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Навршиле су се четири године од када су, по-
сле дужег затишја, уз помоћ града Крагује-

вца, поново заискриле „Дечје искре“. А те 2018. 
године Крагујевац је обележавао два века од прог-

лашења за прву престоницу савремене Србије. Тим 
поводом „Дечје искре“ су расписале литерарни и 

ликовни конкрс на тему „Крагујевац који волим“.  
У знак сећања на тај подухват објављујемо првона-

грађени рад за ученике узраста од I до IV разреда. 
Елена је тада била ученица IV, а ако нас рачун није 

изневерио, она је сада мала матуранткиња

Крагујевац – стуб Шумадије
Има један град,

рећи ћу вам сад.
Кроз њега тече Лепеница

лепа наша речица.

Можда знате сад,
Крагујевац то је град.

У њему сам срећно рођена,
и сјајном звездом кроз живот вођена.

Многи се диве граду том,
необичном, предивном.

Крагујевац је стуб Шумадије
и моје срце за њега бије.
Због њега су животе дали
и за слободу храбро пали.

У срцу га чувам сад,
Крагујевац лепи град.

Елена Миленковић, IV/1
ОШ „Доситеј Обрадовић"
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сећања

Од настанка „Дечјих искри” прошло је више од пет и по деценија. 
У знак пијетета према онима који су оставили траг на њиховим 

страницама, а било их је много и било их је са простора читаве некада-
шње Југославије. У овом броју подсећамо на својеручну честитку коју је 
песмом упутио читаоцима „Дечјих искри” српски песник за децу Раде 
Обреновић, објављену у броју за јануар - фебруар школске 1984/85. године.
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У           станова културе „Кораци”, у оквиру конкурса за подршку издаваштву, пуну 
пажњу поклања стваралаштву намењеном деци. Овој тематици посвећена је 

читава едиција „Вилин коњиц”. Пре нешто више од годину дана у њој је објављена 
књига песама Јасминке Илић „Место у школи”, богато илустрована ликовним при-
лозима Марије Поповић.

Јасминка Илић је рођена 1965. године у Пули, а од 1981. живи у Крагујевцу. Пише 
и љубавну поезију. Марију Поповић смо већ представљали у овој рубрици, али 
подсећамо: Рођена је у Крагујевцу 1984. године. У Београду је завршила Факултет 
примењених уметности и стигла је за свој рад да освоји више награда.

Књигу „Место у школи” представићемо насловном песмом „Болест страшна”.

Гост Дечјих искри

Пубертет је болест веома страшна,
уселила се у основне школе.
Од ње неизбежно сви основци
без разлике морају да оболе.
            Не питај ништа – све им смета,
            не чини ништа – све им шкоди,
            само понека умилна молба
            њиховом уву зна да годи.
Пулс је убрзан „то само бије”
температура на нормали,
шта их замолиш они не могу
болесни су и све им фали.
            Притисак спао – њима се спава
            од силног учења боли их глава.
            Зашто све они – у глави им хучи –
            зар рођена мајка децу да мучи?
Не кашљу, не слине, благо мени,
ал као на струју прикачени.
            Доктори, `амо помагајте
            учините све да болест мине,
            само реците како и ја
            да дођем до те нове вакцине.
Какве ли болести
и куд то води?
Све ми се чини 
да је у моди.
           Деца ми добро, Богу хвала.
           Само да питам – да ли бих смела? 
           Да ли сам и ја некад давно
           ту опасну болест преболела?

БОЛЕСТ СТРАШНА
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календариум мај

Календар је уређен начин рачунања времена и систем организовања дана у друш-
твене, религиозне, економске и административне сврхе. То се ради давањем име-

на појединим периодима времена – дана, недеља, месеци и година. Године и месеци по 
правилу су засновани на циклусима Сунца и Месеца. Основни временски размак је дан 
– раздобље једне промене светла (то зовемо даном) и таме (коју зовемо ноћ). Посебна 
врста су верски календари – код нас је то Српски православни календар, којим су оз-
начени одређени празници. У свету, такође, постоје и поједини датуми који су озна-
чени као међународни празници или дани посвећени одређеним темама и догађајима. 
Подсећамо на неке од значајних у мају.

ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ У МАЈУ

Можда је тешко поверовати, али у мају месецу је 26 дана посвећено неком зна-
чајном догађају, професији, болести или природи на светском нивоу. Уз октобар, 
то је месец са највише значајних међународних датума. Ми ћемо овде указати на 
неколико најзначајнијих.

Међународни празници и датуми
1. мај – Међународни празник рада
18. мај – Међународни дан музеја
22. мај – Међународни дан биолошке разноврсности
31. мај – Светски дан без дуванског дима

МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА

Први мај је проглашен Међународним празником рада са намером обележавања 
сећања на демонстрације радничког покрета 1886. године, одржане у Чикагу. Дан 
рада је један од најраспрострањенијих празника на планети. Слави се у већини зе-
маља света.

Замах прве индустријске револуције у 19. веку обележио је немилосрдно иско-
ришћавање радника од стране власника и послодаваца. Радило се од 12 до 18 сати, уз 
мале наднице. За рад су искоришћавана и деца, а услови рада су били тешки. О томе 
сте можда читали у роману Чарлса Дикенса Оливер Твист.

У жељи да обезбеде услове за достојан живот, радници су тражили такозване три 
осмице – осам сати рада, осам сати одмора и осам сати културног уздизања. Са тим 
захтевима је у Чикагу 1. маја 1886. године проглашен генерални штрајк и организо-
ван протест више десетина хиљада радника, који је покушала да заустави полиција. 
Дошло је до сукоба у коме је страдало више радника и полицајаца, међу којима је 
био и један ученик.

Данас се Први мај или Међународни празник рада, у знак сећања на тај историјски 
догађај, обележава кроз различите видове демонстрација и акција као дан борбе за 
основна људска права сваког радника и раднице или као дан борбе за права на живот 
достојан човека. Борба за радна и људска права подразумева борбу за скраћивање 
радног времена, за већу заштиту радника на послу, за свеобухватни здравствену за-
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штиту свих људи, за веће плате.
Код нас је често Први мај био обележен породичним изласком у природу, са дру-

гим људима, уз гозбу и славље. Међутим, не би требало заборавити на историјско 
сећање и на потребу указивања његовог значаја и обележја под којим је настао и у 
данашњем времену.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МУЗЕЈА

Од 1977. године Међународни савет музеја сваке године, 18. маја, организује 
Ме ђу народни дан музеја. На овај дан музеји планирају различите креативне до-
гађаје и активности везаних за тему Међународног дана музеја која је сваке године 
другачија. 

Тога дана се посебно скреће пажња јавности и истиче важна улога музеја као ин-
ституција које служе друштву и његовом развоју. Циљ Међународног дана музеја је 
да подигне свест о томе да су музеји важно средство културне размене, обогаћивања 
култура и развоја међусобног разумевања, сарадње и мира међу народима.

Догађања се организују око 18. маја и могу трајати један или више дана. Вре-
меном се све више културних институција придружује обележавању Међународног 
дана музеја, тако да се он обележава и у позориштима, архивима, библиотекама.

Поводом тог дана музеји обезбеђују слободан улаз, продужено радно време и дру-
ге облике подизања интересовања код грађана, посебно код младих.

У европским градовима, па и у Крагујевцу, у суботу најближу Међународном дану 
музеја, организује се Ноћ музеја. Тада су музеји и изложбе других културних уста-
нова отворене до поноћи и дуже, а за ту прилику, зависно од теме организују се спе-
цијалне и специфичне изложбе.

Обратите пажњу на најаву Ноћи музеја, па искористите прилику да са другарима 
посетите неку од припремљених изложби, уколико здравствене околности то дозво-
ле, и тако увеличајте овај празник. У противном, дигиталним путем можете погледа-
ти неки од програма припремљених за ту прилику.

СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

На иницијативу Светске здравствене организације сваке године 31. маја одржава 
се Светски дан без дуванског дима.

Овај дан би требало да упозори на штетност пушења по здравље људи, посебно 
млађих генерација. Зато се Светски дан без дуванског дима користи за акције по-
дмлатка Црвеног крста, здравствених организација, здравствених иницијатива и 
здравствених установа на указивање штетности пушења, како за саме пушаче, тако и 
за непушаче који су у њиховој близини. Говори се које болести уношењем у организам 
дувански дим изазива и какве су последице по здравље.

Тим поводом се штампају посебни плакати и флајери, организују трибине и ра-
справе, а у школама се одржавају предавања на ову тему.
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У        месецу мају, у Српски православни календар уписан је велики број празника. Тада се 
слави седам светаца које неке од породица обележавају као крсну славу. Прва међу 

њима је Ђурђевдан. Издвајамо и Светог Ћирила и Методија као твораца прве словенске 
азбуке – глагољице. Подсећамо на историјско значење неких од ових датума.

Српски православни 
празници у априлу

6. мај – Ђурђевдан
8. мај – Марковдан
12. маја – Свети Василије Чудотворац
14. мај – Свети пророк Јеремија
21. мај – Свети Јован Богослов
22. мај – Свети Никола
24. мај – Свети Ћирило и Методије

Ђурђевдан – 6. мај

Један од највећих у години, а не-
сумњиво највећи пролећни, Ђурђевдан 
је, уз Божић, и најомиљенији народни 
празник. Он је узиман за календарски 
међаш који датумски полови годи-
ну на два дела (од Ђурђева до Митрова 
дана), а у привредном погледу, посебно 
у пољопривреди, значио је почетак нове 
пословне године. О Ђурђевдану су скла-
пане погoдбе за послове у наредној годи-
ни, погађало се са момцима и слугама о 
условима најма, одређивало о уделу сто-
чара у заједничкој испаши и мужи стада, 
а измириване су пореске обавезе и многи 
други рачуни.

Народни обичаји којима је пропраћен 
Ђурђевдан су тако разноврсни, богати и 
живописни као о мало којем празнику у 
години, а како се одржавају и пре и после 
самог Ђурђевдана може се рећи да са-
чињавају посебан ђурђевдански циклус 
обичаја.

Међу овим обичајима се по веселости 
нарочито истичу ђурђевски уранак, пле-
тење венаца, хватање маје и прва мужа.

Свуда где Срби живе свет је, поготову 
младеж, одлазио на уранак, дочекујући 
зору у весељу и витешком одмера-
вању. Било је за прекор ако неко дочека 
ђурђевданско јутро у постељи. Будност 
и хитрост се тражила и због такозваног 
предавања сна, па се зато на данашњи 

дан нико није одазивао на нечији позив, 
јер се веровало да ће му, ако се одазове, 
онај ко га позива „предати“ поспаност, 
тромост и лењост, које ће га пратити до 
следећег Ђурђевдана.

Плетење ђурђевданских венаца, који-
ма су кићени извори, вратнице, двориш-
ни улази, куће и привредне зграде, пого-
тову за стоку, такође је распрострањено 
у свим српским пределима, што се одр-
жало до данас. Хватање маје – доношење 
воде од бистрих капи, ухваћених са воде-
ничног витла, у којој су се умивале и ку-
пале девојке, верујући да ће тако стећи и 
очувати лепоту лица, почело је да се губи 
средином прошлог века, док је обичај 
прве муже стоке , поготову у сточарским 
пределима, очуван до нашег времена.

Особито су значајни, а по садржају и 
начину светковања живописни обичаји 
о Ђурђевдану међу сточарима, те стога 
овај дан важи и као сточарска слава. Све 
до нашег времена очувало се заједничко 
изгоњење оваца на пашу и удруживање у 
испаши и мужи. Ова некад важна устано-
ва у народном животу, нажалост, данас је 
изгубљена.

Многе српске породице Ђурђевдан 
славе као крсно име, а то је слава и го-
тово свих Рома, који за овај дан обавез-
но кољу младо пролећно јагње, тако да 
се чак и у урбаним срединама, дан-два 
уочи Ђурђевдана, чују гласови јагањаца у 
деловима насеља са компактнијом ром-
ском популацијом.

Свети Јован Богослов – 21. мај

Апостол и јеванђелиста Јован био је 
један од првих ученика Исуса Христа, 
са братом Јаковом. Јован је по предању 
био рибар на Галилејском језеру, а Исус 
га је волео зато што је био живахан, брз, 
вредан, изузетно одан и марљив ученик.

После Исусовог страдања и вазнесења, 
римски цар Димицијан га је отерао у 
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прогонство, на острво Патмос. Када је 
на престо дошао цар Нерва, који је био 
блажи према хришћанима, Јован се 
из прогонства вратио у Ефес, где су га 
архијереји молили да запише Христово 
учење, бојећи се да нешто може да се 
заборави или погрешно пренесе, зато што 
је Јован до тада само проповедао.

Хришћанска традиција сматра 
апостола Светог Јована Богослова за 
аутора Јеванђеља по Јовану, три саборне 
посланице и књиге Откровење. Данашњи 
историчари сматрају да апостол Јован 
није аутор неких дела због разлике у 
стилу писања.

Свети Ћирило и Методије – 
24. мај

За име Ћирила и Методија везује 
се настанак старословенског језика – 
најстаријег књижевног језика свих Сло-
вена. Просветитељски рад Ћирила и 
Методија међу Словенима започет је 
863. године у Моравској, на простори-
ма данашње Чешке. На молбу морав-
ског кнеза Растислава византијски цар 
Михаило послао је њих двојицу да шире 
хришћанство на словенском језику. Ћи-
рило и Методије су били Грци, пореклом 
из Солуна, а у време њиховог одрастања 
у околини Солуна живели су бројни Сло-
вени, тако да су они добро познавали 
словенски језик.

Пре поласка у Моравску требало је 

превести богослужбене књиге како би 
се хришћанство проповедало на сло-
венском језику. Међутим, Словени у то 
време нису имали своје писмо. Прво 
словенско писмо – глагољицу – ство-
рио је Ћирило пре поласка у Морав-
ску. Назив глагољице потиче од речи 
глагољати, што значи говорити. Језик 
на који је Ћирило превео књиге у писа-
ним изворима називан је најпре, током 
IX и X века словенски, а каснији назив, 
старословенски, стигао је из Русије тек 
у XIX веку. И данас се за верске бого-
службене потребе користи руска редак-
ција црквенословенског језика, односно 
језика којим су се користили Ћирило и 
Методије.

Током мисије у Моравској Ћирило и 
Методије су посетили Рим, где се Ћири-
ло разболео и умро. Методије се вратио 
и до смрти проповедао веру на словен-
ском. После његове смрти њихови уче-
ници су прогањани, па су се преселили 
на Балкан, у Охрид (данашња Северна 
Македонија) и Преслав (данашња Бу-
гарска), где је створено ново писмо – ћи-
рилица, које се потом проширило и на 
наше просторе.

Код многих словенских народа 24. 
мај – Дан Ћирила и Методија просла-
вља се као Дан словенске писмености.
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У СРЦУ НАРОДА И ДРЖАВЕ

Одлука кнеза Милоша да прву престоницу модерне Србије успостави у Кра-
гујевцу, донета на Ђурђевданској скупштини у манастиру Враћевшница 6. 

маја 1818. године, имала је пресудан значај за његов будући развој. Зато Кра-
гујевац овај датум слави као Дан града. 

О томе како се мала и безначајна турска касаба и трговише претвара у истински 
град сведоче и записи путописаца, авантуриста, шпијуна и званичника који су 
кроз Крагујевац пролазили у различито време и о томе оставили писане трагове. 
Густав Раш, правник који је пре века и по објавио књигу „Светионик истока”, 
обиман текст посвећује Крагујевцу, из кога преносимо поједине делове.

Народни главни град

Отприлике један сат пре Крагујевца кола се спустише са последњег 
брежуљка Рудничких планина у једну таласасту долину, која је била 

опкољена брежуљцима са воћњацима, виноградима и дрворедима. Усред те 
равнице вирили су црвени кровови ушорених кућа, некадашњег главног срп-
ског града, посматрајући залазак сунца. Јер Крагујевац је Москва Србије. Иако 
је седиште владе већ одавно премештено у Београд, ипак Крагујевац у народу 
још увек важи за главни град, иако његов спољни изглед ничим не пружа ути-
сак да је он то заиста. Узалуд су куполе и торњеви и други фронтови палата, не 
може се уочити ни зграда где се једанпут годишње одржавају седнице Народне 
скупштине, а зграда је Капитол Србије. У Крагујевцу су своју резиденцију има-
ла три српска регента. Не види се, међутим, ни једна кнежевска палата, која би 
се уздизала из зеленила између групе црвених кровова кућа.

Милош је изабрао Крагујевац за главни град нове независне Србије понајви-
ше због његовог природног положаја. Град је лежао у средини земље. Заштићен 
околним брдима и храбрим Шумадинцима, овде се човек осећа сигурнијим 
од напада азијатских варвара, који су са свих страна, још увек пребивајући у 
утврђењима у Београду, Смедереву, Шапцу, Ужицу, Соколу, топовима угрожа-
вали крвљу стечену српску слободу. Било би додуше много практичније да је 
седиште владе остало у Крагујевцу и да није премештено у Београд...

... Ни издалека се не може приметити да је Крагујевац главно оружно ме-
сто Србије. Јер редови црвених кровова између зеленог дрвећа изгледају тако 
мирољубиво и мирно, да страни путник, који у Крагујевац долази из Мила-
новца, Београда или Смедерева, не може ни сањати колико је арсенала, му-
ниције, топова и тополивница сакривено иза њих. За време владе Александра 
Карађорђевића подигнуте су овде значајне фабрике оружја, које данас омо-
гућавају Србији да прихвати битку са азијатским варварима у Цариграду, да би 
уништили турску превласт на Балканском полуострву, као и да би се ослободи-
ла јужнословенска и грчка племена. Србија је у стању да тај посао сама обави и 

Крагујевац који волим
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све је то подигнуто у Крагујевцу у тишини и без велике помпе...
... Десно, где почиње широки дуги, багремом озелењени пут, који нас води у 

град када се долази из правца Милановца, уздиже се једна сасвим нова грађе-
вина, удаљена неколико стотина корака од пута, која лежи у једном врту слич-
ном каквом парку. Та грађевина је слична палати. То је нова војна болница. 
(Ова зграда и данас постоји у кругу касарне „Милан Благојевић“ – напомена 
уредника).

Крагујевац пружа једну заиста мирољубиву и привлачну слику. Сем Бео-
града ниједан други град нема тако много лепих и модерно европски зиданих 
кућа и зграда, које заузимају тако велики простор.

Између тих бело окречених кућа које су украшене зеленим жалузинама, 
свуда се уочавају групе зеленог дрвећа, жбуње, баштице и ливаде. Ја стављам 
Крагујевац испред свих осталих градова у Србији због башти, дрвореда и зе-
леног жбуња. Он је, стога, најпогоднији за становање. Најсимпатичнији ми је 
онај део града где се налазе зграде Народне скупштине и конаци, у којима су 
становали стари Милош и његова жена Љубица и кнез Михаило, још у време 
када Београд није био главни град и резиденција Књаза. Нешто удаљеније на-
лази се трг кроз који протиче Лепеница. То је, у ствари, лепо одржаван парк 
посут шљунком, који служи за променаду становништву у свежим летњим ве-
черима...

... У новије доба Крагујевац је стекао велике заслуге у вези са народним об-
разовањем. Град има једну основну школу у којој ради пет учитеља, а похађа је 
120 деце у четири разреда. У гимназији се образује 300 ученика. Артиљерисјка 
школа образје 40 питомаца. Али, од највећег значаја за садашње и будуће гене-
рације је учитељска академија (реч је о Учитељској школи у Крагујевцу, која је 
основана 1871. године – напомена уредника). Она је основана пре две године, 
на иницијативу недавног Регенства које је одступило. Та академија, коју воде 
5 професора, не образује само редовне кандидате који желе да се посвете учи-
тељском позиву, већ она ради и за време школског распуста; њу тада посећују 
учитељи који желе да се даље усавршавају. Регенство је недавно ову академију 
опремило најскупоценијим моделима, инструментима за хемију и физику, а 
сви они су произведени у Бечу и Паризу. Српска просвета као и српско обра-
зовање очекују од ове, у бившем главном граду, основане академије најбоље 
резултате.

Тако Крагујевац није само главни произвођач оружја већ је он и главно об-
разовно место, откада су Турци морали да напусте и последње тврђаве, које 
из године у годину постаје све напреднији град младе државе на Балканском 
полуострву.
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Мој град

То је мој дом

Крагујевац је мој град,
Волео бих да га покажем целом свету сад.

Некада је био главни град.
А сада је то Београд.

Спомен - парк Шумарице посвећен је ђацима,
Подигнут у славу свим стрељанима,

А највише тадашњим петацима.

Мој град је у Србији сада четврти по величини,
Има доста ствари које га посебним чини.

О томе ћу вам писати неки други пут
Где год пошао он је у мом срцу свуд.

Крагујевац је по броју становника четврти у држави. Познат је по споме-
нику Пето три.

Налази се у центру Србије, у срцу Шумадије. У њему има пуно паркова и 
дечјих игралишта. Његова највећа радост су бројне школе и то сви у Крагује-
вцу воле.

 Где год да одем, Крагујевац ће бити у срцу мом, јер то је мој дом. Иако 
није главни град, он је за мене најважнији и најлепши на свету.

Вукашин Ђорђевић, IV/1
ОШ „Свети Сава”, Крагујевац

Маја Миливојевић, IV/1
ОШ „Свети Сава”, Крагујевац
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Сусрет са Светим Савом
Једног дана срела сам Светог Саву

паметну и бистру главу,
великог човека,

који живи десет века и живеће и даље.
Увек и заувек.

Поруке и лепе речи  шаље српском роду
снагу даје
да истраје,
да победи,

да не клоне,
да се вери врати,

да не пати...

Када ми је рекао: „Дођи, чедо”
погледала сам у небо
и толико срећна била

што ми се жеља испунила,
да упознам царског сина,

царског брата,
што крст носи око врата.

Његов ми је мили глас рекао: 
„Упамти,чедо, у вери је спас.

И у знању.
То није равно ни највећем имању”.

„И ово је важно да знаш:
Срећан си кад си здрав.

Богат – кад имаш духовног мира.
Цењен - када имаш пуно знања.

Славан - после много учињених добрих дела.
Упамћен - када своје сиромаху даш.

Живи у миру и у слози
и увек другима ти помози.

Своме другу, своме брату, знанцу и незнанцу
јер се добро добрим враћа”.

После овог сусрета схватила сам
да је Свети Сава заслужио и свој народ задужио

да га слави и никад га не заборави.

Валерија Миладиновић, VIII2
ОШ „Светозар Марковић”, Лапово

Духовна вертикала
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Смисао живота

Живот представља једну мистериозну загонетку коју је тешко одгонет-
нути. Око нас и у нама није све тамно, али и не окружује нас само све-

тлост, срећа. Живот је танка линија између две крајности.
У животу ће нас многе околности, људи, спречавати да успемо, али најваж-

није је веровати, маштати. Наравно, неке ствари  нису суђене, није све на 
овоме свету онако како ми хоћемо, како ми замислимо јер да је тако, онда 
овај живот не би имао неког смисла. Дешавају се  успони и падови и то је још 
једна лекција у животу. Неке ствари нам се десе, повреде нас. Можда чак и 
неки пут помислимо да одустанемо, али не. Увек после кише дође и сунце. 
Лоше ствари, препреке нас само ојачају и дају нам до знања да никада не 
треба ни да помислимо на одустајање. Каква код ситуације у животу да нам 
се деси, морамо веровати и бити јаки. 

Верујемо у то да добро побеђује зло! Али, у животу није све фер, није све 
онако како би требало да буде у том тренутку, или бар како ми очекујемо, 
дешавају се и лоше ствари људима. Свакаква оптуживања, омаловажавања  нас 
повреде и у том тренутку се запитамо да ли смо заслужили то, где смо евентуално 
погрешли да ли би били овде где јесмо. Али, онда мало размислимо и схватимо 
да се морамо навићи на сваку препреку и да после тог пада морамо устати јачи 
него икада, морамо доказати себи да смо заслужили да будемо овде, да живимо 
овај живот пуним плућима. Да будемо спремни да, као што кажем, одгонетамо 
загонетку живота, да будемо свесни свог места у њему. 

Морамо се помирити са чињеницом да људе не усрећују исте ствари, да 
живот не доживљавају на исти начин. Неко воли да помаже људима, да ужи-
ва у животу и радује се успесима других. Са друге стране неки људи су оку-
пирани мрачним размишљањима, пуни злобе, Такви људи, такви догађаји, 
такве ситуације не смеју да ометају наш живот и да  нас саботирају. Морамо 
наћи начин да се боримо против зла. Морамо се трудити да овај живот про-
живимо најбоље што можемо. 

Сваки наш паметан, промишљен корак, наше претпоставке, другарство, 
искреност, маштања, размишљања, љубав - све нас то повезује и снажи и сва-
ког дана смо све јачи и јачи. Сваки дан нашег живота је нова загонетка коју 
морамо одгонетнути и морамо бити спремни и на успоне и падове. Важно 
је да из сваког искуства извучемо оно најпоучније, најважније и и тако свој 
живот учинимо лакшим и лепшим.

Када будемо схватили сву сложеност животне загонетке и када будемо на-
учили да се носимо са тим чињеницама, ваздух ће нам бити све чистији и 
сваки удисај ће нам постати почетак још једног живота.

Преиспитивање

Ана Калановић, 7.разред
ОШ „Јулијана Ћатић” Страгари

Наставница српског језика и књижевности: Биљана Лакић
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Осмех наде и радости

Мама. Дивна и топла. 
Мама је дивна и бескрајно блага и драга особа. Особа која нас је до-

нела на свет и која нам је помогла да закорачимо у свет одраслих.
Мама има дивне очи, бескрајно топлу душу и неизмерну доброту коју 

дели са нама.
Њој су деца највеће богатство, царство, цвет, љубав, Сунце , топлота ...
То је неизмерна љубав, бесконачна ...
Брижна је и блага што у сваком њеном тренутку има задатак да брине о 

нама. Њен задатак је тежак. 
Пун бриге.
Али, када смо ми бескрајно добри и благи она је спокојна и мирна. 
То је дивна душа, предоброг срца, племенита и чарна. 
Доброта. 
Осмех пун наде и радости. 
Краси је бесконачност у лепим мислима, јер то је биће које је заслужно за 

нас и нашу будућност. 

Осми март
Осмог марта, најлепшег дана,

када нема мана,
маме га красе

и све је лепо - зна се. 
Ти си најбоља мајка.

Лепа си као бајка.
Када добијеш од мене цвеће,

заблисташ сва од среће
Када се заврши  овај  дан, 

знам да следи најлепши сан.

За оне које волимо

Учитељица: Ивана Мићаковић 
ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић”, Крагујевац

Максим Томић, II/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”, Крагујевац

Учитељице: Биљана Антонијевић Савић и Сузана Димитријевић

И
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Мирис дома и топлине
Понекад се у мноштву људи око себе осећате усамљено. Хладан свет, људи 

и ја.
Али, обично, у тим тренуцима осетим стисак нежне женске руке. Не гле-

дајући знам – то је она, моја мака. Препознала сам тај драги мирис који 
подсећа на дом и топлину. Кад спустим главу уз њено крило, као да ме загрли 
анђео и чува од свих недаћа које долазе често, у различитим облицима и у 
овим мојим годинама. Са љубављу осећа и предосећа када ми је најпотре-
бнија. Та сигурност и брижност су моја лука којој се увек могу вратити, знам, 
и када будем зрелија и одрасла.

Пожелим често самоћу, ваљда је то и нормално сада у овим годинама, да 
се одвојим од свих, па и од ње. Кажем исхитрено неку грубу реч коју не бих 
смела, па се дуго кајем. Када ме саветује, обично буде у праву, иако ми је 
тешко да то себи признам. Утиша ми бол и зацели ране, моје младалачке. Тај 
осећај блаженог мира после разговора памтићу док сам жива.

Њена, као и улога свих мајки је веома тешка, захтевна и исцрпљујућа, али 
у исто време и дивна. Колико мука око нашег одрастања, толико је награда за 
љубав и труд који улаже у нас. За себе никад немају времена, ништа им није 
тешко, све могу и умеју. Умор сакривају и труде се да су насмејане и када 
им није до смеха. Љубав моје мајке бди нада мном и њене мисли су увек са 
мном.

Лепа реч мајци упућена греје њено срце и жељу да ми израстамо у добре 
људе. То су сан и снага сваког родитеља. Тада зна да смо на правом путу.

Често заборављамо, али мајке треба сачувати и чувати од брига и про-
блема, бити захвалан на оном што имамо и не љутити се ако нам не може 
приуштити све оно што желимо. Сигурно би то учинила да је у могућности. 
Једина бића која не заслужују грубост, љутњу, али ни наше сузе. Само бли-
став осмех на нашем лицу усрећује мајку и даје смисао њеном животу.

Чувајте, грлите и волите мајке јер некада ћете то зажелети, само да не 
буде прекасно.

Ана Калановић, VIII разред
ОШ „Јулијана Ћатић”, Страгари

Вељко Живковић, III/3
ОШ „Наталија Нана Недељковић”
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Милош Јеремић, III разред
ОШ „Живко Томић”

Издвојено одељење у Блазнави

Страхиња Јовић, II/2
ОШ „Наталија Нана  

Недељковић”
Грошница

Дуња Милосављевић, II/2
ОШ „Наталија Нана  

Недељковић”
Грошница

Софија Ћирић, III разред
ОШ ,,Јулијана Ћатић”, Страгари

Учитељица: Марина Ђурић

Хвала јој за све
Моја мама је посебна мама. Наравно, свакоме је његова мајка најбоља, 

али ово је нешто мало другачије.
Моја се мајка сваки дан враћа са посла уморна, па ми буде жао када је 

видим такву и зато увек, колико могу, поспремим кућу. Она се зове Наташа, 
има светло плаве очи и црнобраон косу. Она највише воли када се ја смејем 
и када сам расположена.

Ја волим своју мајку више од себе и желим да мало мање брине за мене 
јер сам већ порасла, али јој хвала. Заправо, хвала јој за све! Хвала јој за утеху, 
хвала јој зато што ме је научила нешто у животу, за поверење и за још много 
тога!

Моја мајка је права она, и ја, код ње права ја, без икаквих маски! Обожа-
вам то што је искрена према мени и, наравно, ја према њој. Обожава да гле-
дамо серије, а највише воли ,,Игру судбине”, коју гледамо заједно.

Свој деци бих пожелела да имају мајку попут моје. Понекад не разумем 
све њене критике, страхове, бриге… А онда схватим да је то пут који морамо 
заједно да прођемо да бих и ја постала добар, квалитетан и поштен човек. 
Баш као и она!

Мама
Моја мама као Сунце, 
свако јутро мене греје,
а када се пробудим
она се крај мене смеје.

Она мени каже:
Бебо моја мила.
Тада је ноћ хладна
раширила крила.

Много волим маму,
А и она мене, 
Јер њена крв
тече кроз моје вене.

Моја мама је као вила, 
Она је мене
Пре десет година родила.



16

Објављено је више издања српских народних проповедака 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, у коју је уврстио шест из првог издања, објављује у Бечу 1853. годи-
не. 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.

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 пропио 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 премда 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 новци-

ма, 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 до-
ведеш 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 

из Вукова рукава
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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:
- 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 жи-
вот. 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 ујутру, 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 узбо-
ли?

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
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Прича о другарству

Некада давно у једном селу родила се слатка девојчица, која се звала Мира. 
Кад је пошла у школу, од свих се разликовала по томе што је била у коли-

цима.
Један дечак је хтео да јој помогне да стане на ноге. Он је био много добар и 

волео је све другове и другарице, а највише је уживао кад помаже Мири. Био 
је убеђен да су њој највише потребне љубав и пажња како би проходала. Био 
је срећан кад је чува и пази. Утицао је и на другу децу, тако да Мира није била 
одбачена од вршњака. Сви су је прихватили и увек јој помагали.

Једног дана Мира је устала из колица. Ходала је нормално као и њени дру-
гари. Била је захвална свима, а највише другу који јој је био увек подршка.

Даница Влајковић, I разред
ОШ „Драгиша Михаиловић”, Крагујевац

другарство је закон 

Другарство

Сва деца да се смеју треба,
Љубав другарство и смех да шире до неба.
Насиље нам  не треба у школи,
Да сва деца буду срећна и да свако сваког 
воли.
Носимо мајице розе боје 
Јер свој деци лепо стоје.
У школи данас учимо да не треба да се 
свађамо,
Већ да љубав ширимо и све миримо.

Розе мајице 

Насиље свакога боли,
 Друг друга треба да воли. 
Да сви буду поносни,
а ми стално радосни.
Мајице су нам данас розе,
и правимо разне позе.
Розе бојом љубав ширимо
 и разлике тако миримо.

Невена Бркић, I/3
ОШ „Радоје Домановић”

Нађа Панић, 1/3
ОШ „Драгиша Михаиловић”, 

Крагујевац

Заједничка песма одељења I/3
ОШ „Драгиша Михаиловић”

Крагујевац
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Пробудих се јутрос
Пробудих се јутрос, у мојој соби мрак,
Ал’ допире до мене један сунчев зрак.

Подигох ролетне да видим шта се збива,
Ал’ напољу лепшег погледа не бива.

Природа се буди, све почиње да цвета.
И ласте су дошле, с’ другог краја света.
У дворишту пуно процветалог цвећа,

Висибабе најављују почетак ПРОЛЕЋА!

Нема више зиме, нема више снега,
Сада дечји змајеви лете изнад брега.

И док свако дрво своја крошња краси,
Славуји су нам сада пролећни украси.

Кад пролеће дође и Сунце кад засија,
Пчелицама вредним то највише прија.

Док је дечја игра сад у пуном јеку,
иза једног грма видела сам зеку.

Јована Јовановић, IV/1
ОШ „19. октобар”, Маршић
Учитељица: Весна Варагић

природа ме инспирише 

Теодора Џаврић, VIII/1
ОШ „Мирко Јовановић”

Невена Јосифљевић, V/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”
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Моја смоква

Моја је смоква необична
и никада није иста.
Лепа је сваког дана,
а најлепша кад олиста.

Крошња јој је велика
у њој птице гнезда праве,
на њеној кори је дом
чак и за вредне мраве.

Њено широко лишће
штити од сунца
кад ми јутарњи зрак
на прозор куца.

Кад ветар дува
лишћем о прозор бије,
мој пас се увек
код ње скрије.

Велике гране пружа до неба,
орезујемо је, јер велике
плодове да роди треба.

Укусне и сочне плодове даје
зато је чувам да дуго траје.

Зец и корњача

У једној далекој шуми живео је један мали зец. 
У потрази за храном отишао је толико далеко од своје кућице да више није 

знао како да се врати кући. Док је њушкао за храном, угледао је на стази је-
дну малу корњачу. Упитао је корњачу да ли може да му помогне да нађе пут 
до своје куће. Корњача му је помогла и тако су стигли до зечеве кућице. 

Од тада су зец и корњача постали најбољи другари.

Валерија Миладиновић, VIII/2
ОШ „Светозар Марковић”

Лапово

Сташа Глишић, II/1
ОШ „19. октобар”, Маршић
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Љубица Пантић, III/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Крагујевац

Данило Матејић, IV/1
ОШ „19. октобар”, Маршић
Учитељица: Весна Варагић

Рецепт за срећу

За овај рецепт 
мало вам треба:
Један зрак сунца 

и парче неба.

Зелена трава 
и пуно цвећа, 
то је за мене 
права срећа.

Лет лептира 
и бубамаре, 

по пољу трчи 
малено јаре.

Мирише трава 
и пољско цвеће, 

застаје дах, 
тренутак среће.

Жубори поток, 
певају птице, 

док сунце умива 
моје лице.

Природа увек 
решење има, 

рецепт за срећу 
даје свима.

Пролеће

Пролеће је стигло.
Природа се буди.

Цврчак цврчи
и другаре буди.

Ветрић благи дува
и трава се љуља.

Маслачак се буди
па травицу жуља.

Мале бубе лете
од цвета до цвета
и доносе радост 
сваког детета.

Анастасија Лазаревић, VIII/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”

Наставница: Ана Мудреса
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Сусрет на усамљеној шумској стази

На једној далекој шумској стази срела сам лептира. 
Имао је необична крила. Питао ме је одакле сам дошла. Ја сам му рекла да 

долазим из једне јако лепе земље. Упитао ме је хоћу ли са њим, да видим ње-
гову кућу и његове другаре. Пристала сам на то и попела се на његова крила. 
Када смо стигли тамо, он ми је отворио врата и ја сам ушла. Видела сам мно-
го чудних ствари. Био је један креветић, који се претварао у чаробну лампу 
и један сто, на ком је била разноврсна храна. Одједном је чаробна лампа 
проговорила и створила пуно њених пријатеља. Сви смо почели да се играмо. 
Толико смо се смејали да нам је време пролетело јако брзо. Одједном је је-
дан цветић проговорио: „Драга девојчице, време је да се вратиш својој лепој 
кућици.” Попела сам се на лептира и слетела право испред усамљене шумске 
стазе, одакле је и почела сва та прелепа чаролија. 

Заувек ћу памтити другаре које сам упознала на усамљеној шумској стази. 

Дуња Симић, II/1
ОШ „19. октобар”, Маршић

Зимски дани одлазе

Зимски дани одлазе, ја им желим срећу...
ја се ипак веселим дивном нам пролећу.

Радујем се сунцу и његовом сјају,
радујем се марту, априлу и мају.

Веселим се трави, бојама и цвећу,
веселим се птицама што ка нама крећу.

Природа се буди, потоци жуборе,
пролеће је доба које деца воле.

Зато, удахнимо лепоту што пролеће носи,
док нас поветарац милује по коси.

Софија Ћирић, III разред
ОШ „Јулијана Ћатић”, Страгари

Учитељица: Марина Ђурић 

Суад Глогов, III/3
ОШ „Наталија Нана 

Недељковић”
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Јежић Звонко

У једној густој шуми, живео је јежић Звонко. Шетајући кроз шуму наишао 
је на три путића. 

Један је водио ка ливади, други ка страшној шуми, а трећи ка шумској 
реци. Одлучио је да крене ка шумској реци. 

Када је стигао на обалу реке, комарац Неваљалко му је улетео у око. Звон-
ко је зазвонио, Неваљалко полете у бег, оклизну се на бодљу и побеже. Звонко 
се затетурао и пао право у дебло, које је плутало низ реку. Заједно су плутали 
до великог водопада. Катапултирали су се низ водопад као муње. Звонко је 
поново зазвонио и бодље су му летеле на све стране. Требали су му цео дан и 
цела ноћ да сакупи све своје бодље. 

Звонко је успео да поврати све своје бодље и да безбедно стигне до куће.

Вук Васић, II/1
ОШ „19. октобар”, Маршић

Јежић Боцко

Био једном један јежић Боцко.
Сви су бежали од њега, јер је био много боцкав.

Он је тражио пријатеље,  
Али нико није хтео да му буде пријатељ.
Нажалост, јадан, остао је без пријатеља.

Нити је имао с ким да се дружи нити је имао шта 
да једе. 

Ништа. Остао је сам.

Николина Ракић II/1
ОШ „19. октобар”, Маршић
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Мали вампир креће на пут, Ангела Зомер-Боденбург
Дружина коју познајемо од раније, један дечак и неколицина вампира, 

треба да крене на пут, на село са дечаковим родитељима. Они су организо-
вали овај пут, сматрајући да је сан сваког градског дечака да се пентра по 
дрвећу, иде у потрагу за благом, лута ноћу. Околна села крију тајне вам-
пирске знакове: Велико Шишмишево, Старо Гробљанско село, Вампиро-
во… Још само да Антон пронађе одговор на питање: како путују вампири?

Серијал о Малом вампиру, светски познатом јунаку који другује са де-
чаком, преведен је на више од 30 језика и продат у преко 12 милиона ко-
пија, а ово је трећи наслов на српском језику. По књизи су урађени и дечји 
филмови.

Краљ реке, Иван Панић
Приповедајући о историчару Илији, кога невреме одвлачи у војвођан-

ске мочваре и који тамо наилази на археолошка ископавања, „Краљ реке” 
израста у савремени роман који, мешајући историјске и имагинарне 
чињенице, говори о трагању за личним идентитетом.

Убиство професора Бодина, веза са његовом ћерком, издаја пријатеља и 
невероватна открића довешће јунака до прочишћења и новог сагледавања 
савременог света.

Као роман са изузетним драматуршким склопом, „Краљ реке” заводи 
читаоца најпре као историјско - авантуристички трилер са фасцинантном 
причом о потрази за Извором живота у војвођанским пустарама и воденим 
рукавцима, затим као низ трагичних судбина везаних за имагинарно место 

Причин, а потом као метафизичко преиспитивање сопственог Ја.
Писана стилом прошлих времена, ова прича, баш као и делта ми-тске реке Истер, тече у 

више праваца од којих је доминантан онај који прати след хришћанске симболике.
Реч је о књизи која спаја савремене историјске мистерије (а написан је пре денбрауновске 

хистерије) и традиционално приповедање са вешто уклопљеним обртима.

Сјајно, Роди Дојл
Роди Дојл (1958) познати је ирски писац. Написао је десет романа за 

одрасле, осам за децу, седам драма и сценарија, као и десетине кратких 
прича. По неколико његових књига снимљени су и филмови. За своја дела 
добио је угледне награде. „Сјајно” је дечји роман о Црном Псу Депресије 
који походи Даблин.

Када Црни Пас Депресије почне да се шуња Даблином, брат и сестра, 
Рејмонд и Глорија крећу у потрагу за њим. Ускоро им се прикључују и дру-
га деца. Тако се ова дружина отискује у опасну потеру за непријатељем 
који одраслима, њиховим ближњима, стоји за вратом. Да ли ће успети да 
га победе?

 Ноћу чујем звезде, Паола Перети
Деветогодишња Мафалда воли да игра фудбал, броји звезде и пење се 

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

Горчина коју осећа читалац због судбине главне јунакиње само се поја-
чава сазнањем да ауторка романа и сама пати од Старгартове болести. Ова 
емотивна, нежна и инспиративна прича о храброј девојчици подстиче и 

Препоруке
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децу и одрасле да открију шта је за њих од суштинске важности у животу, као и да се суоче са 
свим изазовима са оптимизмом и одлучношћу.

Кобајаги није ти ништа, Питер Мејл
Милиони девојчица и дечака широм света успели су помоћу ове књи-

ге да схвате шта им се то догађа када почну „луде године“. Тад наступе 
промене које се виде и голим оком, а о њима нико не говори. Зато је овај 
необични приручник прави спас. Духовит је, јасан и отворен, говори о 
свему што младо биће може да интересује, не скривајући ни „оне ства-
ри” због који родитељи умеју да поцрвене.

Мој близанац је суперзлоћа, Дејвид Соломонс
Близанац из паралелног универзума долетео је на Земљу! Прошлог 

пута, Лук је морао да пишкиришки и остао је без моћи. Тоалетна сила опет 
је ту! Кад се Лук нађе очи у очи са својим супермоћним близанцем из дру-
ге димензије, Звезданом, постаће веома сумњичав.

Нико не путује кроз време и простор без плана, а тај план је обично 
злочест. Па шта онда Звездан хоће? И зашто је тако невероватно иритан-
тан? И поред суперхеројске фризуре и чизама на ракетни погон, Звездан 
не смишља ништа добро! Лук мора да га надјача!

Обузет љутњом, зека се повредио, Татјана Гурковић, Теа Кнежевић
Један је зека јако волео да се дружи и игра. На 

сеоском имању је тражио пријатеље са којима би се играо, али изгледа 
да нико није имао времена за њега. Прво му је прасенце рекло да ја пре-
више знатижељан. Онда су му овчица и паткица рекле да се стрпи док 
оне не заврше са својом игром. Зеки се учинило да нико нема времена 
за њега и толико се наљутио да је снажно шапом ударио у дрво и тако 
се повредио. Сва срећа да је у истом селу живела и мудра сова која му 
је објаснила како се осећа и како себи може да помогне у будућности.

Осећај љутње код деце
Љутња, уз страх и тугу, припада групи основних емоција код деце. Она је веома снажна 

емоција које покреће тело и изазива физиолошке реакције. Мала деца често не знају како 
да се носе са тим осећајем који их је преплавио, па им је потребна помоћ одраслих да науче 
како да препознају такво осећање и да на прихватљив начин изразе своју љутњу. Наиме, свако 
нежељено понашање код неког детета, има узрок у некој емоцији. Стога је велики изазов за 
родитеља да у васпитању деце препозна догађаје и околности које су код деце изазвале љутњу, 
а потом и лоше понашање.

Изражавање љутње кроз самоповређивање (аутоагресију)
Када деца не умеју да вербализују или на други начин изразе своје емоције, оне их могу 

преплавити. Олакшање тог стања преплављености емоцијом или негативним мислима, деца 
могу тражити кроз самоповређивање. Сврха самоповређивања чешће је везана за отпуштање 
преплављујућих емоција него што је начин да привуку пажњу. Осим љутње, иза самоповређи-
вања може да лежи и осећај туге, усамљенсоти или беспомоћности, односно осећај немоћи.

Додатак са саветима за родитеље
Кроз једноставну причиу деца се уче како да препознају сопствене емоције, реше проблем 

или задовоље потребу која се крије иза љутње. На крају књиге налазе се стручни савети за 
родитеље који ће им помоћи да боље разумеју понашање свога детета како би му помогли да 
на прихватљив начин изрази своја осећања.
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галерија

Немања Стевановић, V/1
 ОШ „Мирко Јовановић”

Вукашин Брац, VIII/1
ОШ „Мирко Јовановић”
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Јана Илић, I/1
 ОШ „Радоје Домановић”

Данијел Михајловић, VI/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”

Лана Стевановић, I/2
ОШ „Наталија Нана Недељковић”
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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.

Ни по бабу, ни по стричевима, већ по правди Бога истинога.
***

Човека ћеш познати по оку, скоку и року.
***

Све за образ, а образ ни за што.
***

Не цвета ружа да себи мирише.
***

Ђе нема малог детета да се држи у рукама и отхрањује, онђе нема ни великог 
за посао какав.

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

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

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

вашим другарима.

Татино дете, мамино дете, а ничији 
син.

***
Црвено, малено, цара с коња скида.

***
Једна труба платна сву земљу покрила.

Ко воду гази, а одећу не пази?

***
Иде поп планином, огрнуо се 

сланином.

***
Зева, а језика нема.

(Кћерка)

(Јагода)

(Жаба)

(Облак)

(Маказе)(Небо)
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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 пaжљиво прочитајте и обратите пaжњу на 

поруку.

Питали децу:
- Ко вам је најдражи?

- Они који нам најчешће дају.

***

Питали драчу (врзину, шибљак):
- Зато сваког одереш кад мимо тебе прођ?

- Даље од мене стој, пак се не боји!

***

Питао млади магарац оца:
- Зашто те оно данас зову на свадбу?

- Биће нестало дрва.

***

Питао магарац магарца:
- По колико на тебе натоваре?

- Никада не мјерим, али вазда знам кад ме претоваре.

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.

На ливади коњ, ућустечен и расћустечен.
***

Јаворов јарам, јаворова ралица;
старо рало Лазарево сву је њиву разорало.

***
Туре буре ваља, буре Туре гура. Нити Туре буре ваља нити буре Туре гура.

***
Злокотлокрпи злокотлокрповица имају шесторо злокотлокрпчића.
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сваштара

Да имам времеплов

Замишљам себе 
на врху Планете,
желим да руком 
дохватим комете.

Године прошле,
а ја још дете.
Како је могуће 
да године брзо лете?

Зелени, мали 
сад су ми другари,
поред њих ја никад 
не могу да остарим.

Ко би рекао 
да живот постоји,
у далеком свету, 
у небеском своду.

У својој машти 
далеко сам стигла,
док се ујутру за школу 
нисам подигла.

Нађа Бошковић, III/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
Крaгујевац

Хелена Маринковић
ОШ „Мирко Јовановић”

Где су књиге нема бриге

Где су књиге, нема бриге.
Где су слова, нема крова.
Где је реч, нема страха.
Где је ловац, не постоји новац, 
Где је цеста, ту је лества.
Где је рак, не постоји страх.
Где је прича, ту су песме.
Где је смех, ту је лек.

Милена Миливојевић, IV/1
ОШ „19. октобар”, Маршић
Учитељица: Весна Варагић

Како да постанем добар

Како да постанем добар
кад стално правим џумбус?
Нећу да средим собу
и нећу да једем купус.

Ако имате лек,
реците ми 
и хвала вам 
унапред.

Адријана Ристић, III/4 
ОШ „Милутин и Драгиња 
Тодоровић“
Крагујевац
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Позив на сарадњу

Дечје искре су пре више од пола века закуцале на врата ваше 
школе. Током минулих година остало је много сјајних трагова ваших 

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

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

виђен гост у стотинама школа некадашње велике државе Југославије, 
али су биле и на великим искушењима. Распад те државе и рат на њеним 
просторима, санкције и изолација, бомбардовање наше данашње државе 
Србије – изазивале су прекиде у излажењу вашег и нашег часописа. Али, 
попут митске птице феникс, која из сопственог пепела поново настаје, 
и Дечје искре су обнављале свој живот и своје постојање. Она искра која 
нас је враћала у живот сте ви, драги наши сарадници – ученици, учитељи, 
наставници и професори. Многи данашњи учитељи, наставници и 
професори своје прве саставе и слике објавили су управо у овом часопису.

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

У ово зло време велике пандемије, када је много тога у нашим животима промењено, 
имамо прилику да и даље будемо на вези

На крају смо још једне школске године, која је била изазовна. Са надом да ћемо се на 
јесен срести у здравим и срећнијим околностима позивамо вас да и токо распуста мислите 
на своје Дечје искре.

Очекујемо ваше прилоге, можда инспирисане догађајима са распуста, али и на све 
остале теме. Живот није стао: другарство, љубав, природа, машта, годишња доба, празници 
– и даље су ту, око нас и у нама! 

Пишите о лету, о прочитаним књигама, о новим пријатељствима, о своме граду и његовим 
историјским датумима!

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