз ма које време увек тако јединствен у својим чарима или нам носи оне 
тмурне облаке, који прете да обришу сваки трачак осмеха, најмањи дашак 
радости, ону драгоцену убеђеност да смо слободни, да дишемо пуним плући
ма, да смо окружени Људима?! И шта заправо значи бити Човек?! Знамо ли?! 
Умемо ли да досегнемо до туђих несрећа и немира, до суза оног другог бића, 
које су залеђене у очима и немо стоје као опомена да је живот и полет и сле
тање, и лет и суноврат, и срећа и тугованка?!

Ако је пад само неуспех, неостварење жеље или недосањани сан, то значи 
да нисмо разумели тајну коју у себи крије живот. Ако је пад престанак била, 
коначно престајање срчаних тонова и она сигурна смрт која вреба све нас из 
прикрајка, онда је и то почетак једног новог, а другачијег лета до неба, до об
лака, до Сунца, до потврде да наше трајање није пука узалудност и трошење 
драгоценог времена.

И чета ђака је летела! Да, историја нас подсећа да је рат немилице одно
сио животе и приморавао на суноврате, на слетања у локви крви са угаслом 
сузом у оку, с првом таблицом у руци на којој светле невешто исписана слова 
малих, а тако великих јунака! Падали су очеви и мајке, баке и дедови, знани 
и незнани људи, али Људи! И сви они, од несташног ђака и великих јунака, 
све до неутешне старице и старца,  пали су једног дана кад Човек није био 
људско биће већ опака звер. Црвено је постало симбол пада и узлета! Проли
вена крв изнедрила је нове клице које су се падом уздигле до вечног лета ка 
слободарском Сунцу, које данас обасјава тебе, мене, читав свет!

Наш пад се једног црвеног времена претворио у лет, свете! А тај лет је 
вечан! И не могу га прекинути ни казаљке сата, ни годишња доба, ни сви бу
дући дани, који се нижу у ниску дуката. Наш лет је досезање до Човека који 
памти све странице историје, све оно што је било, а што и данас вреди, сву 
проливену крв и тугованке! Летимо крилима која су нам у аманет оставили 
преци у драгоценој жељи и успињању до Човека!

Елена Голубовић, VII/1 
ОШ „Љупче Шпанац”, Бела Паланка 

Предметни наставник: Звездана Антић 
(Друга награда за узраст од V до VIII разреда основне школе)
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Милица Рајић, III/11 
Средња стручна школа, Крагујевац

Маша Микић, VIII/3 
ОШ „Светозар Марковић” Лапово
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Јастреб је полетео

Било је јутро. Одувек сам волео да са гране нашег старог храста посматрам изла
зак сунца. У то време обично су шумом летели одрасли јастребови који су свако 

јутро и вече летели над шумом и стражарили. Када би се неки од ловаца упутио 
ка нашим гнездима, они би им одвраћали пажњу и водили их што даље од нас и 
спасавали. Свако вече сам сањао како сам један од њих, а свако јутро се будио уз 
лупање њихових крила која су била толико велика да сам их могао видети чак до 
реке. Толико пута сам хтео да полетим са њима, а нисам умео да летим. Једини мали 
јастреб који још није знао да лети. Док су моји вршњаци летели преко Ђуринаца па 
све до Гајева, ја сам их посматрао са врха нашег храста и замишљао како наилази 
неки снажни ветар и носи ме преко целе шуме, а ја само раширим крила и летим 
брже од свих птица у шуми. Остали птићи су ме исмевали и правили љубоморним. 
Причали су како постоји крај шуме и како тамо постоје нека велика шарена гнезда 
са црвеним врховима. Мог оца је било срамота што само његов птић не уме да лети, 
па је одлучио да ме научи да летим. Он је летео, а ја сам стајао на његовим леђима. 
Остали јастреби ме нису лагали. Стварно је постојао крај шуме и нека гнезда са цр
веним врховима. Раширио сам крила, усправио се и покушао да испустим крик од 
ког би ућутала цела шума, а свака птица дрхтала од страха. Ја сам скикнуо, а отац се 
стресао од страха јер је помислио да му се мачка налазила на леђима. Али, није било 
никакве мачке, то сам био само ја. 

Почео сам да падам. Упао сам у гомилу са лишћем. Подигао сам главу и схватио 
где се налазим. Била је то мрачна, уклета шума. Стари деда Кос нам је, откако знам 
за своју љуску, причао приче о тој шуми и о старој птичурини која надлеће шуму 
и лови мале птиће. Никада нисам веровао у те приче, ни у то да постоји шума сем 
наше, али изгледа да је све то била истина. 

Нисам видео ништа сем мрака, а звукова је било разних. Чуо сам како нешто трчи 
ка мени. Одједном ме је нешто зграбило за леђа, повукло ка горе, а испред себе сам 
могао видети само једну ружну њушку ловачког пса који се спремао да ме прогута 
у једном залогају. Знао сам да је то ловачки пас, увек сам их гађао трулим орасима 
са дрвета. Али, ако није он, шта ме је онда могло шчепати? Упао сам у неко велико 
гнездо које ми је личило на оно из Деда Косове приче. 

Испред мене се нашао велики, стари орао. У глави ми је било само то да ли ће ме 
појести. Погледао ме је, и грубим гласом питао одакле мали јастреб у мрачној шуми. 
Рекао сам му како сам доспео ту, а он ме је гледао у чуду због чињенице да не умем 
да летим. Ставио ме на своја леђа и са мном летео преко целе мрачне шуме. Није 
дуго трајало, и вратили смо се у његово гнездо.

Ставио ме је на гомилицу сламе и рекао да је то била прва лекција. Замахнуо је 
крилима и одлетео. Нашао сам се у чуду. Потрчао сам до краја гнезда, и док није 
далеко одмакао питао сам га како се зове. Кроз шум ветра сам чуо реч Кај. Сву ноћ 
сам сањао тог старог орла са окрњеним кљуном и рашчупаним перјем. 

Прошло је пола године, на обали реке је стајао млади јастреб. Раширио је своја 
крила и летео изнад реке гледајући себе у води.

Чекај, па то сам био ја! Био сам поносан на себе. Мој сан се испунио, могао сам 
да летим, али највише сам био захвалан Кају јер се ништа не би десило од тога да 
није било њега. У кљуну сам носио једног миша, Кају и мени за ручак. Стигао сам у 
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гнездо. Кај није био ту. У даљини сам чуо лавеж ловачких паса који су се приближа
вали гнезду. Одједном чуо се пуцањ ловачке пушке. Испустио сам миша и полетео 
до ливаде где се чуо пуцањ. На ливади је лежао Кај погођен метком ловца. Кај је от
ворио очи. Погледао ме и прошапутао: „Обећај ми једно! Oбећај, да ћеш да браниш 
не само ову, већ и своју шуму”. Обећао сам му и почео да плачем. Склопио је очи 
и издахнуо. Тада сам по први пут испустио онај крик од ког су заћутале обе шуме и 
свака птица стрепела је од страха. Погледао сам Кајa и кроз сузе му се захвалио за 
све што је учинио за мене. 

Прошло је недељу дана. Од оног тренутка сваке секунде сам мотрио на мрачну 
шуму. Морао сам да одем до своје шуме, обећао сам му да ћу чувати обе. Након пола 
године вратио сам се кући. Нико ме није препознао. Пришао сам свом оцу и рекао 
му: „Погледај ме, као да је јуче било кад си ме учио да летим, а погледај сад”. Отац 
ме је обгрлио крилима и рекао да је поносан на мене. Свима сам испричао за Каја. 
Отац ми је испричао праву причу о њему. Испричао ми је да је и он некад мотрио на 
обе шуме, али су га протерали из наше шуме јер су га оптужили за довођење ловаца у 
гнезда, што није било тачно. Питао сам га откуд то зна, а он је ћутао.  Знао сам шта је 
желео да ми каже, али није хтео да га неко чује. Објаснио ми је све једним погледом. 
Испричао сам му за обећање које сам дао Кају. 

Од тада, па ево и све до данас чувам обе шуме на челу јастребова чувара. И кад год 
пролетим поред свога храста, сетим се оног малог птића ког су сви исмевали, који је 
сањао да ће летети и бити један од јастребова чувара.

Верујте у своје снове, у своја крила и у свој лет!

Милица Месаровић, VII  
ОШ „Живко Томић”, Доња Шаторња 

Наставник српског језика: Милутин Радивојевић

Анастасија Рајковић, IV/1 
Прва техничка школа, Крагујевац
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из Вукова рукава

Објављено је више издања српских народних приповедака које је прикупио Вук Сте-
фановић Караџић. У Новинама сербским  Вук 1821. објављује своју прву збирку 

Српске народне приповјетке са дванаест прича. Следећу збирку, практично антоло-
гијску, 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 шаљи-
ве приче. Објављујемо у изворном облику избор управо тих прича, које често имају и 
поучни карактер.

Еро и Турчин

Орао Турчин ралицом по страни из
над неке ћуприје, а Еро путем ћерао 

неколико коња натоварених. Кад се Еро 
прикучи близу, онда Турчин стане вика
ти:

– Ћа шароња, ћа! И ти имаш памет, а 
Еро је нема.

Утом Еро дође на ћуприју, па наћера 
коње преко ћуприје, а њега стане пома
гања:

– Јао, мене до Бога милога! Што ћу 
сад?

А Турчин, кад то чује, брже боље уста
ви волове, па стрчи к њему:

– Шта је море, Еро? Шта је?
– От мене до Бога милога! Ето одоше 

ми коњи, а ја остадох за водом.
– 'Ајде, море и ти за коњма.
– Не смијем, господару! Бог и Божија 

вјера, ја туда за живот прећи.
– Бе ајде море не лудуј, како не 

смијеш прећи преко ћуприје, куда иде 
свијет и коњи натоварени прелазе.

Еро неће нипошто, него једнако јауче 
и лелече. Онда Турчин:

– 'Ајде море шта ћеш дати, да те пре
несем ја на леђима?

– А шта иштеш, господару?
– Даћеш ми дванаест перпера.
– 'Ајде де!
Упрти Турчин Еру, те пренесе преко 

ћуприје, а кад га спусти на оној страни, 
онда се Еро стане пипати по њедрима:

– Немам, господару, ни перпера, Бог 
и Божја вјера!

А Турчин:
– Како немаш, бре, ана сени ситим! 

Зашто лажеш? Оди опет на леђа.
Еро узјаше Турчина, те га још једном 

прејаше преко ћуприје, па га онда збаци 
Турчин на земљу:

– Ето, курво! Цркни ту, кад немаш 
чим да платиш – па онда отиде својим 
воловима и почне опет орати; а Еро онда 
скочи па преко ћуприје:

– Еј, Турчине! Гледај како и твој ша
роња има памет, а Еро је нема! Еле он 
тебе прејаха двапут преко ћуприје.

Непознате речи
РАЛИЦА – дрвени плуг за орање
ПЕРПЕР – врста кованог новца
ЊЕДРА (НЕДРА) – предњи део грудног коша, део одеће који покрива груди
АНА СЕНИ СИТИМ – турска псовка

Датуми на Вуковом путу
Отац даје Вука 1795. у приватну школу код „мађистора” Гргура Гргуревића у Лоз

ницу.
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Како су настала имена насеља
(По Тодору Радивојевићу у књизи Насеља у Лепеници из 1911)

КОРИЋАНИ: Простиру се с обеју страна Лепенице удесно од чачанског друма. 
Куће су сеоске на странама Толићког брда и Пирева, а и под косом која дели воду 
Лепеници и њеној десној приточици Пољишту. Само је неколико кућа у равни ле
пеничке долине. Село има Горњи и Доњи крај и Циганску малу. У свим крајевима 
груписане су куће већих родова. У Горњем крају такве групе имају Милосављевићи 
и Влајовићи, у Доњем Драгићевићи и Тошовићи, а у Циганском Димитријевићи.

У селу постоје два тумачења о постанку његовог имена. Једни кажу да је име 
дошло по коритима на бунару у Старим Корићанима, где је некад било ово село и 
на којима су Турци појили своју стоку. Други веле да су Стари Корићани заснова
ни на месту на коме су у раније доба живели неки турски Цигани коритари, који 
су снабдевали коритима сву околину. Међутим обе су ове приче измишљене, јер 
сам испитивањем утврдио, да је име селу дато по месту порекла његових оснива
ча Милосављевића, који су добегли овамо у збег из Корита у Црној Гори.

ВИШЕВАЦ: Вишевац се простире с обеју страна реке Раче и среског друма, који 
из варошице Раче води у Наталинце и Тополу.На левој су страни речној преко 
три, а на десној једва једна четвртина сеоских кућа. Лево су крајеви: Стари Више
вац, Вишевац и Радуловац, а десно само Мађупа под брдом Градиштем.

Вишевац је постао крајем прве половине XVIII века у Старом Вишевцу на 
месту које се и данас зове Збеговиште. Ускоро затим настао је крај Вишевац. Ра
дуловац је из доба Кочине крајине. Ту су се прво населили  Мијатовићи из Реса
ве. Мађупа је најмлађи крај. Основали су га Миловановићи из Јаковца у Тимоку 
1806. године.

Међу свим лепеничким селима Вишевац има највећи историјски значај, јер је 
у њему рођен вођ Првог српаког устанка, Карађорђе Петровић.

Сви се сељани слажу у томе да су сеоско име донели његови оснивачи, који су 
добегли овамо из истоименог села у коме су живели до Прве сеобе. Али, док јед
ни кажу да су га донели они родови, који су дошли из Црне Горе из племена Куча 
(међу којима је био најугледнији Карађорђев), дотле други причају да се тако 
звало место порекла данашњег најстарије вишевачког рода Стојаковића. Међу
тим, трагајући за селом тога имена у Црној Гори и око Сјенице, нисам га нашао.

МИЛАТОВАЦ: Налази се на обема странама реке Лепенице, крагујевачког друма 
и железничке пруге Лапово – Крагујевац. Село је састављено од два краја који се 
зову: Милатовац и Осојак. Милатовац је на десној страни Лепенице и железнич
ке пруге, а с обеју страна друма; а Осојак је улево од реке, пруге и друма. Крај 
Милатовац састављен је од четири махале или групе кућа већих породица. То су 
махале: Маринковићка, Цветковићка, Антићка и Пешићка.

Милатовац је постао од збегова 1804. године, а крај Осојак пола века касније. 
Оснивачи су родови: Антићи, Даничићи, Ковачевићи, Маринковићи, Пешићи и 
Цветковићи. У селу нема приче којом би се тумачио постанак имена села, али је 
оно без сумње изведено од особног имена Милат, које се у овом крају до данас 
одржало.
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ОШ „21. октобар”више година братски сарађује са Физичко-математичком шко-
лом број 9 из Перма (Русија). И ове године је поводом 21. октобра у Крагујевцу 

боравила делегација ове школе.
Гости из Перма посетили су Београд, Смедеревску тврђаву, присуствовали Великом 

школском часу у Шумарицама, обишли град, имали заједничко књижевно вече са до-
маћинима... По повратку су послали писмо са утисцима о овом боравку.

Објављујемо ово писмо на руском и српском језику. 

сарадња

Тут приветливые  
и добрые люди

Солнце, небо, улыбки на лицах детей и 
взрослых, радостное ожидание – де-

легация школьников и учителей перм-
ской физико-математической школы № 
9 (Россия) в четвертый раз в гостях у сво-
их сербских друзей из ОШ им. 21 Октя-
бря (г. Крагуевац). Мы познакомились в 
Москве на Пушкинском театральном фе-
стивале, поняли, что хотим лучше узнать 
культуру, язык, историю наших народов. 

В этом году наш путь из Перми в Кра-
гуевац лежал через Белград, где мы сде-
лали остановку. Белград – необыкновен-
ный город, как и вся страна. Мы побыва-
ли в парке Калемегдан и осмотрели Бел-
градскую крепость, посетили храм Свя-
того Саввы и прочитали напутствие, вы-
сеченное на памятнике: „Трудом своим 
все приобретете”. В церкви Святой Тро-
ицы почтили память барона П.Н. Вран-
геля, нашего соотечественника. П.Н. 
Врангель в годы гражданской войны вы-
нужден был, как и многие, покинуть Рос-
сию. Он завещал похоронить его в брат-
ской славянской православной стране. 
Выбор пал на Белград. Может быть и по-
тому ,что лидер белого движения дол-
жен находиться в Белом городе – Бел-
граде. Земун и Авала, башня Гардош и 
телебашня, памятник участникам Пер-
вой мировой войны – много интересных 
мест, и у каждого – своя история, герои-
ческая и трагическая одновременно.

Овде су људи  
јако добри

Сунце, небо, осмеси на лицима деце 
и одраслих, радост ишчекивања 

– делегација ученика и наставника из 
Перма физичко-математичке школе 
број 9 (Русија) по четврти пут је у по-
сети српским пријатељима из ОШ „21. 
октобар”(Крагујевац). Упознали смо се 
у Москви на Пушкиновом позоришном 
фестивалу и схватили да желимо да 
упознамо културу, језик и историју на-
шег народа. 

Ове године, наш пут од Перма до 
Крагујевца подразумевао је пролазак 
кроз Београд, где смо се зауставили. Бе-
оград – необичан град, као и цела земља. 
Посетили смо парк на Калемегдану, бе-
оградску тврђаву и храм Светог Саве, где 
смо при поласку прочитали урезан нат-
пис на посменику: „Трудом своим все 
приобретете”. Црква Свете Тројице чува 
сећање на барона П. Н. Врангела, на-
шег сународника. П. Н. Врангел је то-
ком грађанског рата, као и многи други, 
био приморан да напусти Русију. Оста-
вио је у аманет да га сахране у братској 
словенској православној земљи. Избор је 
пао на Београд. Можда зато што вођа Бе-
лог покрета треба да буде у Белом граду 
– Београду. Земун и Авала, Гардош кула 
и торањ, споменик учесницима Првог 
светског рата – много занимљивих ме-
ста, а свако има историју, херојску и тра-
гичну у исто време. 
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В Крагуеваце нас тепло встречали 
ученики, родители , учителя ОШ им. 21 
Октября. Они гостеприимно распахнули 
двери своих домов для ребят из России. 

Центральным событием стал Вели-
кий школьный час, посвященный памя-
ти детей и взрослых, ставших жертва-
ми фашизма. Трагедия, разыгравшая-
ся в г. Крагуевац в 1941 г. никого не мо-
жет оставить равнодушным. Мы скор-
бим вместе с нашими сербскими друзья-
ми и разделяем их боль.

„Зачем ты, война, у мальчишек их 
детство украла – И синее небо, и запах 
простого цветка?” – это строки из поэмы 
пермского поэта В. Радкевича. 

А поэт В. Лившиц пишет Балладу о 
последнем уроке в гимназии г. Крагуе-
вац:

Про войну немало песен спето, 
Только вы не ставьте мне в вину, 
Что опять, что я опять про это, 
Что опять пою вам про войну.
Мне штыки мерещатся и каски 
И холмом, что всем ветрам открыт, 
Крагуевац — город югославский 
Забывать о прошлом не велит.
Партизаны бьют в горах фашистов, 
Озверели немцы, терпят крах. 
Расстрелять подростков-гимназистов
Решено родителям на страх.
В Крагуевце знает каждый житель, 
Что покинуть класс учитель мог. 
Но сказал гестаповцам учитель 
„Не мешайте мне вести урок!”
А потом вот здесь, на этом месте 
Гимназисты выстроены в ряд 
И стоит учитель с ними вместе, 
Не оставил он своих ребят.
Камни, камни, что же вы молчите?! 
Шевелит седины ветерок… 
Говорит гестаповцам учитель 
„Не мешайте продолжать урок!”
Про войну немало песен спето, 
Только вы не ставьте мне в вину, 
Что опять, что я опять про это, 

У Крагујевцу су нас срдачно дочека-
ли ученици, родитељи и наставници ОШ 
„21. октобар”. Гостопримљиво су отвори-
ли врата својих домова за децу из Русије. 

Централни догађај је био Велики 
школски час посвећен сећању на децу 
и одрасле, жртве фашизма. Трагедија 
у Крагујевцу, која се догодила 1941. го-
дине, никога не може оставити равно-
душним. Саосећамо са нашим српским 
пријатељима и делимо њихов бол.

„Зашто је рат момцима детињство 
украо? И плаво небо и мирис цвета?” – 
ово је стих из поеме песник из Перма В. 
Радкевича.

Песник В. Лифшиц је написао Ба-
ладу о последњем часу у гимназији у 
Крагујевцу:

О овом рату испевано је песама много.
Не кривите ме, не терајте ме 
да опет, опет о томе,
певати морам. 
Пред очима ми титра земља ископана и  

шлемови
 и брдо на ветрометини.
Крагујевац – југословенски град 
неће дозволити да се прошлост  

заборави. 
Партизани туку фашисте, 
Немци су бесни, пораз им прети. 
Стрељају гимназијалце, 
родитељи страхују. 
Сваки Крагујевчанин зна, 
да је наставник могао учионицу  

напустити, 
али учитељ Гестаповцу рече, 
„Пустите ме, да држим час!” 
А онда овде, на овом месту 
Студенти су постројени.
И професор са њима стоји,
 није оставио ђаке своје. 
Стене, камење, зашто ћутите?! 
Ветар таласа косу седу... 
Гестаповцима учитељ каза: 
„Не сметајте ми! Држим час!” 
О овом рату испевано је песама много, 
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Что опять пою вам про войну.
И пока хоть где-нибудь на свете 
Собирают войны свой оброк, 
Льется кровь и погибают дети —
Продолжай, учитель, свой урок!

Также мы возложили цветы к памят-
нику советским воинам. Нам рассказа-
ли, что при освобождении Крагуеваца от 
фашистских захватчиков в 1944 г. погиб-
ло около 1 300 наших соотечественни-
ков. Историческая память о войне фор-
мируется и сохраняется в сознании мо-
лодого поколения не только из истори-
ческих фактов и хроники событий. Са-
мый эмоциональный фактор – это „жи-
вая память”, то есть непосредственно 
память народа. Наши народы знают и 
помнят, какой ценой завоеваны мир и 
свобода.

На школьном литературном вечере 
дети читали стихи русского поэта А. С. 
Пушкина и сербской поэтессы Д. Мак-
симович. Была сыграна Сказка о рыба-
ке и рыбке, пушкинские строки звучали 
на русском и сербском языках. Эти два 
славянских языка очень созвучны. В на-
шей школе уже собралась полка книг на 
сербском языке. Здесь и сказки Пушки-
на, и роман Л.Толстого „Анна Карени-
на”, книги Зорана Ранитовича и , конеч-
но, Букварь.

Пять дней пролетели незаметно. Они 
были наполнены встречами, событиями, 
новыми впечатлениями. Расставаться не 
хотелось никому. Мы, учителя и ученики 
школы № 9 (Пермь, Россия), родители, 
от всей души благодарим наших друзей 
из ОШ 21 Октября, передаем привет и 
надеемся на новую встречу. Наша школа 
приглашает детей и педагогов из г. Кра-
гуевац стать участниками Театрального 
фестиваля школ международного бака-
лавриата „Прикамское чудо”, который 
состоится в Перми в марте 2020 года. 

Уже в Москве, в аэропорту Шереме-
тьево, ожидая рейс до Перми, школьни-

не кривите ме, не терајте ме 
да опет, опет о томе,
певати морам. 
Иако у свету
ратови убирају данак, 
пролива се крв и страдају деца –
професор и даље час држи!

Такође, положили смо цвеће на спо-
меник совјетским војницима. Речено 
нам је да је током ослобађања Крагује-
вца од стране фашистичких окупатора 
1944. године страдало око 1.300 наших 
земљака. Историјско памћење о рату 
негује се у свести млађе генерације не 
само кроз историјске чињенице и хро-
нологију догађаја. Највише је у питању 
емотивни фактор – „живо сећање”, тј. 
непосредно сећање народа. Наши на-
роди знају и памте колика је вредност 
освојеног мира и слободе. 

На књижевној вечери у школи деца 
су читала песме руског песника Алек-
сандра Пушкина и српске песникиње 
Д. Максимовић. Изведена је и „Бајка 
о рибару и рибици” А. С. Пушкина, на 
руском и српском језику. Ова два сло-
венска језика су врло слична. Наша 
школа формирала је кутак са књигама 
на српском језику. Овде су Пушкинове 
бајке, Толстојев роман „Ана Карењина”, 
књиге Зорана Ранитовића и, наравно 
буквар. 

Пет дана прошло је неосетно. Испу-
нили су их сусрет, догађаји и нова ис-
куства. Нисмо желели да се раставимо. 
Ми, наставници и ученици школе број 
9 (Перм, Русија) и родитељи, срдачно 
захваљујемо нашим пријатељима из 
ОШ „21. октобар” и надамо се новим 
сусретима. Наша школа позива децу и 
наставнике из Крагујевца да буду део 
Међународног позоришног фестивала 
,,Прикамско чудо”, који ће се одржати 
у Перму у марту 2020. 

У Москви, на аеродрому у Шерметје-
ву, чекајући лет за Перм, започели смо 



21

ки написали сочинение на тему „Как я 
был в Сербии”:

– Мы сели в автобус и отправились на 
встречу новым приключениям. Нас ждал 
Крагуевац. Это небольшой уютный горо-
док, бывшая столица Сербии.

– Двадцать первое октября был днем 
памяти погибших детей. Мы были в Шу-
марице, провели там много времени, 
скорбя о них.

– Мы осмотрели Смедеревскую кре-
пость. Внутри большой крепости есть 
малая. очень интересно представлять 
там события „Игры престолов”!

– На второй день нас заселили в се-
мьи и я волновался. На третий день мы 
выступали на литературном вечере, и я 
очень волновался.

– Вой очень веселый и жизнерадост-
ный. Мы играли в баскетбол и гуляли по 
городу. Он учил русские слова, а я серб-
ские. Вой всегда меня смешил.

– Сербия очень красивая страна, с 
очень веселыми людьми и очень вкусными 
чевапчичами.

– У Лены (так звали мою подругу) пре-
красная семья! Ее родители очень забот-
ливые. А еще у Лены есть сестра и милая 
собака. Когда мы прощались, я плакала. 
Уезжать не хотелось. Тут приветливые и 
добрые люди и много солнца!

Ученики 2, 5 и 6-х классов  
школы № 9 им. А.С. Пушкина (г. Пермь, 

Россия), 
учитель истории Лесникова Татьяна,  

учитель начальных классов  
Линк Надежда

састав на тему „Како смо се провели у 
Србији”:

– Ушли смо у аутобус и кренули у аван-
туру. Чекао нас је Крагујевац. То је мали 
пријатан град, некадашња престоница 
Србије. 

– 21. октобар је Дан сећања на стреља-
не ђаке. Били смо у Шумарицама, где смо 
много времена провели жалећи због онога 
што се догодило.

– Посетили смо смедеревску тврђаву. 
У великој тврђави налази се још једна 
мала. Како би било добро да се овде сними 
„Игра престола”!

– Другог дана смо се сместили у куће 
породица, а ја сам био узбуђен. Трећег 
дана смо били на књижевној вечери, а ја 
сам имао трему. 

– Били смо веома расположени. Играли 
смо кошарку и шетали по граду. Воја је 
учио руске речи, а ја српске. Стално ме је 
засмејавао. 

– Србија је дивна земља са веома духо-
витим људима и укусним ћевапчићима.

– Лена (име моје другарице) има пре-
дивну породицу! Њени родитељи су се 
трудили око нас. Лена има сестру и 
слатког пса. Плакала сам на растанку. 
Нисам желела да одем. Овде су људи јако 
добри и има пуно сунца! 

Ученици II, V и VI разреда 
школа број 9 „А. С. Пушкин” (Перм, 

Русија) 
Наставница историје Татјана 

Лесникова 
Наставница разредне наставе  

Надежда Линк
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на крилима маште

Да ли ми верујете? То је била тема наших вредних сарадника из Основне школе 
„Јован Поповић” над којом су они разигравали своју машту. Колико су у томе ус-

пели, просудите и сами на основу неколико прилога које објављујемо.

Ана у подземном свету

Једног лепог сунчаног дана Ана се играла лоптицом. У једном тренутку она јој испаде 
из руке и откотрља се право у рупу. Када је Ана погледала у рупу, запрепастила се! 

Лопте није било, али рупа није била дубока. Она уђе у њу и секунд после осети како јој се 
губи тло под ногама и за трен ока нађе се у подземном свету.

Било је прелепо, све је било шарено и мирисало божанствено. Ана помисли да умиш
ља па протрља очи, али све остаде исто. Тада помисли: „Па, где сам то ја?” У том тренутку 
све бајке које је икада прочитала прођоше јој кроз главу, али никако није могла да се сети 
где може да буде. У размишљању је прекиде глас који кроз шапат рече: „Хеј!” Она се ок
рете и угледа младо дрво које рече: „Хеј, мама ми каже да не привлачим пажњу на нас, 
али морам да ти покажем један трик.” Задрма се цело и са њега спадоше плодови златне 
боје. Ана је занемела. У том тренутку чу дубљи и зрелији глас који рече: „Филипе, шта сам 
ти ја рекла?” Ана погледа поред себе и угледа велико раскошно дрво које после тога рече 
само: „Упс!” Ана је била преплашена и некако је успела да скупи храброст и упита: „Да 
ли је све овде живо и где сам ја уопште!?” Тада чу најдубљи и најстарији глас: „Ох, и те 
како јесте!” Ана погледа са своје десне стране и угледа највеће дрво. Било је огромно, рас
кошно, било је различитих боја и имало је превише златних плодова. „Овде у подземном 
свету све је живо”, рече дрво. „У подземном свету?”, упита Ана зачуђено. „Тако је!”, рече 
дрво. „Али зашто је то тако?”, упита Ана. „Ех... Пре много година ово је било дивно село 
у коме смо сви ми живели. Сваког дана нас је било све више, али недалеко од нас било је 
вештичје село за које ми у том тренутку нисмо знали. Њима је много сметало што смо ми 
дошли ту да живимо, па су тако, један дан, упале у село и бациле клетву на њега и све нас. 
Село је постало подземни свет, а сви ми биљке и животиње.” Ана није могла да верује. 
„Је л` може та клетва некако да се скине?” „Може”, одговори дрво, „али само ако неко 
истински заволи овај подземни свет.” „Да ли ја могу некако да помогнем?”, упита Ана. 
„Како ти је име, девојчице?”, упита дрво. „Ана”, одговори она. „Дакле, Ана, сигурна си 
да желиш да помогнеш и ризикујеш свој живот?” „Наравно”, одговори Ана. „У реду, али 
мораш истински да заволиш ово место, ако вештице примете да се шуњаш овуда, могу 
и тебе претворити у биљку или животињу, па зато мораш да будеш изузетно опрезна. 
Па, и даље желиш да помогнеш?” „Наравно”, одговори Ана одлучно. Уопште није лако 
заволети некога или нешто за неки краћи временски период, али Ана не да је заволела 
само подземни свет, већ је заволела и дрвеће и све биљке тог подземног света. У једном 
тренутку вештице су сазнале да је неко заиста заволео подземни свет и баш у тренутку 
када је све требало да се врати у нормалу да то опет буде село и да сви поново буду људи, 
Ана чу нежан глас како је зове: „Ана, душо!” Ана отвори очи и испред себе угледа мајку. 
Поново је била у својој соби.„Мало си се успавала”, рече мајка Ани. 

Па, људи, искрено ми реците, да ли ми верујете? 

Јана Павловић, V/1 
Основна школа „Јован Поповић” 
Наставник: Југослав Милановић
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Док сте ви...

Док сте ви гледали цртаће, 
ја сам у тами ловила
рибе пецаче.
Да ли ми верујете?

Док сте ви размишљали како авион  
кочи, 

ја сам сазнала
зашто морска секирица
има буљаве очи.

Док сте ви пратили како брод плови, 
ја сам гледала како жабоглаве рибе
сијају као фарови.

Док сте ви чекали
да вам се чудо догоди,
ја сам у Амстердаму уживала
док ме морски змај нежно миловао  

у води.

Док сте ви грлили топли прекривач,
мени се у леденим дубинама
дивила ајкула. 
Спавам. 
Да ли ми верујете?

Мина П. Павловић, VII/4 
Основна школа „Јован Поповић” 

Наставник: Сузана Матић

Сањарије испод дуге

Чујте и почујте!
Створила се дуга. 
Да ли ми верујете? 
пронашла сам искреног друга.

Погледајте, погледајте,
дубине простране и сјајне, 
да ли ми верујете
за принцезе и принчеве бајне?

Миришите, миришите
зумбуле плаве, 
да ли ми верујете
за јунаке храбре.

Слушајте, слушајте
наставнике што паметно зборе, 
Да ли ми верујете
За дивно, тихо море?

Ива Радуловић, VII/4 
Основна школа „Јован Поповић” 

Наставник: Сузана Матић

Невена Петровић, III/1 
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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Представљање Дечјих искри у школама
Читање, писање, забава

Дечје искре у гостима

Редакција „Дечјих искри” и Дечје одељење 
НБ „Вук Караџић” настављају своју ми-
сију дружења са основцима. Овог пута 
били смо гости основних школа „Мома 
Станојловић”, „Радоје Домановић” и још 
једном „Станислав Сремчевић”.

Дечје искре и Дечја библиотека наста
вљају дружење са основцима. Овог 

пута посетили смо школе „Мома Ста
нојловић”, „Станислав Сремчевић”, 
„Радоје Домановић” и „Светозар Марко
вић”. 

С обзиром на то да нас је у основној 
школи „Мома Станојловић” сачекала 
група ученика од првог до осмог разреда 
нашли смо се пред великим изазовом да 
наш Часопис и Библиотеку представи
мо тако да свима одржимо пажњу. Стога 
смо се најпре подсетили свега што зна
мо о библиотекама, књигама и читању, 
а затим смо кроз радионицу „Читам, да
кле постојим” дошли до закључка да се 

читањем остварују жеље и да не читамо 
само ми књиге, већ да и оне „читају нас”. 
Захваљујући томе у сваком трену може
мо да се нађемо на различитим мести
ма и у различитим улогама. Након тога 
читали смо „невидљиве књиге”, причали 
о прочитаном, а затим све то повезали 
са ставралаштвом у „Дечјим искрама”. 
Да овај Часопис може да научи, али и да 
забави доказали смо надметањем дечака 
и девојчица у одгонетању загонетки, што 
се завршило нерешеним исходом. Рас
тали смо се уз обећање да ће нас књига, 
читање и Искре поново окупити!

Са ученицима првог разреда основ
не школе „Радоје Домановић” већ смо 
се дружили током Дечје недеље у Дечјој 
библиотеци. Стога је овај сусрет био 
прилика да обновимо научено, али и 
да се упознамо са нечим новим, о чему 
тада није било речи. Разговарали смо о 
значају Вука Стефановића Караџића, 
његовом сакупљачком раду са посебним 
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освртом на рубрику Из Вукова рукава, а 
након тога прешли на игру одгонетања 
загонетки у чему нам је помогла рубри
ка Велики одмор.

У основној школи „Станислав Срем
чевић” дружили смо се са талентованим 
ученицима петог разреда и њиховом 
наставницом Зорицом Сорак. Тамо смо 
сазнали да се они већ увелико баве пи
саним стваралаштвом и да имају своју 
„Песнарицу”, зборник сачињен од њихо
вих песама. Како бисмо их позвали да се 
придруже нашој стваралачкој групи пре
ко радионице „Пишем, дакле постојим” 
заједно смо написали песму Зима, коју 
можете прочитати у наставку:

Празник нам се сада смеши,
сваку школску бригу то ће да реши.
Распуст је пред вратима,
грудваћемо се сатима.

Празници стижу,
поклони се нижу.
Санкање права је идила,
а доћи ће нам и снежна вила.

Зима ће донети опрему за јелку,
меда више неће видети своју сенку.
Снег ће све прекрити,
и све ће у зимски сан утонути.

На крају смо извели закључке о томе 
шта повезује Дечју библиотеку и Дечје 
искре, а најважније од свега је да је до 

закључивања овог броја на нашу адресу 
већ стигло неколико радова насталих 
као резултат онога о чему смо током 
овог дружења говорили. 

Ученици петог разреда основне школе 
„Светозар Марковић” срдачно су нас до
чекали и већ на почетку доделили нова 
имена. Тако смо постали Мадам Рика 
Ли и Дека Еп, што је уједно била добра 
почетна позиција за оно о чему смо го
ворили. Најпре смо дискутовали о биб
лиотеци и њеним карактеристика, а онда 
асоцијативним путем створили песму о 

Љубави:

Љубав је срећа,
која нас чини већим.
Када је делимо са другим,
она постаје већа.

Љубав се пријатељима даје,
кажу да вечно траје.
Нежност симпатији се пружа,
да би љубав била дужа.

Волимо маму и тату!
Волимо секу и бату!
Љубав свима дарујмо
и натраг је примајмо!

На крају смо дошли до закључка да се 
у нама крију таленти које треба развија
ти и неговати, као и да треба читати да 
би се лепо писало.
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Галерија

Анкица Матовић, VI/4 
ОШ „Вук Стефановић Караџић”

Николина Стојановић, I/3 
ОШ „Наталија Нана Недељковић”
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Лена Лаковић, III/2 
ОШ „Бранко Радичевић”, Прибој

Андреа Папић, VI/5 
ОШ „Алекса Шантић,”, Београд
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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.
Питали мајку:
– Ма забога, брзо ли ти ова шћер узрасте?
– Господска се лоза на високо пење.
А из куће се закашља некакав старац, па ће рећи:
– Зла трава и коприва брзо расте.

***
Питао чобан чобана:
– Шта ће рећи да твоје овце не кољу курјаци као моје?
– Зато што су ми овце очине, а твоје су туђега господара.

***
Шетала мува волу на рогу, па га питала:
– Зар ме нећеш молити да одлетим?
– Додуше, нити сам чуо кад си дошла, ни кад ћеш поћи.

Шта кроз кров излази, а нема ни руке 
ни ноге?

***
Нити шушну, нити бушну, а у кућу уђе.

***
Бело је, сир није. Репато је, миш није. 

Со лиже, во није.

***
Сви синови у капи, а отац без капе.

***
Шта у шуми без мозга лаје?

***
Четири брата једну капу носе.
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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.

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.

Прође поп кроз прокоп, пронесе у руци трнокоп.
***

Клупчићем ћу те, калемчићем ћеш ме!
***

Ту кобила, ту колиба, ту се кобила усколибила.
***

Шаш деветорошаш, како се раздеветерошашио?

Ребуси
Ребуси су загонетке у сликама, знацима и речима необично распоређени, тако да 

се кроз њихово значење, распоред или асоцијацију добију решења. Ево неких једнос-
тавних, пробајте да их решите.

Ко се туђем злу радује, нек се своме нада.
***

Мудра буба свилу преде, а не паучину.
***

Боље мало с благословом него и доста с 
проклетством.

Част своју чувај прво од себе, па од другог.
***

Човек жели да је од сваког бољи, а од сина 
да је гори.

***
Човек је тврђи од камена, а слабији од 

јајета.

М
К
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сваштара
Украсите празнике сами

Нова година и Божићни празници идеална су прилика да на различите начине 
искажемо своју креативност. Иако у продавницама могу да се нађу различити 

занимљиви украси, много је лепше када их направимо сами. 
Зато вам у овом броју показујемо како да направите 3D пахуље! Све што вам треба 

од материјала су: хефталица, гумица, лепак, маказе, оловка, лењир и три папира. 
КОРАК 1: Узмите три комада папира А4 формата и преклопите их на пола.
КОРАК 2:  Прережите их по преклопљеној линији како бисте добили шест мањих 

папира.
КОРАК 3:  Преклопите папир као на слици, а затим исто учините и са осталим 

папирима.
КОРАК 4: Одрежите остатак папира како бисте добили савршен 
квадрат.
КОРАК 5:  На најдужој страници троугла лењиром измерите и 

оловком означите три тачке с размацима од 2 центи
метра почевши од левог угла. 

КОРАК 6:  Преклопите све троуглове у још мање а страницу на 
којој сте означили тачке положите прву до себе.

КОРАК 6:  Паралелно са најдужом страном троугла помоћу лењира повуците три 
линије пратећи тачке означене оловком.

КОРАК 7:  Линије не исцртавајте до врха троугла. Од врха оставите центиметар прос
тора и означите га оловком. 

КОРАК 8:  Након што сте означили тачкицу, паралелно са бочном страницом пову
ците линију.

КОРАК 9:  Маказама разрежите три исцртане тракице паралелне са најдужом стра
ницом. Режите до означене линије.

КОРАК 10.  Гумицом избришите линије цртане оловком.
КОРАК 11: Расклопите троугао и добићете квадрат с разрезима. 
КОРАК 12:  Ухватите унутрашшње разрезане врхове, спојите их у облик ваљка и вр

хове залепите лепком. 
КОРАК 13: Окрените квадрат на другу страну.
КОРАК 14:  Следеће две разрезане траке заролајте у супротну страну од прве две и 

залепите их. 
КОРАК 15:  Поновите поступак савијања и лепљења док све тракице не буду залепље

не. 
Тако ће бити готов један од 6 делова!

КОРАК 16:  Када направите и осталих пет, спојите по три ле
пком по крајевима. 

КОРАК 17:  Када сте добили две половине 3D пахуље, хефта
лицом спојите средину, а затим и све краке.

Ваша  3D пахуља је готова!
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Имам једну мацу
Слатку малу Рацу.

Воли да се игра,
Весела ко чигра.

Она воли миша,
А смета јој киша.
Када маца лови,
За улов се бори.

Воли да јури,
Стално некуд жури.
Увек је весела,
И по мало блесава.

Милица Арсић, IV/2 
ОШ „Милоје Симовић”, Драгобраћа
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