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Уверени да читање оплемењује и обогаћује 
људе, да отвара могућност да се упознају 

људи и предели које никада нећемо физички ви-
дети или посетити, да подучава правим вред-
ностима у данашње доба испуњено бројним иза-
зовима лажних вредности и ружних поступака, 
да одмара од редовних обавеза, да обогаћује наш 

речник и оспособљава нас да своје мисли, идеје и 
жеље искажемо јасно, прецизно и разумљиво

Установа културе „Кораци”
и

Часопис за дечје уметничко
стваралаштво
„Дечје искре”

расписују

СТАЛНИ НАГРАДНИ КОНКУРС

за дечје литерарне радове

РАДОСТ ЧИТАЊА

На конкурсу могу учествовати ученици основних 
школа са подручја Шумадијског округа, који пошаљу свој 
осврт, приказ или есеј о књизи коју су прочитали и која је 
на њих оставила снажан утисак, а радо је препоручују и 

другима да је прочитају.
Ученици могу своје радове, откуцане ћириличним 

писмом, организовано слати преко школа или ЕЛЕКТРО-
НСКИМ ПУТЕМ НА АДРЕСУ: decjeiskre@gmail.com или 

ПОШТОМ или ЛИЧНО НА АДРЕСУ: Установа културе „Ко-
раци”, Улица Саве Ковачевића 5, 34000 Крагујевац

Организатори ће радове објављивати у часопису „Дечје 
искре”, а по један најбољи рад из сваког броја у узрасту од 
првог до четвртог и од петог до осмог разреда, које одабере 
редакција, биће награђени књигама у издању Установе кул-

туре „Кораци”.
На крају школске године биће проглашена по најбоља 

три рада у свакој категорији а њихови аутори награђени 
књигама.
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сећања

Од настанка „Дечјих искри” прошло је више од пет и по деценија. У знак пије-
тета према онима који су оставили траг на њиховим страницама, а било 

их је много и било их је са простора читаве некадашње Југославије. У овом броју 
подсећамо на својеручну честитку коју је песмом упутио читаоцима „Дечјих ис-
кри” српски писац за децу Раде Обреновић, објављену у броју за јануар-фебруар 
школске 1984/85. године.
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Уиздању Установе културе „Кораци” у едицији „Вилин коњиц” објављена је књига 
драмских текстова Александра Јањушевића насловљена једним од три драмска 

текста у њој - „Борба за пролеће”, коју је илустровала Марија Поповић. 
Александар Јањушевић (1975, Крагујевац) по занимању је дипломирани правник. 
Аутор је пет књига за децу – збирки песама и једног романа. Добитник је више награда 
на домаћим и међународним фестивалима. Члан је Удружења драмских писаца Србије 
и члан Књижњвног клуба Центра за неговање традиционалне културе (ЦЗНТК) 
„Абрашевић” из Крагујевца. Основао је удружење „Где су књиге нема бриге”. Оснивач 
је и директор Фестивала дечјег књижевног стваралаштва „Желим да будем дете” у 
Крагујевцу. Уређује и води радио-емисију „Велики одмор” на Радију Златоусти. Идејни 
је творац културне манифестације „Дечји културни петак”.
Марија Поповић је рођена 1984. године у Крагујевцу. Дипломирала је на Факултету 
примењених уметности у Београду на одсеку примењена графика, смер графички 
дизајн. Добитник је више стипендија. Бави се илустрацијама и дизајном. Дизајнирала 
је вајбер стикере за општину Тиват у Црној Гори. Награђивана је бројним наградама. 
Живи и ради у Крагујевцу.
Ова књига је представљена летос у Дечјем дељењу Народне библиотеке „Вук Караџић”.
За оне који нису присуствовали овом догађају, као препоруку да купе и прочитају ову 
вредну књигу и са војим наставницима, у оквиру драмске секције припреме неки од 
позоришних комада из ње, објављујемо део Друге сцене из драме „Школске муке”.

гост Дечјих искри

Школске муке

ДРУГА СЦЕНА

(На кревету седи Владимир са телефоном у рукама и књигом поред креве-
та. Када зачује звоно журно устаје и иза завесе уводи Данијелу)

ВЛАДИМИР: Где си до сада? Треба ти сат вемена да дођеш.
ДАНИЈЕЛА: Учила сам, нисам могла раније. Сутра одговарам историју. Још 
то ми остало и да завршавам.
ВЛАДИМИР: Јој, благо теби А шта имаш код Клеопаре?
ДАНИЈЕЛА: Имам пет, али свакако морам да одговарам још једном.
ВЛАДИМИР: Е да знаш да бих некад волео да сам као ти. Али срећом, брзо 
ме прође. Не волим да учим и то ти је. А и мајка ме пуно не тера. Срећа. 
Додуше, сад кад је ћале дошао са терена постаје густо.
ДАНИЈЕЛА: Па шта ћеш да радиш? Колико ће кечева да ти остане? Немој 
да понављаш, човече, да се брукаш.
ВЛАДИМИР: Ма нећу. Решиће ми то кева.
ДАНИЈЕЛА: Како то мислиш, мајке ти? Па неће ваљда Соња да учи уместо 
тебе?
ВЛАДИМИР: Ма јок. Она ће само да оде у школу и да направи хаос. Да им 
покаже да не могу тако са мном.
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ДАНИЈЕЛА: Ко да не може?
ВЛАДИМИР: Па сви они. Мрзи ме да учим, али нећу ни да ми оставе једи-
нице. Па што да ми не поклоне двојку?
ДАНИЈЕЛА: А јеси ли заслужио? Мислим, јеси ли био миран? Али буди 
искрен.
ВЛАДИМИР: Их миран. Боли ме уво да будем миран. Па немамо ми сто го-
дина па да само седимо као пањеви и слушамо њихова досадна предавања. 
А и да знаш да ми се свиђа овај нови закон. Можеш да радиш шта хоћеш, а 
нико ти ништа не може.
ДАНИЈЕЛА: Како то мислиш, нико ти ништа не може?
ВЛАДИМИР: Па лепо. Шта ти може? Може да ти смањи оцену из владања, 
па опет, па још једном, али ти до краја године миц по миц поправи и опет 
на крају – пет.
ДАНИЈЕЛА: Јеси ли сигуран?
ВЛАДИМИР: Јесам. Ево мој пример. Смањили ми у октобру на четворку, а у 
новембру на тројку. Па се ја као мало смирио, а у ствари био сам само мало 
пажљивији, па ми на полугодишту вратили на четири. Сад опет имам три, 
али биће то пет на крају.
ДАНИЈЕЛА: И ти си, видим, поносан на то.
ВЛАДИМИР: Ма шта ме брига. Заболе ме уво за њих. Видиш да сви зентају 
од нас. Нико не сме да те погледа попреко. Не дај боже да те ухвати за руку 
или удари. Остаде без посла истог трена. Е кад је већ тако, онда дај да се 
мало опустимо.
ДАНИЈЕЛА: Баш ми није драго што то чујем од тебе. Шта се деси са тобом? 
Био си, бре, скроз ок лик. Само одједном си се променио.
ВЛАДИМИР: Ма опусти се. Уживај. Да отаљамо још ову и следећу годину и 
да се спасимо робије. У средњој ће све бити лакше.

(У том моменту опет се зачује звоно и Владимир одлази да отвори врата. 
Иза завесе се враћа са Николом)

НИКОЛА: Ћао, Дацика, ћао шреберко!
ДАНИЈЕЛА: У, ал ти је фазон. Труло ти је то.
ВЛАДИМИР: Опа, и ти имаш те неке фазоне!
ДАНИЈЕЛА: Мало да вам покажем да не мораш да будеш крелац да би био у 
фазону.
НИКОЛА: Е, брате, шта ћемо сутра. Ја ништа не знам!
ВЛАДИМИР: Ни ја.
НИКОЛА: Ја сам мојима сложио причу само такву. Сутра иду код Сумпора. 
Има да се пуши.
ВЛАДИМИР: Шта си им рекао?
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НИКОЛА: Па, брате, да ме малтретира, да неће да ме пита, кад се јављам...
ДАНИЈЕЛА: Ти кад се јављаш? Ха, ха, ха! Па ти дижеш руку једино кад пи-
таш да идеш у ве-це. И то не увек. И примили се твоји на то?
НИКОЛА: А што не би? Па пре ће да верују мени него наставнику. Ја сам 
њихов. Само мене имају.
ВЛАДИМИР: Моја ће кева сутра да иде. Ма има да ми поправи кеца из 
физике и да пита је л треба да ми да тројку. А и Мица Катета је на нашој 
страни. То знаш да је она увек ту да нас подржи.
НИКОЛА: Ма да, она је страва лик. Штета што нам она не предаје матиш, 
али нема везе. А шта си урадио код Комете?
ВЛАДИМИР: То је решено. И то, и био код Костура.
НИКОЛА: Како решено?
ВЛАДИМИР: Немам појма. Кева је рекла да се не бринем. И не бринем се.
ДАНИЈЕЛА: Ја стварно не знам шта тражим овде са вама. Па како вас није 
срамота? И шта добијате тиме што ће вам поклонити двојке?
ВЛАДИМИР: Како шта, па нећемо да окинемо годину.
ДАНИЈЕЛА: Добро, а шта је са знањем?
НИКОЛА: Јаој, што си напорна. Шта ће нам знање? Снаћићемо се кад нам 
буде требало. Нећу сад о томе да мислим.
ДАНИЈЕЛА: Добро, ваша ствар. Треба ли вам нека помоћ од мене? Ако не, 
ја одох. (окреће се ка Владимиру) Ти си ме звао да ти нешти помогнем, је л 
тако?
НИКОЛА: Брате, није ваљда да ћеш да учиш нешто. Ма пусти то. Дај да 
направимо план за сутра кад ти кева буде отишла у школу, па да играмо 
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игрице.
ВЛАДИМИР: Ма да, у праву си! Каква школа.
ДАНИЈЕЛА: Браво момци, супер сте. Одох ја да вам не кварим радну атмо-
сферу. Ццц... 

(одлази са сцене вртећи главом)

НИКОЛА: Ћао, штреберко!
ВЛАДИМИР: Ћао, Дацика. Видимо се ујутру.

(Данијела одлази, а Никола и Владимир седају на кревет и настављају 
разговор)

ВЛАДИМИР: Значи, брате, само сутра да прође.
НИКОЛА: Ма, проћи ће, шта се бринеш. Видиш да је последњих пар дана 
пуна школа родитеља. Има их више него нас. Наставници шизе од тога. Као, 
где су били до сада, али, брате, ништа им не вреди. А и лакше им је да нам 
дају двојке да се не цимају преко лета.
ВЛАДИМИР: Па и то што кажеш. Ма боли ме уво. Мора да ми да двојку. 
Значи и ти си твојима рекао да су нас узели на зуб?
НИКОЛА: Ма да. То је проверен рецепт. Тако су радили и прошлих година. 
Окривиш наставнике за све, лепо кажеш родитељима да имаш проблем због 
тога и ето двојке.
ВЛАДИМИР: Супер. Дај онда да покидамо ову игрицу. Моји и онако неће 
скорије да се врате.

(Узимају телефоне и почињу са играњем игрица. Касније гестикулацијом и 
мимиком дају публици до знања да је прошло пуно времена)

НИКОЛА: Ух, играмо већ два сата. Идем ја полако, вероватно ће твоји уско-
ро.
ВЛАДИМИР: Јој, тешко мени кад дођу. Милан ми рекао да ће да ме пропи-
та.
НИКОЛА: Па шта. Реци му да ти није добро. Смисли нешто.
ВЛАДИМИР: Важи, брате, видимо се сутра у школи.

(Никола одлази, а Владимир остаје сам у соби и нервозно шета, Размишља 
шта ће да измисли како би оправдао себе)

ВЛАДИМИР (сам за себе): Ма да, рећи ћу да ми је била мука и да сам 
повраћао. Тако ћу да урадим. Стани да ставим књигу поред кревета (стави 
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књигу) Е тако.

(У том моменту чује се глас родитеља који су још увек иза сцене. Владимир 
брзо леже на кревет правећи се да му није добро.)

МИЛАН (глас иза сцене): Е сад ћемо да видимо колико је мајчин генијалац 
научио.
СОЊА (глас иза сцене): Не дирај ми дете. Сигурно је учио док смо били ван. 
Сигурно. Знам га ја.
МИЛАН (глас иза сцене): Хе, хе, Сад ћемо да видимо.

(Соња и Милан ступају на сцену. Угледају Владимира како лежи на кревету. 
Соња му притра)

СОЊА: Сине, шта се десило? Је ли ти добро?

(Владимир врти главом. Не проговара)

СОЊА (уплашено се обраћа Милану): Шта си се укупио, видиш да му није 
добро. Сине, шта те боли?
МИЛАН: Боли га изгледа физика.
СОЊА: Ти стварно ниси нормалан.
МИЛАН: Ма дај, жено, видиш да фолира, Ајде, устај, бре на ноге лагане!
ВЛАДИМИР: Мама, повраћао сам два пута. Баш ми је лоше.
СОЊА (грли га): Душо моја, проћи ће. Сад ће мајка да кува чај. А ти (окре-
ће се ка Милану) срам те било. Сину рођеном не верујеш. Иди брзо до про-
давнице да му купиш неке крекере. Морамо да пазимо шта ће да једе.
МИЛАН: Добро. Одох. Не брини, већ сутра после физике биће му боље. 
(одлази са сцене)
СОЊА: Ух! (замахује руком ка Милану). Биће ти боље, сине. Не брини.  Ни 
за школу не брини. Сутра ће мајка да им покаже на кога су они ударили. 
Ајде, одмори мало. Проћи ће. Одох ја да скувам чај.

(Соња одлази са сцене, а Владимир лежећи победнички стегне песнице и 
насмеје се.)

КРАЈ ДРУГЕ СЦЕНЕ
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Установа културе „Кораци” ове године је постала део Крагујевачког културног лета. 
У четвртак, 7. јула, одржана је промоција дела Александра Јањушевића, „Борба за 
пролеће”. У сарадњи са Дечјим одељењем Народне библиотеке „Вук Караџић” промоција 
је одржана у дечјем амфитеатру.
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Сећање на лето

Када летњи дани засјаје, и, као на траци, почне да се одвија летња прича, 
ни не знамо да нисмо ликови који ходају траком, него лист који пролеће 

поред траке улазећи у њену срж несвесно. Сасвим.
 А кад сам ја на селу, кад ме птичице буде а зрикавци успављују, сас-

вим сигурно улазим у ту срж. Моје село се зове Кнић. И кад дођем, просто 
не знам где да се окренем. Киша ми није покварила расположење. Шетала 
сам под кишобраном и гледала како пада киша док сам седела у летњиковцу. 
А када се разведрило одмах сам седала на бицикл и уживала сам у вожњи. 
Обожавам да ми се лелуја коса док возим бицикл скоро брзином аутомобила. 
Као онај аутомобил у луна парку када је мама Мира као одличан возач доби-
ла наградну вожњу.

 А онда, на траци… моорее! На граничном прелазу је била огромна 
гужва, али то нас није спречило да на време стигнемо у бајковито одмара-
лиште „Попова кула“. Тамо има много цвећа, стабала винове лозе, а храна 
у ресторану је врло укусна. Након ноћења, одмора и доручка кренули смо и 
брзо стигли у грчко летовалиште Никити на полуострву Ситонија. Дочекало 
нас је топло море, без иједног таласића! Азурно-плава ми је постала омиље-
на боја. Боја мора и неба над морем. Морско дно је донекле каменито, али 
с временом постаје све плиће и песковитије. Ја понегде могу и да стојим. 
Поносна сам на моје пливање, на то што пливам јако брзо и издржљиво и 
ретко кад се уморим. Научила сам да пливам леђним стилом и да се окрећем 
у води. Возила сам се на пловилима „делфин” и „експлорер”. Снимила сам 
велики број фотографија.

 По повратку с мора поново сам неколико дана провела у селу. Била 
сам и у Прељини и Чачку. У Прељини сам посетила цркву Светог Василија 
Острошког. Тамо сам упалила свеће, а у црквеном дворишту сам се спуштала 
низ тобоган. На дан мог рођења с родитељима и братом сам ручала у лепом 
ресторану „Галерија” у Чачку. 

 А прослава рођендана са другарима? Па наравно неколико дана кас-
није у познатој играоници уживала сам са мојим другарима. Осећала сам се 
усхићено када сам победила у музичком ластижу. Торта са ликом и круном 
принцезе Беле била је веома укусна. Сви смо уживали у игри уз песме са моје 
плеј листе. И на трамболини је било супер. Не морам да скачем – другари ме 
својим скоковима одбацују. Бомбоне из пињате је ослободила једна од мојих 
најмлађих гошћи – Нада. Наизглед, она то не може, али све је била добро 
смишљена варка. 

 И тако је ишла моја прича. До првог септембра. 

Мила Радовановић, III/3
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Учитељица: Наташа Стефановић

Летње приче
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Село, море и планина

Почетак распуста провела сам на селу. Тамо сам се купала у базену 
и играла са вршњацима. Касније сам са родитељима отишла на лето-

вање на море у Грчкој. Купање, сада у сланој морској моди, сунчање и играње 
у песку, вечерња шетња поред мора – дани су брзо пролазили. Кад сам се вра-
тила са мора отишла сам са бабом, мамом и сестром на Златибор. Тамо смо 
се шетали и проводили доста времена у природи. По повратку кући тата ме 
је дочекао са поклоном, а то су биле две корњаче, што ме је јако обрадовало.

Ово ми је био један од најлепших распуста.
Нина Симовић, III/3

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”
Учитељица: Данијела Обрадовић

Летња авантура

Кад се чуло звоно за крај задњег часа, сви смо били срећни јер је почело 
најлепше доба године – распуст. То је време за авантуре, пустоловине и 

путовања.
Не тако далеко одавде, на месту где се спајају Сава и Дунав, одиграла 

се моја авантура. Све је почело једног сунчаног дана када смо се тата и ја 
упутили према Београду. Стигли смо до нашег одредишта. Био сам запањен 
гледајући картинге како јуре. Једва сам чекао да ускочим у један од њих и 
појурим стазом дугом осамсто четири метара. Пошто картинзи достижу бр-
зину до чак педесет километара на сат, потребно је предузети мере опреза. 
Пре трке добио сам поткапу и кацигу. Након што су објаснили правила био 
сам спреман за трку. Снажно сам држао волан у својим рукама, чекајући 
сигнал за почетак трке. Чим сам ногом притиснуо гас, картинг је полетео 
великом брзином, а моје се тело залепило за седиште. Био је то диван осећај. 
У једном тренутку прејако сам закочио, па сам испао са стазе и кренуо да се 

Вук Миловановић IV/2
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Огњен Андрејевић VII/1
ОШ „Мирко Јовановић”
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вртим укруг. Нисам се плашио, јер сам био потпуно безбедан. Није ми тре-
бало пуно времена да се вратим на стазу. Још пар стотина метара и завршио 
сам трку. Кренуо сам према излазу, када сам изненађено застао. Угледао сам 
своје име на другој позицији. То ме је мотивисало да будем још бољи. Био 
сам пресрећан! Једва сам чекао да поново ускочим у картинг и појурим пре-
ма првом месту.

Овај распуст прошао је брзо као картинг вожња. Надам се да ће и следећи 
брзо доћи.

Михајло Пуповац, IV/2
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Учитељица: Даница Миленковић

Игре и путовања

Морам вам признати да сам једва чекао да почне летњи распуст. Претход-
на школска година нам се некако прилично одужила.

Напокон је стигао и тај дан када смо узели своје школске оцене у руке и 
кренули на распуст, на умно одмарање.

На распусту ми је било лепо. Мало сам играо игрице, истраживао интер-
нет, читао књигу и прилично касно ишао на спавање. Лето је било веома 
топло, па када је температура дозвољавало проводио сам време напољу са 
другарима играјући фудбал. Ишао сам у Црну Гору код бабе и деде. Тамо 
смо мало били у селу, мало у граду. Посетио сам нека занимљива места, као 
што су, на пример, меанде једне реке. Ишао сам и у парк да се играм. Мало 
сам био и у Београду, а мало и у Баљевцу. Време ми је било испуњено лепим 
одмарањем и различитим активностима.

Иако је распуст брзо прошао и наизглед кратко трајао, једва сам чекао да 
пођем у школу и да видим своје другаре.

Душан Јовановић, III/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”

Учитељица: Данијела Обрадовић

У музејском времеплову

Чим почне да се приближава лето, са нестрпљењем ишчекујем пут у Црну 
Гору. Моја породица и ја годинама летујемо у малом месту између Бара 

и Улциња које се зове Утјеха. Мој прадеда је тамо саградио кућу. Моја сестра 
и ја уживамо у њеним балконима и погледу на планину Румију. 

Ове године мама и тата су нас одвели у музеј Краља Николе у Бару. То је 
уствари дворац из деветнаестог века у који је краљевсака породица волела 
да одлази у летњим месецима. Када сам тамо ушао, осећао сам као да сам 
се времепловом  вратио у давна времена. Тамо сам видео разне предмете 
из античког доба, средњег века, све до деветнаестог века када је ту борави-
ла царска породица. Део са оружјем ми се највише свидео. Тамо су стајале 
украшене сабље, кубуре, топови, а на зидовима су биле окачене заставе за-
раћених војски. Занимљив је био и део са старим инструментима, ношњама 
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и огромним старим млином за прављење маслиновог уља.
Био је то један потпуно другачији дан на летовању, који ћу дуго памтити.

Лука Белоица, IV/2
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Учитељица: Даница Миленковић

Ново другарство

Мој летњи распуст је почео у јуну. Током распуста сам била на мору, али 
и у посети код бабе и деде и код тетке.

Највећи део распуста сам провела са сестрама и са мамом и татом. По-
четак распуста сам провела купајући се у базену. Уживала сам са браћом и 
сестрама. После тога смо отишли код тетке у Краљево. Код ње сам упознала 
другарицу која исто полази у трећи разред и зове се Анастасија. Свакога дана 
је ишла са мном у шетње и вожњу ролера. Анастасија је дивна девојчица и 
сјајна другарица, тако да једва чекам следећи распуст да се поново дружим 
са њом.

Један део распуста провела сам на мору и уживала у купању, пливању и 
прављењу кула од песка. Сакупљали смо интересантне шкољке и каменчиће. 
По повратку са мора свратили смо мало на Златибор.

Тако је дошао и крај распуста и почела нова школска година.

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

Учитељица: Данијела Обрадовић

Лепоте Сокобање
 

Током летњег распуста сам била на многим местима, али ми је ипак било 
најлепше у Сокобањи.

Сокобања је дивно место које красе планине Ртањ и Озрен, паркови, фон-
тане, река Моравица и забавна места за децу, попут игралишта, луна паркова 
и базена. Било ми је дивно и забавно. Смештај је био поред самог шеталишта. 
Двориште апартмана је било прелепо, а у њему летњиковац са клупицама и 
столовима. Све је било препуно цвећа. Била сам у хотелу „Сунце”, који се 
налази поред Жупан реке. Базени из тог хотела са балончићима, пеном и 
топлим кадама су на мене оставили посебан утисак, као и ђакузи.

У парку Борићи сам насликала своју прву слику на платну, која предста-
вља фонтану између две клупице на великој цветној површини. Тамо сам 
успела да пређем све препреке у Авантура парку и спустим се зиплајном. 
Тату сам возила аутићем на сударање у луна парку, а  добила сам и наградну 
вожњу.

Ово путовање ћу памтити као незаборавно.
Уна Обрадовић, IV/2

ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
 Учитељица: Даница Миленковић
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Цветна слика сећања

Од разних догађаја са летњег распуста најлепше ми је било када сам оти-
шла на један дан са мајком и сестром у викендицу на селу.

Устале смо рано и спаковале све потребне ствари. Тата нас је одвезао 
до викендице и отишао на посао. Улазивши у двориште угледала сам наше 
руже, црвене, високе руже са великим зеленим лишћем и латицама које се 
пресијавају због росе. Дрво јабуке, старо око седамдесет година, са великим, 
црвеним јабукама које ће ускоро отпасти. А из шуме, изнад куће, чули су се 
цвркути птица. Ушли смо у кућу и распаковали ствари. Након што смо рас-
паковали ствари изашла сам у двориште, легла на траву и погледала у небо.  
Зраци сунца су се провлачили кроз гране и сијали ка ситном цвећу које је 
мама садила. Након неког времена моја млађа сестра ме је питала да играмо 
карте, у току играња карата се чуо жубор воде из реке прекопута. Мама нас 
је потом позвала у кућу јер је сунце било јако. 

Због тога што у селу нема интернета или домета, морале смо да смислимо 
шта да радимо док се тата не врати по нас. Прво смо се играле изложбе где 
је требало да све три нацртамо нас у нашем стилу, па смо окачиле цртеже на 
завесу штипаљкама. Када смо ручале пронашле смо бабину венчаницу која 
је била обична бела хаљина са кратким рукавима и била је до пода. Хаљина 
ми је била таман. Млађа сестра ми је направила венчић од белих рада, а 
мама је легла да се одмори. 

Када сунце није било тако јако, моја сестра и ја смо отишле у шетњу. У 
току шетње поред пута је било много цвећа које је бојило сиви дугачки пут и 
правило слику као из бајке. Када смо се вратиле из шетње тата је дошао по 
нас и отишли смо кући.

Та цветна слика ће ми остати у сећању.

Марта Симоновић, VIII/1
ОШ „Ђура Јакшић”

Наставница: Душица Војводић

Софија Серафимовић, V/1



14

Боје јесени
У сусрет октобру

Октобар, шарено лишће, на коме се преливају све боје јесени, пада. Па 
шта има лепше од тога? 

У јесен сви воле да једу јабуке и крушке, али Марко и Ана обожавају бу-
ндеве. Једно вече за столом су били Марко, Ана и њихова шира породица. 
Имали су прилику да вечерају укусну питу од бундева. Деца су после јела 
имала пар минута слободно и после тога су морали на спавање. 

Сутрадан када су дошли из школе, мали прваци су ручали, завршили до-
маћи и чим су то завршили свом брзином су отрчали напоље. Тамо су их 
чекали школски другари. После доста играња свако је отишао својој кући. 
Следећег јутра дошао је октобар. Ластавице су одлетеле на југ, лишће је па-
далао на све стране То је за децу попут Марка и Ане био предиван призор. 
Била је субота, мали брат и сестра нису морали да иду у школу. Ана и Марко 
су одушевљено гледали у шарене боје лишћа и рекли: „Колико боја!” Сунце 
им се насмешило. Они су у пижамама, са чајем у ручицама појурили напоље, 
да по хладњикавом времену уживају у укусу чаја. Њихови родитељи су се 
забринули, али када су видели да њихова дечица седе напољу, пијући чајеве, 
срце им је било пуно.

Три месеца тако прође и крај јесени дође.
Анђелија Мирковић, IV/4

ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
Учитељица: Ивана Милошевић

Јесен нам мирише

Са првим капима кише
На прагу јесен нам мирише.

Жута јесен нама стиже, 
Мом крају све је ближе.

Лишће жути и црвени,
Полако пада и по мени.

Воће слатко сада зри, 
Па га једемо ми.

Јанко Лазаревић, IV/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
Учитељица: Ивана Милошевић

Николина Тошић, IV/2
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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Чаробно годишње доба

Свако годишње доба је лепо на свој начин и има неку посебну драж. Зими уживам 
да се грудвам и санкам са другарима, лето волим јер смо тада на распусту и могу 

по цео дан да се играм, а када дође пролеће, природа се пробуди, добије прелепе 
шарене боје. Ипак природа најлепше изгледа у јесен.

Јесени се увек радујем, јер након топлог лета и дугог распуста коначно се враћа-
мо у школске клупе и поново се дружимо и обављамо своје обавезе. Природа почиње 
да скида своје зелене хаљине и да се кити златним лишћем. Шуме као да су насли-
кане топлим бојама од црвене до браон и жуте и све обилује разноразним воћем и 
поврћем. Птице полако почињу да се припремају за своју селидбу у топлије крајеве, 
а поједине животиње се спремају за зимски сан. Мојом улицом се шири мирис пече-
них паприка које маме и баке спремају за зимницу. Јесен нас све подсећа на обавезе 
и припрему за хладније дане. Коначно смо кренули у школу па чешће виђам своје 
другаре и радујем се новим предметима и градиву. Волим јесен и зато што посећујем 
своју бабу која живи у Матарушкој Бањи. Тамо волим да проводим време поред реке 
Ибар, да уживам у природи и свежем ваздуху и да посматрам пецароше који лове 
рибу. 

Јесен је заиста чаробно годишње доба јер је ту да нас опомене да се не олењимо 
превише на летњем распусту и подсети на нове радне обавезе, а уједно нам даје да 
уживамо у пејзажима који изгледају као на сликарским платнима.

Вељко Аврамовић, V/2
ОШ „Ђура Јакшић”

Наставница: Васиљка Микић

Јесења бајка

Јесен је бајка права, 
Када лишће опадне, 
Забава креће.
Животиње кад јесен виде, 
Пуцају од среће.

Јесен сви воле, 
Јер не могу да јој одоле.
Осим када киша пада, 
Желели би напоље сви, 
Али време то неће допустити.

Док пада киша, 
Школа је ту, 
Да нам смањи досаду.

Софија Дивљаковић, IV/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Магија природе

Јесен је бајка коју нам дарује 
природа – мајка.
Када се поиграва ветрић
И падају листови разних боја, 
Природа шареније постаје
И све као магија остаје.

Када јесен дође, 
Животиње себи храну траже,
А мамама је све лепше и драже
Док зимницу спремају.

Волим јесењу магију
Када природу шаренилом боји...
Тада су лепши сви дани моји.

Хелена Марковић, IV/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Учитељица: Ивана Милошевић
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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 педесет прича,  међу којима је шест из првог издања, објављује у Бечу 1853. 
године. Вук ни у овој није објавио све што је сакупио. Неке приче је објављивао у пери-
одици, 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 такозва-
не шаљиве приче. Објављујемо у изворном облику избор управо тих прича, које често 
имају и поучни карактер.

Бекри-Мујо

Приповиједа се да је у Цариграду негда био некакав Турчин, Бекри-Мујо (Мујо 
пијаница), коме је иза оца остало небројано благо, па он пропивши се све про-

пио и проћердао, тако да никаквих других хаљина није имао, осим једнога ћебета, 
којим је огрнут по сокаку ишао, и некаке старе капетине, кроз коју му је перчин био 
прошао. Једанпут срете га Турски цар на сокаку пијана, и стане га карати, што је 
толико благо пропио и до такога срамотног стања дотјерао, но он се окорно осијече 
на цара, говорећи му:
 - Што је теби стало, што ја пијем? Ако пијем, за своје новце пијем; а ти ако 
мислиш, да ја немам новаца, пошто ћеш ми дати Стамбол?
Цар прем да је знао, да он нема ни паре, опет помисли у себи, да га није 
подговорио ко други, ко има новаца, па пошто се обрече, не може се натраг 
ударити, и зато му одговори:
 - Не дам ти Мујо, цијелога Стамбола нипошто, него ћу ти пола дати по то и 
по то, па онда за невољу можемо у њему оба царовати.
Мујо му на то одговори:
 - Добро! Сутра ћу ти у јутру донијети новце.
И тако се растану. Кад сутрадан Мујо не дође у одријеђено време с новцима, цар 
пошаље, те га доведу; но сад Мујо трезан призна, да нема ни паре а камо ли да купи 
Цариград или половину њега. Онда цар одмах заповиједи, да га посијеку, што је 
тако лагао и с царем спрдњу збијао. Мујо се изнајприје стане молити за опраштање, 
а кад види, да му ништа не помаже, онда рекне цару:
 - Кад си наумио, ласно ћеш ме погубити; него те молим, да учиниш једну 
милост прије него ме погубиш; да нађеш у твоме царству три човијека; једнога 
сиромаха, који ништа на свијету нема; једнога слијепа, који ништа не види и 
једнога богаља, који нема ни једне ноге, него само труп; па да их доведеш овдје и да 
их лијепо нахраниш и напојиш, а нас ћемо двојица гледати, шта ће они радити.
Цар на то пристане, и одмах заповиједи, те се така три човјека нађу и доведу, и 
посадивши једнога до другог, донесе им се јело и пиће, и стану се частити. Кад се 
подобро наједу и напију, онда слијепац проговори:
 - Хвала Богу и честитоме цару, који нас је нахранио бијелога хљеба и 
напојио црвенога вина!
А богаљ ни пет ни девет, него на њега:

из Вукова рукава
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 - Курво ћорава! Како ти знаш, да је хљеб бијел и вино да је црвено, кад не 
видиш? Сад ћу те ногом у задњицу!
Уз то сиромах повиче:
 - Удри га у мој одговор, ја ћу га платити.
Онда Бекри-Мујо проговори цару:
 - Видиш, честити царе, шта чини пиће! Нити слијепац има очију ни богаљ 
ногу ни сиромах новаца; а кад се напише, и слијепац стече очи, и богаљ ноге, и 
сиромах новце; тако сам и ја јуче био стекао новце да купим од тебе Стамбол.
Видевши цар и саслушавши то све, опрости Бекри-Мују, и поклони му живот. 
Послије тога чудећи се цар, како вино таку силу има, и гледајући како пијанице за 
њим гину, намисли, да га једном и он огледа; и тако заповиједи, те му једно вече 
донесу најљепшега морског вина, па се добро напије. Кад буде други дан у јутру, 
цар болестан, боли га глава, не може да је подигне с узглавља. Како се то разгласи 
по двору, скупе се брже боље сви љекари, да лијече цара; но цар каже, да од те 
његове болести зна боље лијечити Бекри-Мујо, него сви љекари, већ њега одмах да 
му дозову. Кад Бекри-Мујо дође, цар му каже, како је болестан и ода шта, и запита 
га, шта ће сад чинити; а он му одговори, опет да пије оно, што је и синоћ пио, пак 
ће га одмах глава проћи. Цар га онда запита.
 - Па шта ћу чинити, ако ме послије, кад се отријезним, опет глава узболи?
А Мујо му одговори:
 - Опет пиј поново.
 - Па докле ће тако трајати? – запита цар.
 - Док не огрнеш ћебе, овако као и ја – одговори му Мујо.

НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ

ПЕРЧИН – (турцизам) плетеница косе на потиљку код мушкараца
СТАМБОЛ – стари назив за Истанбул, односно Цариград
ОБРЕЋИ – обећати
УЗГЛАВЉЕ - јастук
 

Михајло Живановић
Група Црни Церак
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Сећање на 21. октобар 1941.

Дан када је умирао један град

Овог октоба навршава се 81 година од крагуејвачке  трагедије 21. октобра 1941. 
године. Чувајући сећање на овај злочин наше генерације не само да одају пошту 

његовим жртвама, већ и њихово страдање чине универзалном опоменом против рата 
и сваке врсте насиља. У шумаричкој колони смрти нашли су се и најневинији – ђаци 
крагујевачких гимназија и деца, мали чистачи обуће. Због тога посебну одговорност за 
очување успомене на стрељане, нарочито децу, имају њихови данашњи вршњаци, који 
над њиховим сенима исписују културу памћења.

 У сусрет Крагујевачком октобру објављујемо изводе из књиге истори-
чара Станише Бркића, који је највећи део професионалне каријере посветио 
истраживању крагујевачке октобарске трагедије, „Име и број”, којом сведочи 
о овом страшном догађају кроз причу о судбинама људи.

21. октобар 1941. године био је ведар и сунчан дан. У седам часова ујутру 
отворена су врата топовских шупа и из њих је почело извођење људи (похап-
шених претходног дана у рацији у Крагујевцу – напомена уредника). У кругу 
топовских шупа формиране су групе. Немачки официри издвајали су старије 
и млађе, Хрвате, Бугаре, Румуне, муслимане и припаднике неких других на-
ционалности, као и људе неких важних занимања. Издвојени су морали да 
седну у један део круга шупа и да ћуте. Мирослава Радуловића издвојио је 
Немац рекавши му да је млад и да је штета да га стрељају. Професора Ти-
хомира Божића, спасао је други Немац. Испред ученика Миодрага Божића, 
синовца свештеника Андре Божића, стао је немачки војник, показао му је 
слику своје деце и издвојио га у групу спасених. Циганин Милорад Пантић 
уграбио је тренутак и прешао у другу групу. Видели су љотићевци и хтели 
су да га врате у колону смрти, али живот му је спасао један немачки војник, 
Чех. Светислав Максимовић, професор, остављен за таоца, сећа се немачког 
војника Макса Рокштроа, који је у цивилству био професор у Дрездену и који 
је, према њему „био једини човек међу својим Немцима злочинцима. Он је 
спасао животе многим људима издвајајући их из групе за стрељање.” За оне 
који су остали у строју више није било спаса. Под јаком стражом одвођени су 
према Сушичком и Ердоглијском потоку и ту стрељани.

Приликом ових постројавања и издвајања догодило се још неколико непо-
новљивих сцена људске храбрости и честитости. Људи око Николе Мачкића, 
професора теологије, избеглице из Хрватске, наговарали су га да каже да је 
Хрват. Он је то одбио рекавши: „Не, ја сам Србин! За то сам страдао од уста-
ша и за то ћу умрети.”

Није хтео да изађе ни професор Георг Ковбаско, руски емигрант, ни Фрања 
Мартинц, Хрват, професор математике у грађанској школи: „Нећу, сад сам 
Србин, што буде са вама нека буде и са мном.”

крагујевачки октобар



19

Из групе за стрељање Миодраг Новаковић, суплент у гимназији, довикује 
онима на пољани: „Збогом, браћо, само јуначки да се ови скотови не сите! 
Ако неко од вас остане жив, нека је проклет ако нас не освети.” Пошто је 
један Немац замахнуо кундаком да га удари он му се окрете и рече: „Шта 
тражиш од мене, швапски гаде? Зар ти је мало моја смрт?”

Многи међу затвореним људима, међу њима и Светозар – Тоза Драговић, 
потајно су се надали нападу партизана на Крагујевац. Али кад је дошло јутро, 
а то се није догодило, свестан ситуације, Светозар Драговић је и себи и оста-
лима рекао: „Дакле, наши неће да нас ослободе... Онда морамо храбро ум-
рети.” Достојанствено, без страха, отишао је са својом групум у смрт. Док 
је ишао милановачким путем на стрељање, Светозар Драговић је учинио и 
последњи покушај. Повикао је „Бежите, браћо”. Људи који као да су чекали 
неки овакав сигнал, разбежали су се на све стране. Настао је прави пакао. У 
унакрсној ватри многи су изгинули, али неколико људи из ове групе успели 
су да се спасу. Светозар Драговић то није успео. Смрт у овој пуцњави нашло 
је и неколико немачких војника.

Суочени са извесношћу смрти људи су различито реаговали. Јован Но-
ваковић, занатлија, покушао је да умири људе из своје групе: „Шта вам је 
људи? Што мора бити нека буде!”

Брижни директор Друге мушке гимназије, Лазар Пантелић, за тренутак је 
имао срећу, јер га је један Немац, погледавши му документа, извео из групе 
за стрељање.. Стојећи у групи спасених гледао је како постројавају следеће 
групе. У једној од тих група видео је много својих ђака. Пришао је једном 
немачком официру и питао га: „Куда ће ова деца? Ја сам њихов директор. 
Молим вас пустите њих, а мене водите!” „Не може”, гласио је одговор. „Онда 
мени није место овде. Мени је место са својим ђацима!” Отишао је у смрт 
загрљен са својим ђацима, остављајући код куће петоро своје деце.

Места стрељања, долине Сушичког и Ердоглијског потока, била су пажљи-
во изабрана. Из ових долина било је тешко побећи, али ради сваке сигурно-
сти, на истакнутим местима на падинама изнад потока, постављено је више 
митраљеза.

Војници капетана Фидлера одводили су групе у Сушички поток. И овде 
је капетан Фидлер понављао поступак који је применио у Маршићу и Меч-
ковцу. Додуше, његови војници узимали су податке и правили списак само 
оних људи који нису имали документа. Један од преживелих, Захарије Не-
шић о овоме прича: „Немац у плавом ишао је од једног до другог и питао које 
године је рођен, где је рођен итд. Све је пописао, сваког човека, и када је пре-
шао са горње стране од митраљеза, он је казао на српском језику: „сад људи 
обрните се и гледајте у поток.” За читање „пресуде” сада нису имали време-
на. Ипак, и ово је успоравало ток стрељања, па се често догађало да претход-
на група није стрељана, а већ је долазила нова група. Гледајући стрељање 
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претходне групе, појединци, па чак и целе групе, одлучивали су се на бекство 
тражећи у њему спас. Настајао је општи хаос, пуцало се на све стране и већи-
на људи била је убијена, али више њих успело је да побегне. У једној групи 
било је неколико свештеника. Само неколико тренутака пре стрељања поку-
шали су још једном, последњи пут, да спасу себе и друге: „Оставите душе! Не 
убијајте нас, нисмо ништа криви.” Али милости није било. Истог момента из 
пуних груди свештеника сложно и громогласно потече ’Свјати Боже!’ и неки 
од њих подигоше руке пут неба.”

Стрељање у Сушичком потоку имало је и једног сведока. То је Војислав 
Зорић, чувар Чомоћеве виле и радник на имању око ње. Сакривен, све је 
посматрао из непосредне близине: „Још се спроводници нису одмакли ни 
стотину метара, а већ је на улазу шљивара стајала нова група људи. Али они 
нису хтели мирно да чекају: распршили су се на све стране... Један прескочи 
прилично високу ограду и настави бекство у правцу Дивљег поља. Али и он 
покошен паде. Један радник се сакри у шашину и ту су га касније нашли чи-
тавог, али у бесвесном стању и са пеном на устима. Неки претрчаше преко 
друма и ту покошени падоше. Четворица јаругом уз друм изнесоше читаву 
главу.” У унакрсној ватри овде су погинула два немачка војника. По заврше-
ном стрељању дошао је камион којим су однели њихове лешеве.

У долини Сушичког потока, у јарузи недалеко од Чомићеве виле, почива и 
петнаесторо деце, „пет Српчића и десет Циганчића”, мали чистачи ципела.

Војници мајора Кенига своје групе водили су у долину Ердоглијског по-
тока. Без икакве процедуре војници би постројили групу и одмах отварали 
ватру. У једној групи Милан Заграђанин, ученик занатлијске школе, иско-
ристио је малу непажњу Немаца и зграбио митраљесца.  Човек до њега оте 
другом Немцу аутомат. Сви се разбежаше. Немци Милана убише ножевима, 
а онда осуше паљбу на бегунце, али неколико њих успело је да се спасе. У 
долини Ердоглијског потока угашени су животи Милоја Павловића, Андре 
Божића, Лазара Пантелића, Наде Наумовић и стотине крагујевачких ђака и 
младића.

До два сата поподне, непрестано, из топовских шупа полазиле су на пут 
без повратка група за групом. Митраљези су сејали смрт. Умирао је један 
град. И тада је све престало, све се утишало. У топовским шупама било је 
још људи. Немци су задржали око 350 људи као таоце, пре свега из разлога 
безбедности. Љотићевци одводе око 200 људи у школу „Краљ Петар” и они су 
касније данима вршили сахрањивање стрељаних. Остали су пуштени кућама. 
Не зна се тачно колико је људи пуштено кућама после стрељања, али према 
неким врло неодређеним изјавама њихов број није био већи од неколико сто-
тина до хиљаду људи.
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Љубав према сестри

Данас смо заједно, сутра нисмо,
али сваког дана мислим на тебе исто.

Увек са топбом све је сјајно,
волим да се играм, плешем
и причам са тобом тално.

Шушкамо и имамо тајне,
заједно смо дорасле и знамо
све наше врлине и мане.

И смејемо мсе и облачимо исто,
као близнакиње ми смо.

Царица си права, сестро моја мила,
драга си још 
од кад сам мала била.

А ако ти крене нешто по злу
ја ћу увек бити ту.
Ти си Душица моје душе,
буди увек весела и добра,
волим те пуно сестро моја чаробна.

Милица Јовановић, IV/2
ОШ „Доситеј Обрадовић"

за оне које волимо

Златне руке

У тишини ноћи док не
заспим грле ме и мазе 
златне руке њене.

Те златне руке су стално
уз мене.
Од првог сусрета до првог корака
чврсто држе руке њене.

Грле снажно и кад је лепо
и кад је важно.
Нежно кад је тужно и ружно.
Играју се раздрагано….

Ех да имам такве руке,
могао бих све,
златне руке моје мајке.

Андреј Зорић, II/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
Учитељица: Ивана Милошевић

Јована Ђокић, V/3
ОШ „Мирко Јовановић”

Сара Милојковић, VII/3
ОШ „Мирко Јовановић”
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Историја на длану

Са циљем промовисања своје делетаности и указивања на значај грађе које поседује, 
те приближавања деци и омладини, Историјски архив Шумадије Крагујевац се ове 

године први пут укључио у манифестацију Културно лето, и то кроз два типа про-
грама.

Током јула организоване су сликарске радионице за предшколце и основце под 
називом „Архив у слици”, на којима су полазници имали задатак да кроз цртеж 

и предмете прављене од глине представе Историјски архив. Важно је напоменути да 
су радионице имале три дела. У првом су координатори најмлађима рекли нешто 
више о Историјском архиву, те одговарали на њихова питања и недоумице; у другом 
су полазници на основу оног што су видели и чули сликали нашу Установу; док су у 
последњем делу заједно са координаторима и васпитачима ишли у обилазак Архива, 
где су посебно интересовање показали за библиотеку, старе матичне књиге на којим 
су тренутно радили корисници и за старе писаће машине, које се налазе у нашим 
изложбеним витринама. Занимљиво је било слушати њихова поређења истих са ра-
чунарима и таблетима. Тако је тридесоторо деце, од којих је највише њих било из ПУ 
„Чили Вили” и удружења Раскршћа Арт,  у пријатном амбијенту дворишта Архива 
дало своје креативно виђење установе што је за резултат имало занимљиве радове, 
чија  изложба је организована 31. августа. Координатори радионица биле су Јелена 
Микићевић, Ксенија Ђеровић, Зорица Миливојевић и Сања Живковић. 

Што се тиче другог програма, књижевних радионица, које су се реализовале 
почетком августа под називом „Архив у речи“, учесници, њих петнаестак, били су 
представници књижевних удружења: Удружење писаца Крагујевца, Књижевни клуб 
„Саша Божовић”, Књижевна заједница Крагујевца, као и грађани који нису део нијед-
ног од поменутих. Полазници су се на првој представили својом или туђом песмом 
по избору, која за тему има историју Крагујевца или Шумадије; другог и трећег дана 
су добили грађу која се налази у Архиву, а односи се на Милоја Павловића, Јована 
Ђ. Мирковића, Катарину Богдановић и Др Мошу Елија, где је њихов задатак био да 
напишу песму о неком од њих по сопственом избору; четврти дан био је одговор на 
раније добијен задатак, те су полазници су донели написане приче на тему историје 
и исте читали. Један од полазника донео је своје давно настале путописе на Крфу, 
које је објављивао у Светлости, као и бројне фотографије настале том приликом. 
Петог, тј. последњег дана радионица полазници су читали дела настала током про-
грама, након чега су им уручени и пригодни поклони у знак захвалности за учешће.

Интересантно је да су најмлађи полазници ПУ „Чили Вили”, њих двадесетак,  по-
казали интерсовање да буду део и ових радионица. У складу са тим, организовали 
смо им посебно дружење са песником за децу Александром Јањушевићем, које смо 
назвали КУЛТУРНИ ЧЕТВРТАК – Књижевна уживаоница. Они су у знак захвалности 
за учешће и активност на радионици од Александра добили пригодне зборнике. 

Координатори радионица биле су Ксенија Ђеровић, Зорица Миливојевић и Сања 
Живковић

На крају, тј. 31. августа, са циљем обележавања поласка у школу организована је 
изложба цртежа насталих на радионицама „Архив у слици“, на којима су учесници-
ма и њиховим наставницима додељене захвалнице и пригодни поклони, у којима су 

програми
Културно лето у Историјском архиву Шумадије
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учешће узели и УК „Кораци” поклањајући „Дечје искре” и НБ „Вук Караџић”, која је 
дала бесплатне чланарине. 

Програми у оквиру Културног лета у Историјском архиву Шумадије били ус-
пешно реализовани и да су знатно допринели видљивости установе, што за резултат 
има повећано интерсовање грађана и жеље учитеља и наставника да током школске 
године организују групне посете и радионице у Архиву, том стецишту историје на 
длану. Такође, оно што посебно радује јесте да је најмлађа полазница књижевних 
радионица посветила песму Историјском архиву, коју објављујемо.

Вечне народне несанице

Још нисам била ни рођена,
кад је овде, надомак наше историје,
до самог шумадијског Архива града,
грађена мала жута зграда...
Да ли је то Милосрдни анђео промашио циљ
и није погодио шумадијски Архив?
А хтео је да нашу прошлост избрише,
па да у витрину искона нешто друго пише.
У њима су спаковани поименце,
сви наши преци, који су део прохујалог времена,
иако су њихове, вредне, радне, храбре заслуге,
само историјске секвенце....
Шта бисмо ми без њих у срцу и души?
А овако, тешко да би ко могао сећање да сруши...
Ту је негде и Музеј крвавог октобра 1941.
Њега су гарант прескочили да нишане,
да не оштете своје шлемове и бајонете,
са којима до данас свима живима прете.
На Балкану је заиста тешко одрастати
и бити безбрижно дете...
Како да лепоту живота сним,
кад сам готово рођена на пето три?
Немоћно зурим у небо и обрисе беле птице,
свесна патње и бола, вечне народне несанице...
Боже, како би тек био леп мој град,
да није вечно крваве измаглице...
Неко је изгубио дете, неко деду, сестру, оца, брата...
да ми је само да сви оставе птице,
да слободно лете у плаветнило неба
и да никада више и нигде не буде рата.

Елена Живковић, VII/2
ОШ „Станислав Сремчевић”
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У сарадњи са организацијом Црвеног крста у Крагујевцу, објављујемо прилоге 
ученика основних школа на поједине теме којима се обележава мисија Црвеног крста. 
Овога пута је тема „Крв живот значи”. Захваљујемо се посвећеницима хуманости у 
крагујевачкој организацији Цвеног крста на оданом партнерству.

Зато руку пружи неком

Кад си срећан – ти се сети,
да на свету ниси сам
да некоме болест прети,
да је здравље његов сан.

Зато руку пружи неком,
делић своје среће дај, 
у капљици крви твоје,
заблистаће вечни сјај.

Александра Нешовић, V/2
ОШ „Милоје Симовић”
Наставник: Ана Радојичић

Хуманост

Анђелина Портић
ОШ „Вук Стефановић Караџић”

Тема: Крв живот значи

Димитрије Остојић
ОШ „21. октобар”, II/4
Тема: Крв живот значи

Нађа Бегениш
Средња стручна школа „Вива Асија”

Тема: Крв живот значи
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Богатство је солидарност

Крв кроз тело тече 
Цело јутро и вече.
Крв неће стати,
ако ћемо је неком дати.

Живот смисла нема
ако крв и радост нису тема,
крв треба свима,
ако радости има.
Живот смисла нема,
ако крв и радост нису тема.

Крв је живот бели
радост нам свима дели.
Живот ће ти бити мио ако си некога спасио.
Богати сте по солидарности,
по машти и бајности.

Коста Марковић, III/4
ОШ „21. октобар”
Учитељица: Драгица Живадиновић

Лав Танасковић
ОШ „Светозар Марковић” I/3

Тема: Крв живот значи

Искра Машић
ОШ „21. октобар”

Филип Филиповић, VI/1
ОШ „Мирко Јовановић”
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препоруке
Кнегиње и краљице династије Обреновић, Ивана Спасовић

Ова књига о изузетним женама династије Обреновић 
има за циљ да пружи занимљиве информације младим 
читаоцима о личностима из наше прошлости, али и свима 
који воле и проучавају историју нашег народа. Књига 
је обогаћена уметничким портретима, оригиналним 
архивским фотографијама и живописним илустрацијама.

Бане и мала чудовишта - Чудовишта 
у школи, Зана Дејвидсон

Бане има проблем у школи, јер га је-
дан дечак стално задиркује... а на све то, његови љубимци, 
мала чудовишта, желела би да иду у школу са њим. Само би 
му још то требало! Мада, имати чудовишта у близини може 
бити од веће користи него што је Бане могао и да замисли..

Атлас животиња, Томаш Тума
У атласу су представљене најза-

нимљивије животиње са свих седам 
континената. Расклопиве мапе кон-

тинената и тринаест додатних књижица приказују гото-
во 200 најзанимљивијих животиња, са представницима 
типичним за сваки континент.

У овој књизи можете читати о најразличитијим живо-
тињама: од обичног зеца до малајског тапира или јужно-
морског слона. Занимљив текст пропраћен је прелепим 
илустрацијама. Можда знате за вране или медведе, али 
да ли знате шта је јужноторбарска кртица или шта ради опосум кад му је живот у 
опасности? Да ли знате како изгледа животиња по имену велики куду? Ако знате, 
онда сте прави мали зоолози. Ако не, онда је овај атлас намењен баш вама.

Све што (ни)сам очекивала, Драган Младеновић
Пандемија изазвана ВИР вирусом је прошла, али 

изазови не престају да се ређају пред тинејџерком Ни-
ном Ковач. Нина и Вера праве савршен план за одла-
зак на најбитнију журку током лета - Максов рођендан. 
Журка ће им донети оно што нису очекивале: роман-
тичну кишу метеора, нова пријатељства, мало љубом-
оре и један пољубац, али и љуте родитеље и потпуно 
другачији поглед на полицу с књигама. Ели ће морати 
да бира – да ли да заштити своју породицу или да верује 
пријатељима. Али тајне умеју да раскину чак и најчвр-
шће везе...
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Принцезина медаља, Весна Алексић
Софија баш нема среће! Сви око ње имају паметне 

телефоне – и мама, и тата, и дадиља Ана, чак га и коњу-
шар Лепи Миленце носи са собом када крене на пијацу… 
Само Софији није дозвољено да има телефон – једино 
она не може да шаље другарима поруке с лепим сличи-
цама и да игра најновије игрице.

Ендимион Спринг, Метју Скелтон
Ко је ЕНДИМИОН СПРИНГ?
Дечак са страшном тајном?
Књига која се храни децом?
Врата ка безграничној моћи забрањеним знањима?
Сви одговори су у овој књизи. Отвараш њене странице на 

сопствену одговорност.
Преплићући фантазију и чињенице, Метју Скелтон раз-

вија два паралелна тока – један савремен, о дечаку Блејку, 
који из Америке долази у Оксфорд са сестром и мајком и у 
библиотеци случајно налази необичну, празну књигу, и по-
вест Ендимиона Спринга, шегрта чувеног Јохана Гутенберга, 

који у петнаестом веку ту исту књигу из Немачке кришом доноси у Оксфорд. 
Кроз перипетије ова два дечака и причу о преписивању и почецима штампања 
књига, читалац се среће са стремљењем људи ка нечем новом и корисном, као и 
с њиховом мрачном, грамзивом жељом за моћи.

Орлови рано лете, Бранко Ћопић
У босанском селу Липову одраста група четвртака. Када њихову добродушну 

учитељицу Лану замени џангризави учитељ Паприка, који верује да је батина 
најбоље средство за васпитавање ђака, дечаци, али и једна 
неустрашива девојчица, одлучују да се одметну и побегну у 
шуму. Тамо убрзо ниче логор Тепсија, у којем ће деца про-
вести многе безбрижне дане, пуне авантура. Међутим, по-
чиње Други светски рат и деца превремено одрастају, схва-
тајући да се њихова борба против неправде и насиља наста-
вља, али овог пута на новом и много озбиљнијем плану.

Пишући о другарству, храбрости, пожртвованости и љу-
бави према слободи у тешким и неизвесним историјским 
тренуцима, Бранко Ћопић је створио једно од највреднијих 
дела домаће књижевности за децу, чије поруке одзвањају и 
данас.

„Ћопић је врховна мјера имагинације, духа и морала на-
шег дјетињства.” Миљенко Јерговић



велики одмор

Народне пословице и изреке
То су сажете животне мудрости из искуства народа. У пословицама се често 

јасно граниче добри и лоши поступци, као и награда или казна за одговарајуће де-
ловање.
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И слатка и горка диња на једној 
врежи расте.

***
Данас везир, сјутра резил.

     ***
Данас власт и част, а сутра свргнут и 

посрамљен.
     ***

Свака мука за времена, а срамота 
довијека.

***
Што је човјек виши, и срамота му је 

виша.
***

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

форичног, 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, пре него га прочитате.
Ако сте чули или прочитали неку занимљиву загонетку, поделите је са нама и ва-

шим другарима.

Пали – паприка није; пече – а ватра 
није; боде – а драча није.

***
Секутићи секу, вукотићи вуку, сам 

баћа превраћа.

***

Чуча чучи, бега бежи, скочи чуча, па 
ухвати бегу.

***
Водом иде, воду разговара; гором иде, 

гору разговара.

***

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.

Питала лисицу кћер:
-Има ли, мајко, ико на свијету од нас паметнији?

(Коприва)

(Одјек)

(Мачка и миш)

(Зуби и језик)
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-Јесу ћер’це, они што се нашим кожама зими огрћу.

***

Питали ђаци учитеља:
-Који је занат најмучнији на свету?

-Поштена човека и књижевника.

***
Питали старог човека:
Која је риба најмања?

-Она којој је реп најближи врату.

***
Питао неко срећу:

-Зашто к мени не дођеш?
-Хоћу да те видим у несрећи јеси ли среће достојан.

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.

Црни јарац црном трну црни врх гризе; не гризи ми, црни јарче, црном 
трну црн врх!

***
Штрк, штрк балан, пуна пушка шарлаган.

***
Шаш деветерошаш, како се раздеветерошашио.

***
Грк са грма мрко гледи. Мрк је грк и брк му мрк.
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Шаљива песма

Шума ми је испричала

сваштара

Дошла кока код лије
У хаљиници од чисте свиле.
Миш организовао свадбу мачку.
Мува дошла код жабе
На локвањ леп и 
Жаба јој пожелела: „Лет, лет!”
Птица са гране одмах је пошла
У тржни центар, 
Отворио се близу, 
Па је по шуми подигла кризу.

Мина Костовић, IV/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Учитељица: Ивана Милошевић
Шетала сам шумицом,
једном бајном, прелепом.

Шума поче да ми прича:
један човек јој је пришао,
тестеру је извадио,
дрвеће посекао и
на крају отишао.

Чула сам, то није све!
Опет поче да ми прича:
„Људи који на мене наиђу, 
језерцету приђу и воду 
загађују.”

Дрво им говори: „Немојте то 
радити,
због вас ће биљке увенути
и рибе угинути.”

Анђелија Мирковић, II/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Учитељица: Ивана Милошевић

Филип Филиповић, VI/1

Александар Јеремић
ОШ „Свети Сава”, Забојница
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Повратак у школу
Наслов овог текста има вишеструко значење.

Да, прво и основно је да је почела нова школска година и да смо се 
вратили учењу, домаћим задацима, новим знањима, новим књигама 

за лектиру.
 Али оно можда још важније је повратак у школске клупе, међу 

другаре, у живом сусрету са учитељима и наставницима. После гото-
во три године искушења изазваних пандемијом короне, привикавања 

на даљинско учење, на одсуство из школских дворишта, дуготрајније 
или краће, ово је на неки начин повратак у нормалну школу која би 
требало да нам пружи потпуно задовољство, оличено у стиховима „од 
колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба”.
 Уверени да ће епидемија дефинитивно да се смири и омогући уоби-
чајени ритам ђачког живота, ево и ми, ваше „Дечје искре”, се са радо-

шћу придружујемо том повратку. Надамо се да сте се ужелели писања и цртања за 
ваш часопис, радовања да своје или име неке своје другарице или другара угледате 
испод неког рада на његовим страницама.
 „Дечје искре” вам не задају строге домаће задатке, непроменљиве теме, 
обавезујуће рокове. На вама је да оно што вас голица као размишљање и тема пре-
несете слободно на папир и проследите нашој редакцији обичном или електрон-
ском поштом на адресе које објављујемо на последњој страници.
 А ако баш волите задате теме ми вас позивамо да читате и о прочитаној 
књизи напишете састав, а ми ћемо најбоље ауторе наградити књигама у издању 
Установе културе „Кораци”. Детаљније податке наћићете у овом броју.
 У очекивању ваших радова желимо вам успешан почетак нове школске го-
дине.
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