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Србија

Србија је једна велика тајна.
Али, не знамо да ли је заиста бајна.

Од Мокре, па све до Равне горе,
Стихови Десанке и Бранка се оре.
Бајке, басне, песме, прозе
Вијоре се кроз руже розе.
А тамо, у планини, са које вода пада
Најлепши херцеговачки дијалекaт влада.

Патриотски трептај

ЧАСОПИС ЗА ДЕЧЈЕ УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Година LIII • Нова серија

Број 3 • Новембар 2022 • Крагујевац

Ако кренемо Дунавом низ Мораву
Једном ногом загазићемо у Млаву.
На њеној обали живи народ, који сваки човек радо озлогласи. 
Ни мање ни више, то су наши чувени Власи.
Млава беше прозирна и бистра,
иако им магија баш није чиста.

Дијалекти, акценати, прозе и стихови,
наша једина разлика.
Мада ни то није важно када на ливади увече засвира хармоника. 
Кад се у коло скупе,
Њима није битно што су у књигама,
Они подељени у групе.

Ни у журби,
Овај народ са весељем не дангуби.

Откада смо били у мајчиној утроби, 
па до дана данашњег,
били са севера или југа, 
сви смо ми велики људи.

Мина Алемпијевић
ОШ „Милоје Симовић”, Драгобраћа
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сећања

П            озната српска песникиња Милена Јововић рођена је у породици Пан-
товић у Котражи код Страгара 10. октобра 1931. године. Удајом за 

Борисава Јововића долази у Добрачу у Гружи, где је наставила да живи. Ми-
лена Јововић је прва „песникиња сељанка”, како је то забележено у неким 
њеним биографијама. Придружила се оној плејади песника сељака, које је 
превасходно у Гружи окупљао књижевник, преводилац др Дреагиша Вито-
шевић, покретач часописа „Расковник”. Ту плејаду ће као један од најпозна-
тијих заокружити Добрица Ерић.

Редакција часописа „Дечје искре” и издавачка кућа „Светлост”, под чијим 
кровом је тада излазио, покренуле су библиотеку „Сазвежђе Дечјих искри”, у 
којој су познати југословенски писци објављивали дела намењена најмлађима. 

Школске 1985/86. у овој библиотеци  објављена је књига Милене Јововић 
„Окићени месец”. На ово дело познате гружанске песникиње подсећамо 
песмом „Сенке у огледалу реке”.

Сенке у огледалу реке

Док се ветар пољем крао
Свитац о врбу 
Фењерчић окачио
Простор обасјао
Па се виде чаше пуне росе
Како их травке на длану носе
Пљуска се река о обалу
А над њом огледају лице
Два цвета камилице
Загрљени поспаше
Тихо реко тише
Да се љубавне сенке не поплаше
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З  адовољство нам је да на овој страници угостимо једну од највреднијих сарадни-
ца „Дечјих искри” са својим вредним ђацима, учитељицу Ивану Мићаковић из 

Одељења у Илићеву ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”. Уз песму објављујемо и њену 
личну биографску белешку:
Када прочиташ неку песму, бајку, причу, басну...
Када желиш да је прочиташ свима и да покажеш да си научио да читаш као мали и 
привучеш пажњу слушаоцима. То је радост.
Као мали, одглумиш да си наставник, учитељ, будући учитељ...
Једна животна жеља се остварила, уз велики труд.
Жеља се преточила у озбиљну ствар када сам почела да радим у својој струци и 
остварила оно што сам тада највише волела – да будем учитељица.
Да већи дана проводим са малим другарима, да се заједно дружимо, певамо, сликамо да 
будемо мала породица. А највише – да учимо.
Волим да пренесем и да разменимо знање, да пишемо, цртамо, стварамо...
Рад са децом инспирише и да се напише и лепа песмица која нас асоцира на другарство, 
школу, дечју љубав, толеранцију, познанство...
Недавно смо обележили Дечју недељу, па сам то забележила и једном лепом песмом. 

Гост Дечјих искри

Шта детету треба да расте до неба?!

Шта детету треба да расте до неба?
Можда мало среће,

да другарство буде веће.
Мање свађе,

да дружење буде слађе.

Шта детету треба да расте до неба?
Срећа, радост, песма

и весеља честа,
да се деца друже од места до места.

Шта детету треба да расте до неба?
Осмех, сунце, игра...

Без проблема и додатних брига.

Шта детету треба да расте до неба?
Зелена трава,

балони који лете,
чамац који плови...

И понека симпатија која се воли.

Ивана Мићаковић
Учитељица ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Крагујевац, Илићево 
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Опроштајно писмо
(Песма се изводи у маниру реп музике)

Био је нормалан дан, ми смо кликере играли,
нормалан школски дан, ништа никоме не фали,
бојимо бојанке, читамо читанке танке,
једва чекамо зиму да бисмо купили санке,
кошуљче и опанке, профа носи док држи нам час.
Само срећа и љубав, мржња не занима нас.
Утом чује се бука, Немац разваљује врата
сви ми деца, а сви пали бисмо за брата.
Улази војничка чета, један узвикује „Schnell’a!”
најмодерније пушке нам уперили у чела.
Профа херој устаде уз шармантан стас
и изјави: „Пуцајте, ја и даље држим час.“
Нациста викну прво што му било на уму.
Послали све из школе ту у оближњу шуму.
Као прави другари држасмо се за руке,
око нас је много буке, плачемо од муке.
Сви су Српчићи хтели да одатле одавно оду,
а Нациста смеје се јер узима нам слободу.
Да видимо породицу јако желели то сви смо,
’место песмице у школи, пишемо опроштајно писмо.
Њима је много лепо, мисле да су раса виша,
а преко писма мајку љуби мали Љубиша.
Запуцали сви Немци, шака скупина бруке
падамо на своју земљу не пуштајући руке. 
Нацисту кући чека топлина и пржена сланина,
а лица обливена сузама је упрљала прашина.
Ипак, прљавији је углед немачком војнику.
Моја мама плакаће док буде гледала ми слику.
Умиремо полако, у стомаку нам свима метак,
никог нашег нема да теши пред завршетак.
А, извини ти, Нацисто, од главе до пете
како би теби било да смртно крвари ти дете.
Ми сви имамо живот, неко испред, неко иза,
а ти убијаш дете јер наводно је криза.
Док сам лежао, гледао сам ружне лица твог облине.
Кад ухватих ти поглед, не видех ти ништа сем празнине,
нимало туге, чак ни трунке покајања.
Мама чека ме за столом кући без икаквог знања.

Сећање на октобар ’41.
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Стрељасте и одбацисте нас ко последњу гуму,
већ сутра нећемо вам чак ни бити на уму.
Ради ваше среће сузе моје маме не вреде,
а сад сузице слане пуне окице нам бледе.

Алекса Марчетић, VIII/4
ОШ „Мирко Јовановић”
Наставница: Биљана Јовашевић

Последње звоно

Деца су последњи пут заклопила очи и остала заробљена у свету без снова.
Иако нису живи, и даље плачу и шапућу.
Мислили су да ће их као на тацни чекати срећа, 
Да ће их чекати неко ко ће их загрлити и смирити,
Али у једном дану су сазнали да све што су желели, нестаје.
Смејали су се и користили последње сате живота
Знали су да ће умрети и сами су изашли испред
И са страхом и поносом у очима погинули.
Мислили су да ће, ако часно погину, имати слободу. И нису погрешили.
Много крви и суза је проливено.
Деца су напокон имала мир, док су родитељи туговали.
Црвена и плава боја су се преклапале,
Родитељи су се тресли сваког дана, деца су гинула сваког часа.
Схватили су да им је звоно 21. октобра последњи пут звонило за крај часа.
Тог дана о животу су научили више него било ког другог.
Њихова жртва се никада неће заборавити.
Та деца су понос овог града, овог народа.

Татјана Саџак, VIII/4 
ОШ„Мирко Јовановић”
Наставница: Биљана Јовашевић

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

Пети разред,
одељење треће,
у најлепшем добу
не имаде среће.

Наиђоше Немци,
убише им младост.
Никад више љубав,
никад више радост.

Ни криви, ни дужни,
ради неког броја.
Погибоше овде.
Зашто, земљо моја?

Софија Савић, IV/1
OШ „Драгиша Луковић Шпанац”
Учитељица: Љиљана Мијајловић

Једна младост у Србији

Деца жељна знања у клупама седе, 
не слутећи шта ће Немци да приреде.
Голобради, бледи, стајаху у реду,
у страху гледајући у главу седу.

То учитељ њихов,
без страха и с надом 
ипак мисли да ће ова деца расти крадом.

Али, смрт их спречи
и одоше загрљени у други живот, вечни.
Убила их рука тог страшног злотвора
без трунке кајања.

Хумка к небу стреми,
осветљена и нема, поруку тужну шаље
да те дивне деце више нема.

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

Учитељица: Ивана Милошевић

Лав Танасковић, II/3
ОШ „Светозар Марковић”

Мина Костовић, IV/4
ОШ „Милутин и 

Драгиња Тодоровић”



7

Симбол свих жртава

Крагујевачки октобар или Крагујевачки масакр представља злочин који 
су на окупираном делу територије Србије починиле немачке окупа-

ционе снаге, 19–21. октобра 1941, претежно над српским становништвом 
Крагујевца и околних села. 

У овом злочину је страдало око 3.000 становника Крагујевца и околних 
места, међу којима је било и 300 крагујевачких ученика и петнаесторо деце 
старости између осам и петнаест година. Након Другог светског рата владало 
је мишљење да је страдало 7.000 цивила. Међутим, према подацима исто-
ричара и некадашњег кустоса Музеја „21. октобар” у Шумарицама Станише 
Бркића, тог дана је стрељано 2.796 лица. Стрељање је извршено као одмазда 
за 10 убијених и 26 рањених немачких војника након сукоба са партизанима 
и четницима на средини пута између Бара и Љуљака, на путу Крагујевац – 
Горњи Милановац. Немачки командант Франц Беме 10. октобра је издао на-
редбу да се за једног убијеног немачког војника стреља 100 људи, а за једног 
рањеног 50. По тој рачуници као одмазду требало је убити 2.300 људи. На-
редбу је донео командант 749. пука Ото Деш, чије је седиште било у Краљеву, 
и проследио је команданту 724. пука у Крагујевцу  мајору Паулу Кенигу. 
Јединице овог пука су извршиле злочин.

У спомен на жртве стрељања читав простор Шумарица је претворен у ме-
моријални комплекс. Спомен-парк „Крагујевачки октобар” обухвата повр-
шину од 325 хектара, а кроз њега води кружни пут дужине седам километа-
ра, који иде долинама Ердоглијског и Сушичког потока, где су стрељања и 
вршена. У оквиру комплекса налази се десет споменика (иако је првобитно 
било планирано да их буде тридесет) подигнутих на хумкама стрељаних.

Дан 21. октобар Србија обележава као Дан сећања на српске жртве у Дру-
гом светском рату. Тиме су стрељани у крагујевачким Шумарицама постали 
симбол свих српских страдалника током Другог светског рата. А Српска пра-
вославна црква је канонизовала шумаричке жртве као Свете новомученике 
крагујевачке.

Сергеј Бејић, IV/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”
Учитељица: Маријана Фришчић

Стефан Микарић, II/1
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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 Магично шаренило

Разнобојна јесен је покуцала на наша дрвена врата и рекла да ће 
бити гост три месеца. Ја сам тај тренутак једва дочекао.

Сутрадан сам њену чар осетио. Птица селица више није било, оти-
шле су на топли југ. Понеки шарени лист полако је опадао. Уместо 
белих, на небу су пловиле сиве лађе – као да само оне знају пут. Деци 
која су још увек била разиграна чинило се да су залутале. Јаки ветрови 
су трчали по овом разнобојном свету, и деца су им се радо придружи-
ла. Наранџасте бундеве и сво остало воће и поврће су нам пожелели 
пријатну добродошлицу. Понека кап кишице исписивала нам је јесењу 
песму, и деца су уживала у њој. Зубато сунце нас је поздравило до про-
лећа. Свима се допадао овај магични прах којим нас је јесен посипала.

Волим јесен зато што је овако чаробна и шарена. 
Максим Томић, III/2

ОШ „ Драгиша Луковић Шпанац”
Учитељица: Биљана Антонијевић Савић

Боје јесени

Мирис топлог дома

Свако годишње доба има своје врлине и мане, па тако и јесен. Иако 
не волим јесен због лошег времена и кише, она за мене представља 

период када смо сви на окупу у топлини свог дома.
Јутро је, осећам хладан поветарац који ме подсећа на кишу и лоше 

време. Будим се и у том тренутку схватам да долази јесен и да ускоро 
креће школа. Све то значи само једно – лету се ближи крај. Иако ми 
све то тешко пада, знам да ме у школи, поред обавеза и учења, чекају 
пријатељи који се радују сусрету и разговорима о томе како смо про-
вели летњи распуст. 

Поред свих лоших страна, јесен има и своје добре – попут прелепог 
разнобојног лишћа и свих тих дивних боја. Како је време хладније, 
улице су све празније и тише, сви се затварају у своје куће и уживају у 
топлом дому. Наравно, јесен се може гледати и из другог угла: листо-
ви жуте и опадају, како би биљци оставили снагу до пролећа, када ће 
се поново родити. Иако ми јесен није најомиљеније годишње доба, не 
могу рећи да је не волим - јер као и свако друго годишње доба и она 
има своје чари.

Можда јесен није најсавршеније годишње доба, јер са собом доноси 
кишу и лоше време, али она за мене значи љубав, топли дом, време за 
најближе и вечност. 

Јасна Ђокић, VII/1
ОШ „Милоје Симовић”, Драгобраћа

Наставница: Ана Мутавџић

Јована Гемаљевић, IV/3
ОШ „Наталија Нана Недељковић”
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Шума за лишћем жуди

Кренула је јесен жута
у шуми покрај пута.

Стиже нам јесен 
причају људи
шума за лишћем жуди.

Осмеси на дечјем лицу 
шума види
па се и њој то свиди.

Стигла нам јесен 
и сунце жуто 
лето је веома љуто.

Каја Васиљевић, III/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”
Учитељица: 
Биљана Антонијевић Савић

У сусрет зими

Када дође зима,
Птичице иду у топлије крајеве,
А људи спремају зимницу, 
Животиње иду у своја склоништа.
Када дође зима
И падне први снег,
Деца узимају своје санке 
И иду у парк да се 
Санкају по цео дан.
Када дође зима
Клискању и санкању нема краја,
Деца се стално грудвају 
А у своје куће улазе као малени ирваси
Са црвеним носићем.
Када дође зима 
И када буде мраз,тад направи се лед.
Клизање је срећа највећа.

Филип Арсенијевић, IV/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Учитељица: Ивана Милошевић

Јована Гемаљевић, IV/3
ОШ „Наталија Нана Недељковић”

Нађа Ракићевић, II/2
ОШ „Наталија Нана Недељковић”
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Р ецепт за срећу

Из школе „Милутин и Драгиња Тодоровић”, од учитељице Иване Милошевић, до-
били смо неколико радова  које су ученици њеног, својевремено II/4, данас IV/4 

одељења написали на тему „Рецепт за срећу”. Сматрајући инспиративним сазнање 
о томе како деца доживљавају појам среће који је честа тема и недоумица и међу 
одраслима, објављујемо неке од тих радова. Ове прилоге ученици су писали код куће и 
очигледно је да су им у тумачењу ове теме помагали старији. Свеједно, објављујемо их 
са тим сазнањем, као лектиру за једну изузетну тему.

Радост породичне топлине

Срећа нема мирис, нити боју. Именица женског рода са којом не можеш 
попричати, пити сок, али можеш уживати у њој. За сваког човека она је 

нешто највише жељено. Када питате људе шта би желели, многи ће одгово-
рити да желе да буду срећни. А шта је заправо срећа? Може ли се она испри-
чати?

Не знам да ли неко има одговор на ово питање, али бих могла да кажем 
шта је за мене истинска срећа. Нису то никакве материјалне ствари, већ 
ситнице које живот значе. За мене је срећа викенд када могу спавати дуже, 
а недељом је велики породични ручак, када смо заједно, читава породица, 
смејемо се и волимо. Породица је за мене срећа, то што су моји родитељи, 
бака, дека, тетка, теча, браћа уз мене, што имам њихову подршку. Породична 
топлина за мене је највећа срећа!

Срећа је свако летовање, зимовање, сваки предео који нам је Земља дала. 
Истинска срећа су и моји бака и дека, моја 83-годишња прабака која се љуља 
у својој фотељи и плете чарапице за следећу зиму.

Срећа се налази у ситним стварима, ситнице живот значе. Будите срећни 
– уживајте са најмилијима. Помислите – како је, нажалост, онима који то 
немају?

Захвална сам на сваком новом дану и моје срце само за срећу зна.

Хелена Марковић, II/4
OШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

 

Анастасија Дашић, 6 година
Вртић „Цицибан”

Павле Колаковић, 6 година
Вртић „Цицибан”
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Колач за срећу

Због људи који су жалосни,
због оних који осећају тугу већу,

решила сам направити колач
по мом рецепту за срећу.

Прво сам умутила радост,
додала дугине боје,

да сваки несрећни човек
заборави тужне дане своје.

Колач сам украсила добротом,
додала смеха у праху,
да када га погледаш

пожелиш да га поједеш у једном даху.

Када би сви тужни људи
пробали овај колач по мом рецепту за 

срећу,
никада не би осетили ни малу тугу,

а камоли већу.

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

Љубав и лепа дела

Рецепт за срећу направити је 
лако,
То може да уради свако.

Само треба да се потруди 
и машту пробуди.

Треба да се стави:
Пет килограма љубави, 
Десет килограма лепих дела,
Петнаест килограма пристојног 
понашања
И пун џак здравља.
Не сме да има насиља
И вређања других.

Добили смо велику срећу,
Пуну позитивних ствари,
И то не сме нико да квари.

Виктор Ђикановић, II/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Живот је леп

Живот је као цвет
што обиђе свет,
јер да нема цвета
не би постојала планета.

Живот је леп сан
јер се играш сваки дан,
живети треба свако 
јер је живети лако.

Живот је леп
као бумбаров лет.

Коста Милановић, II/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
Учитељица: Ивана Милошевић

Петра Бишевац, IV/2
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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З а сунчану јесен живота

У сарадњи са организацијом Црвеног крста у Крагујевцу, објављујемо прилоге ученика 
основних школа на поједине теме којима се обележава мисија ове установе. Ово-

га пута тема „За сунчану јесен живота” посвећена је бризи о старима. Захваљујемо 
се посвећеницима хуманости у крагујевачкој организацији Цвеног крста на оданом 
партнерству и учитељима, наставницима и ђацима који се одазивају на задате теме.

Не окрећимо главу на другу страну

Безбрижно нам теку дечји дани. Корак по корак несвесно газимо неутаба-
ном животном стазом, без неког одређеног циља, још увек неосвешћени 

и несвесни свог постојања. А песак живота тако брзо тече. То знају најстарији 
наши суграђани. Неки би се, можда, вратили у безбрижне дане младости, 
променивши пак свој живот. Али, пут судбине је један и биће онако како смо 
сами одредили.

Цео свет је у хаосу због вируса корона који је однео многе људске душе, не 
марећи за старосну границу. Праве се панични редови испред трговинских 
радњи, купује се маска више. Треба се заштитити, треба набавити рукавице, 
алкохол, хируршке маске за лице. Обавезно одстојање! 

Док чекам испред једне апотеке, угледам на улици погрбљену, и за ово 
доба, лагано обучену старицу. На избораном лицу свака њена бора показује 
неку животну муку са којом је водила битку. Тужне, полуотворене очи као 
да траже спас, али само ме немо гледају. Излазим из свог реда и прилазим 
старици. Питам је: „Да ли Вам је потребно нешто?” Можда бих могао лекове 
да јој узмем, кад већ купујем и својим родитељима. Изговорила је једва чујно 
и постиђена да нема двадесет пет динара да купи јучерашњи хлеб. Душа ме је 
заболела. Осећао сам се као да ме је огромна стрела пробола кроз срце. Јадна 
старица, дрхтавим гласом говори да јој је потребно  само двадесет пет динара 
за бајат хлеб, што ће јој, вероватно, бити једини оброк за два дана. Нежно сам 
јој спустио руку на раме и уверио је да ме сачека, да ћу се за неколико мину-
та вратити. Не знам да ли ми је поверовала, али остала је на истом месту да 
стоји онако згрчена, умотана у похабан мантил. Ушао сам у продавницу, која 
се налазила поред апотеке, и купио свеж хлеб, млеко, парче печенице и још 
нешто од хране. У суштини, нисам могао више јер сам имао новца само за 
толико. Знао сам да моји родитељи неће да се љуте када чују како сам потро-
шио новац. Изашао сам са кесом у којој је била храна и упутио се ка баки која 
је и даље стајала на тротоару. У руке сам јој ставио кесу и рекао јој да ће тога 
бити још. Гледала ме је као да је у питању грешка, да она није та особа којој је 
све то намењено. Рекао сам јој да се не брине и да неће више никада стајати 
на том месту и безнадежно молити за бајат хлеб. То није заслужила ни она, 
ни било која стара особа која је читав век радила и градила свој живот.  

Стара лица не заслужују просјачки живот, нарушава достојанство и осећај 
пристојности.
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Обратимо пажњу на стара и немоћна лица, не окрећимо главу на другу 
страну. Пружимо им руку спаса, јер тако мало је потребно да их усрећи-
мо, да им озаримо лица и испунимо срца топлином и нежношћу. Обојимо 
сунчаним зрацима позну јесен њихових живота! Усрећимо их малим знаком 
пажње, као што сам ја једну баку. То и даље чиним – и није ми тешко. ЛАКО 
ЈЕ, ВЕРУЈТЕ МИ! 

Алекса Смиљковић, VI/1
ОШ „Живадинка Дивац” 

Верујмо у лепшу страну живота

У нама је понекад пролеће, лето, зима или јесен. Сменом годишњих доба 
представљамо често своја осећања, мисли и очекивања. 

Питам се, којим бојама ли је живот обојен. Сија ли сунце лети увек, пада 
ли киша с јесени? Питам се да ли је могуће избећи снег и очекивати најсјај-
нију звезду. На сва питања имам један одговор: „Ове године моја је јесен била 
обасјана сунцем”. Ове године, упознала сам сунчану страну живота.

Очекујемо оно на шта смо навикли. Од јесени – да брзо прође, одведе ла-
сте у топлије крајеве, ишара се лишћем и покваси кишом. Као и у животу, 
не одустајемо од својих очекивања и заборављамо на изненађења. Сунчана 
јесен је све оно што можемо себи пружити уколико одустанемо од идеје да је 
све исто, досадно и тмурно. Када разумемо да својим мислима улепшавамо 
свакодневницу и чинимо себе срећнима, видимо сунце и тамо где пада киша. 
Сијамо у мраку, летимо облацима, пловимо морем љубави, у слепој улици 
видимо излаз. Да би нас препознали по осмеху, почнимо да верујемо у ле-
пшу страну ствари, ону позитивну и ведрију. Уколико увек чекамо пролеће, 
да би у нама сијало сунце, распуст да бисмо били радосни и само рођендане 
да бисмо се сетили породице и ближњих, заборавићемо на оно што је између 
свега тога – живот. Вечитим чекањем пропуштамо све оно дивно што нас 
окружује сваког тренутка.

Као неко ко је заволео јесен, упознао је на један нов начин – гласно узви-
кујем: „Живела јесен! Живело сунце! Живео живот!” Научила сам да тражим 
оно лепо у свему, да видим сунце и када је киша, тражим каменчиће у снегу, 
верујем у добро и када сам тужна.

Јесени, хвала ти што си нас подсетила да срећа зависи од нас, да и сиви 
дан можемо видети као највреднији, а тебе као миљеницу Сунца. 

Ема Аксентијевић, VI/1
ОШ „Живадинка Дивац”
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Маша Кословић, II/4
ОШ „Јован Поповић”

Тема: За сунчану јесен живота

Драган Јовановић, VI/1
Школа са домом за ученике оштећеног слуха
Тема: Оно што деца желе - кућа пуна љубави
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З а оне које волимо
Сестра и брат – неизмерно благо

Окружен сам људима које безгранично волим, а и они мене. Ипак, постоје 
две особе које ми свакодневно улепшавају детињство, без којих бих био 

јако тужан. То су мој брат Коста и сестра Каја.
Коста је мој млађи брат. Прилично је мршав, али је спретан у свим играма. 

Искреност му је јача страна, тајни нема. Вредно ради школске и свe друге 
обавезе. Обожава да се шали, па ми са њим време пролази брзо, са осмехом 
на лицу. Када оде негде, као да ми нешто недостаје, нека чудна празнина ме 
обузме. Са њим је све лепо.

Каја је моја млађа сестра. Као старији брат, успевам да одговорим на 
све њене прохтеве. Причињава ми задовољство да слушам њене маштовите 
приче, посматрам спретне прстиће како боје принцезе, виле. Слушам њен 
умиљати гласић  и дивим се њеној енергији. Она хоће све и може све. Коса 
јој је дуга и смеђа. Прелепо јој је и кад мама исплете кикице или кад је пусти. 
Волео бих да увек буде тако ведра и срећна.

Сво троје смо јако вредни и заједно можемо све. Захвалан сам за ову срећу 
родитељима. Брат и сестра вреде више од сваког блага.

За оне које волимо речи не постоје. Много више значи нежан загрљај, то-
пао осмех и срећа што су увек ту.

Давид Андријевић, IV/1
ОШ „Милоје Симовић”, Драгобраћа

Учитељица: Ана Мутавџић
Много је мила

Моја сестрица мала
Стално радознала
Задаје ми бриге 
Јер дира моје књиге.

Воли да се игра 
Врти се ко чигра
Никада не спава 
Родитељи кажу да је напаст права.

Ма како несташна била
Много је мила
Браон окице мале 
Увек пољубац маме.

Невена Ранковић, IV/3 
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Ксенија Милановић, II/2
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”
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И   з Вукова рукава

Објављено је више издања српских народних приповедака које је прикупио Вук 
Стефановић Караџић. У Новинама сербским 1821, тачно пре два века, 

Вук објављује своју прву збирку Српске народне приповјетке са дванаест при-
ча. Следећу збирку, практично антологијску, са 50 прича, у коју је уврстио 
шест из првог издања, објављује у Бечу 1853. године. Вук ни у овој није објавио 
све што је сакупио. Неке приче је објављивао у часописима, а неке су остале у 
његовој оставштини након смрти. Тако је 1870, шест година након смрти, 
постхумно објављена најобухватнија збирка, у коју су ушле и такозване шаљи-
ве приче. Објављујемо избор приповедака из антологије из 1853, као и шаљивих 
прича, у изворном облику.

Дјевојка бржа од коња

Б ила је некака ђевојка која није рођена од оца и мајке, него је начиниле 
виле од снијега извађена из јаме бездање према сунцу Илинскоме, вјетар 

је оживио, роса је подојила, а гора лишћем обукла и ливада цвијећем наки-
тила и наресила. Она је била бјеља од снијега, руменија од ружице, сјајнија 
од сунца, да се таке на свијету рађало није нити ће се рађати. Она пусти глас 
по свијету да ће у тај и тај дан на томе и на томе мјесту бити тркија, па који 
је младић на коњу претече да ће бити његова. Ово се у мало дана разгласи 
по свему свијету, те се просаца скупи хиљаде на коњма да не знаш који је од 
којега бољи. И сам царев син дође на тркију. Ђевојка стане на биљегу и сви 
просиоци нареде се са коњма а она између њих без коња него на својијем 
ногама, па им онда рече:

– Ја сам онамо поставила златну јабуку, који најприђе до ње дође и узме је, 
ја ћу бити његова, а ако ја прва к њој дођем и узмем је приђе вас, знадите да 
ћете ви сви мртви на оно мјесто остати, него пазите добро што чините.

Коњаници сви се погледају и сваки се у себе уздаше да ће задобити ђевојку, 
па рекоше између себе:

– Знамо одиста да неће она ни једноме од нас на ногама одбјећи, него неки 
од нас, а ко, тогај ће Бог и срећа данас помоћи.

Те тако кад ђевојка руком о руку пљасну, сви потекоше у један трем. Кад је 
било на по пута, богме ђевојка одвојила бјеше, јер пусти некака мала крила 
испод пазуха. У то укори један другога, те приошинуше и ободоше коње, и 
пристигоше ђевојку. Кад она виђе, извади једну длаку из главе, те баци и они 
исти час узрасте страшна гора а незнадоше просци ђе ће и куда ће, но тамо- 
амо те за њом, а она опет далеко им одвојила, а они ободи коње и опет је сти-
гоше. А кад ђевојка виђе злу и гору, пусти једну сузу, док – букнуше страшне 
ријеке, те се за мало сво не потопише, за ђевојком нико више не пристајаше 
до самога царева сина, те он плиј на коњу те за њом, али пошто виђе да му 
је ђевојка одмакла, закле је три пута именом Божјим да стане и она стаде на 
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ономе мјесту на којему се нађе; онда је он ухвати, те за се на коња врже, и 
преплива на сухо, па се упути једном планином дома, али кад дође у најви-
сочију планину, обазре се, кад ли му ђевојке нема.

Зет у пуницама

Вери се један врло мршави и у лицу блиједи младић, а при том врло фали-
ша. Имао је једнога слугу којега је научио, да кад гођ би се он пред ким 

фалио о чему, да он вазда помаже му полагивати, и рече више него што је 
он рекао. Пође један пут у пунице и поведе собом полажицу, кад тамо дођу, 
дочека их пуница, и по вечери почне јој се зет фалити, како он умије добро 
нашку књигу, а слуга му дода:

– Умије неборе и Латинску, те да знате како!
Даље стане се зет фалити, како има више од десет крава и волова, а слуга 

рече:
– Има ваистину и двадесет.
Даље рече како може на годину од осам краставаца добити тридесет цеки-

на, а слуга потврди:
– Може, и преко шездесет, душе ми и образа.
Најпослије рече, да може највишега коња прескочити, а слуга рече:
– Може, поштења ми мога, и два један уз другога.
Слушала пуница то и дичила се, па запита зета:
– За Бога, што си тако блијед и жут у образу?
А зет одговори:
– Ово ми се само у љето догоди.
А слуга потврди:
– Јест, вјере ми моје, и у љето и у зиму вазда једнак.
На то се вјереник разљути, пак му рече:
– Мучи, ничији сине, ако си све досад истину говорио, ту си најпотоњу 

слагао.

НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ

БЕЗДАЊИ – који је без дна; бескрајно дубок
НАРЕСИТИ – украсити, накитити 
ТРКИЈА – трка, утркивање
НАЈПРИЂЕ – најпре
ГОРА – шума
ПУНИЦА – ташта
КЊИГА – писмо
ЦЕКИН – млетачки дукат
МУЧАТИ – ћутати (МУЧИ – ћути)

„
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У   пресеку науке и уметности

Центар за образовање Крагујевац расписао је у сарадњи са Центром за про-
моцију науке у Београду, у оквиру манифестације „Недеља истраживача” 

литерарни конкурс на тему „Раскршће путева науке и уметности”. Конкурс је 
био националног карактера, а жири је доделио по три награде за ауторе у ни-
жим и вишим разредима основних школа и једну спцијалну у категорији ученика 
средњих школа.
Добитници награда у категорији млађих разреда основних школа су Мила 
Суботић из ОШ „Ђуро Стругар”, Нови Београд (прва награда), Клара Андрић 
из исте школе (друга награда) и Лена Магдић из ОШ „Црњански”, Јагодина. У 
категорији ученика старијих разреда основних школа награде су освојили Јована 
Глиџић, ОШ „Стефан Немања”, Ниш (прва награда), Миа Вујошевић, ОШ „Мирко 
Јовановић”, Крагујевац (друга награда) и Магдалена Смиљковић, ОШ „Драгиша 
Луковић Шпанац”, Крагујевац (трећа награда). Специјалну награду у категорији 
ученика средњих школа освојила је Анастасија Ристић из Друге крагујевачке 
гимназије.
Почев од прошлог броја објављујемо поједине од награђених радова.

Грађевине су симбол људске победе над пролазношћу

Од свега што човек у игри маште замисли и створи, најимпозантније 
је управо оно што подиже и сагради. Грађевине су симбол људске 

победе над силама природе, над пролазношћу и просечношћу. У хар-
монији облика, размера, боја и композиција, архитектонски драгуљи 
стоје упорно, вековима, у свом вечном пркосу стварности.

Ужарена лопта над Барселоном, оживела је готику и барок који 
већ вековима красе овај град. У судару са модернизмом, истраживач-
ка жеља једног младог туристе надолази као плима. Гауди и ја, руку 
под руку, шетамо прецизно уређеним, осмоугаоним трговима. Иако 
Гаудија не видим, осећам га свуда око себе. Води ме до Куће Ел Кап-
ричо, где ме је поносно дочекао торањ окружен масивним стубови-
ма. Ослоњен на мрачни средњи век, пркоси законима гравитације и 
шепури се елегантним украсним плочицама. Инспирисан природом 
и њеним формама, Гауди је успео да обједини сложене математич-
ке моделе, законе статике, механике и физике са својом аутентично-
шћу, оригиналношћу, симболиком и вером. Импресивно дизајниране 
и конструисане, једна близу друге, Кућа Мила и Кућа Батљо разливају 
своје облике у куполе, лукове и аркаде. Без уобичајених правилних 
ивица, без углова и рубова, оне превазилазе границе простора, ства-
рајући привид бесконачности у којој се све креће и мења. У предграђу 
града, бескрајно дуг зид Парка Гуељ обгрљује сваки завој и кривину 
овог рајског насеља. Живописна клупа змијоликог облика, куле на ула-



19

зу, змај од ломљених плочица и кућице са крововима недефинисаних 
ивица, чине овај парк јединственим на свету. Састављен од различитих 
и узајамно искључујућих детаља, Гаудијев парк заправо представља 
савршену магичну целину. Онакву какву само научник може да саста-
ви и онакву какву само уметник може да оживи.

Корачајући улицама Барселоне, под кожом осећам Гаудијеву жудњу 
за стварањем. Уграђујући сваки део свог знања, умећа и вере, у камен, 
опеку и изливено гвожђе, уткао је и део своје душе. Бајковита и им-
пресивна, испред мене је бљеснула Саграда фамилија. Симбол Барсе-
лоне, драгуљ архитектуре фасцинира својим дизајном, причом и не-
пролазном лепотом. Гауди је замислио 18 кула, од којих свака симбо-
лизује апостоле, Богородицу и Исуса Христа. Ова црква представља 
праву експлозију облика и пажљиво исклесаних детаља, религиозних 
симбола. Куле, које се као круне уздижу изнад фасаде, одишу готич-
ком строгоћом, коју је Гауди покушао да ублажи додавањем различи-
тих кружних елемената. У унутрашњост цркве се улази са посебним 
поштовањем. Поштовањем према вери, према стваралаштву, знању и 
посвећености једног уметника који је направио ванвременско ремек-
дело. Инспирисани дрвећем и њиховим њихањем, велелепни стубови 
унутар цркве одају утисак шетње кроз шуму. Разнобојни мозаици на 
прозорима пропуштају природну светлост и тако праве специфичну 
атмосферу. Ипак ова уметнички ненадмашна грађевина заснива се на 
софистицираној математици и напредном инжењерству. Стубови изгле-
дају као да не носе икакав терет и као да не одолевају различитим вре-
менским условима већ више од једног века.

Пред Гаудијевим кулама, обасјаним божанском светлошћу, чове-
кова срећа која долази од његове религије, 
постаје неизмерно пространство, свеобимна 
и тотална. Без таквог духовног блаженства се 
не може замислити свет, као што се уметност 
не може замислити без науке, нити наука без 
уметности.

Миа Вујошевић, VIII/1
ОШ „Мирко Јовановић”
Предметни наставник: Зорица Михајловић
(Другонаграђени рад међу старијим основцима)

Катарина Јанковић, VII/1
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Лептир и пирамида

Чуда су на сваком кораку! Чудо је и Венов дијаграм који види пресек ску-
пова науке и уметности. Чудо је што се, уопште, јавила идеја да матема-

тику и физику увијем у уметнички вео. Мада, мојој уметничкој души је тако 
лакше. Кад мало боље размислим, и није неко велико чудо. 

Широм ове наше планете посматрамо светска чуда. Нека су стара хиљаде 
година, а нека само један дан. Ево, лептир! Зар он није једнодневно научно и 
уметничко чудо. Тајна је у шари! 

Нека су била толико стара да су нестала, али су се поново родила у књига-
ма, уџбеницима, сећањима, митовима, легендама...

Пирамиде... Пирамиде су највеће чудо! Тај процес њиховог настанка је 
фантастичан! Требало је мерити, знати, умети, а највише – моћи и трудити 
се. Колика је дужина, колика ширина, која је висина? Како ће се делови сас-
тавити – јер, ако дође до мале грешке, могла је пасти цела пирамида. Значи, 
био је потребан труд, математика, физика – и опет труд. 

Али била је потребна и уметност, јер шта ће им наука – ако не знају како 
је претворити у вечни живот. Требало је умети, умети ставити тај један део, 
тај један камичак, да не би све пало у прах и пепео. Како да је украсе, како да 
је направе фантастичном? Наука је рекла од чега и колико, а уметност како!

Е, сад... хајде да видимо шта ће стати у Венов дијаграм пресека скупова 
лептира и египатских пирамида, једнодневног и многовековног? То је чудо! 
Чудо је у пресеку скупова науке и уметности!

Дуња Радивојевић, VI/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац” 

Наставник српског језика: Бојана Тубић
(Рад који је учествовао на конкурсу)

Лена Ракић, VI/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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Наградни конкурс „Лепота читања”

Наш конкурс „Лепота читања” још није наишао на велики одзив. Да подсетимо: 
„Дечје искре” су расписале СТАЛНИ наградни конкурс са темом „Лепота чи-

тања”. На њему могу учествовати ученици основних школа са подручја Шумадије – 
својим освртима, приказима или есејима о књигама које су прочитали, које су на њих 
оставиле снажан утисак. Одабране радове ћемо објављивати у нашем и вашем часопи-
су, а аутори по једног рада у узрасту од првог до четвртог и од петог до осмог разреда 
из сваког броја биће награђени књигама у издању Установе културе „Кораци”.

До закључења овог броја стигла су нам на конкурс само три рада из Основне школе 
„Трећи крагујевачки батаљон”, из одељења учитељице Данијеле Обрадовић. Као првенце, 
одлучили смо да сво троје аутора наградимо.

Снене пустоловине
(Алиса у земљи чуда)

Алисина сестра је једног летњег дана на ливади, испод омиљеног дрвета 
читала књигу. Док ју је слушала, Алиса је утонула у сан, држећи у крилу 

своју мачку.
Изненада, испред ње истрча Бели Зец који је викао: „Касним, касним!” 

Алиса је потрчала за њим, али није успела да га заустави. За њим је упала 
у зечју рупу, али се њена сукња раширила као падобран и ублажила јој пад. 
Када је дошла себи, угледала је зеца који жури кроз вијугави ходник. Журећи 
за њим, нађе се у соби са веома малим вратима. Ухвати за браву, али вра-
та оживеше. „Мораш да попијеш чаробан напитак и тако смањена прођеш 
кроз кључаоницу” – поручила су врата. Са друге стране ју је чекао колачић 
од кога је опет била она стара. Ту се налазила и чаробна шума. Упознала 
је необичне и помало шашаве близанце који су плесали, причали досетке и 
приче. Мало даље Алиса је угледала необичну Госпођу Гусеницу, која је пу-
шила лулу. Иако просечне висине, Алиса је опет била премала, а гусеница јој 
је рекла да ће ако поједе комадић печурке порасти и стићи Белог Зеца. Даље 
је срела Лудог Шеширџију и Мартовског Зеца који без почетка и краја славе 
рођендан. Срела је и мачка са љубичастим пругама, звао се Церекало. Када је 
кренула даље, угледала је баштоване како боје беле руже црвеном бојом. Ти 
баштовани су заправо били обичне карте. Преплашени јер долази Краљица 
Црвених Срца. Алиса ништа није разумела. Чему толики страх? Упознавши 
Краљицу, одлучи да са њом крене у дворац на партију крикета. Уместо пали-
ца користили су фламингосе, а уместо лопте јежа. Схватила је да игра нема 
правила и да је најбитније да Краљица победи. Желећи да одбрани карту не-
вино оптуженог, да му не одрубе главу, што је Краљица и желела, Алиса је и 
сама чекала да одрубе њену јер се супротставила Краљици.

Све би се лоше и завршило да неко није викнуо: „Алиса! Време је за чај!”
Ту се Алиса пробуди и заправо схвати да је све ово био само сан.

Саво Остојић, III/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”

Учитељица: Данијела Обрадовић
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Љубав је победила
(Снежана и седам патуљака)

Краљ и краљица су имали прекрасну кћер. Лице јој је било као снег а обра-
зи румени. Због тога су јој дали име Снежана.

Снежана је била добра, умиљата и најлепша девојка у целом краљевству.
Убрзо је остала без мајке која је преминула због болести. Краљ се убрзо 

оженио лепом али злом и опаком женом која, угледавши Снежану, није мо-
гла да верује да постоји неко лепши од ње. Одмах је позвала ловца и нареди-
ла му да Снежану одведе у шуму и убије је.

Ловац је морао да послуша краљичину наредбу. Одвео је Снежану у шуму, 
извадио мач и кренуо ка њој. Она га кроз плач замоли да је пусти да побегне 
и да се неће враћати у двор. Ловац се сажали над Снежаном и пусти је да иде.

Трчала је, уморна и преплашена, све док није дубоко у шуми угледала 
кућицу. Била је то кућица седам патуљака. Решила је да уђе и одмори на њи-
ховом кревету. Патуљци су по повратку са посла угледали Снежану и одмах 
је примили у свој дом. Снежана је патуљцима кувала храну, чистила кућу и 
бринула о њима.

Зла маћеха је сазнала да је ловац поштедео Снежану, па је својим опаким и 
злим планом решила да се преруши у старицу. Напунила је корпу отровним 
јабукама и кренула кроз шуму, како би нашла Снежану. Тако прерушена у 
старицу је покуцала на врата куће седам патуљака и врата јој отвори Сне-
жана. Она је умиљатим гласом понудила отровну црвену јабуку. Снежана је 
одмах за-гризла јабуку и истог тренутка је пала на земљу, као мртва. Преру-
шена маеха се задовољно и пакосно на сав глас насмејала, и отишла...

Увече су се патуљци вратили с посла и угледали Снежану како непомично 
лежи на поду. Плакали су над њом и нису се одвајали од ње.

Једнога дана је тим путем на коњу пролазио млади принц и угледао Сне-
жану која лежи у стакленом ковчегу. Тужни и уплакани патуљци су испри-
чали принцу шта јој се десило. Принц је, задивљен Снежанином лепотом, 
замолио патуљке да му дозволе да је одмах одведе у свој двор. Патуљци су 
некако пристали. Подигли су стаклени ковчег, ковчег се некако омакао и пао 
на земљу. Истог тренутка Снежани излете из уста отровни залогај јабуке и 
она отвори очи...

Весељу и радости није било краја. Патуљци су скакали од радости а Сне-
жана и принц су се венчали и живели срећно до краја живота у принчевом 
двору.

Љубав је победила!
Елена Димитријевић, III/3

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”
Учитељица: Данијела Обрадовић

Павле Ђоковић, IV/2
ОШ „Наталија Нана Недељковић”
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Богатство живота
(Стварање света)

Некада давно, давно пре света и живота постојао је само Бог. Био је Он 
пун љубави и милости и зато намери да створи свет и бића на њему.

Најпре Бог одвоји светлост од таме. Кад виде да је светлост добра, назва је 
дан, а таму ноћ. Велики Светитељ ту није стао, па нареди земљи да пусти тра-
ву, биље и стабла. Кад се окрену око себе виде раскошно, блештаво зеленило 
и прелепа стабла. Задовољан природом која му се указала пред очима, одлу-
чи Бог у том новом свету да се рачуна време – дани, месеци и године. Бог на-
сели море са пуно врста риба, од најситнијих до највеће морске животиње – 
кита. И убрзо Бог створи свет и бића у њему. Кад виде да је све добро, настави 
да свет насељава животињама: жирафама, медведима, зебрама, антилопама. 
На крају свог труда и рада, пред очима Божјим створио се један свет.

Ова прича ми се свиђа зато што је поучна и зато што се ради о Богу. Зато, 
поштујмо Бога.

Ксенија Мајдак, III/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”

Учитељица: Данијела Обрадовић

Павле Ђоковић, IV/2
ОШ „Наталија Нана Недељковић”

Искра Бојовић, 6 година
Вртић „Цицибан”
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М     лади ствараоци

Свет саткан од снова
Најлепша поезија је тренутак када ниси свестан песме. И најлепши је живот када 

ниси свестан да живиш него мислиш да сањаш.

Мика Антић

Ове речи нашег истакнутог песника мото су збирке „Од снова до среће” младе 
крагујевачке ауторке Нине Куч. Од почетка до краја, стих по стих, она плете 

портрете својих најмилијих, гради свет правих вредности у којем обитавају чари жи-
вота, да би нам показала да је одрасла и довољно зрела да сагледа све школске згоде 
и незгоде, али и пошаст која је зауставила свет. У свему томе, она не заборавља на 
вечито дете у себи, па све зачињава игром речи.

Захваљујући вештој књижевној кичици, пред читаоцима се као на позорници 
појављују лик мајке као најбоље другарице, повереника, дежурног лекара са свим 
епитетима које је чине „мамом”; оца - заштитника, шаљивџије, радника, мађиони-
чара, суперхероја који се воли до бескраја; брата - најлепшег плавооког лепотана; 
баке, деке, тетке.

Оно што свакој песми даје посебну драж јесте чињеница да песникиња апостро-
фира важност не само своје, већ породице уопште, истичући љубав као непходан 
везујући елемент свега. Свесна своје улоге узора, она дели рецепт за успех кроз исти-
цање важности мотивације, вере у себе, труда, оптимизма и борбе која носи и муку, 
али даје сигуран резултат. У њеном свету човек не може да егзистира сам. Неопходно 
му је да подели и прими осмех, који говори, а да не каже ни речи, да буде толерантан 
према другима, да не суди о књизи по корицама.

Но Нинин песнички поглед се ту не зауставља. Из топлог породичног амбијента 
храбро излази у свет. Свесна човековог јединства са природом, апелује на важност 
њеног очувања кроз садњу дрвећа, јер оно нас чува даноноћно; замишљена стоји 
пред светским неправдама, усуђујући се да од Бога затражи одговоре на све што 
је мучи. Њена питања крећу се у распону од дечје наивних (Зашто постоје оцене 
мање од пет?) до изразито озбиљних (Зашто је болест овладала планетом?). Интерес-
на сфера су јој књиге и библиотека, у којима спознаје смањено интересовање деце 
за читање и њихову све већу окренутост ка друштвеним мрежама, које урушавају 
књишко царство, али и њихов фонд речи. Такође, читалац има прилику да види и 
како песникиња узраста до тинејџерке, која одједном има мноштво проблема, од 
сукоба са родитељима, притајеног беса, слушања гласне музике, до љубоморе и нере-
алних жеља. У свему томе нема никаквог чуђења, већ прихватања одрастања као так-
вог. Нина се не устручава да проговори и о првим љубавима, руменилу на образима, 
заборавности или  ширењу кишобрана када сунце сија, али и о школи и предметима 
који је муче, празницима. Сва та отвореност приближава је свима који се лате књиге, 
чиме се њен утицај на читалачку публику повећава. Кроз песме посвећене Србији, 
колу, као основном елементу етноса, стрељаним ђацима, песницима, познатим лич-
ностима – виде се развијене културолошка и историјска свест, док се у оним о ковиду 
види озбиљно сагледавање проблема на светском нивоу. То даље повлачи песничко 
сазревање у којем се увек из великих несрећа излази оптимизмом и вером у боље 
сутра. Збирка се завршава играма речи, којима Нина поручује да су речи – играчке, 
које у рукама песника могу осмислити, али и обесмислити стварност. Ипак, и у све-

Нова збирка песама Нине Куч
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му томе јасно испливава мисао да су дечје жеље пут ка срећи.
У целини, Нинин свет саткан је од снова утемељених на љубави, осмесима и ле-

поти живота. Централно место у њему резервисано је за породицу, док је осећај за 
другог човека и проблеме који га тиште она спона којом се лако преводи у реалност.

Из свега наведеног може се закључити да пред собом имамо збирку – приручник 
за срећу и песникињу која сваким стихом исписује благост на лицима читалаца.

Сања Живковић 
Мастер филолог србиста

РОДИТЕЉИ

Они много нама чине,
да нам се задовољство
до неба вине.

Њима пољубац за лаку ноћ 
даје посебну издржљивост и моћ.
Њима загрљај значи много,
дечја је љубав за њих мото.

Прво би да детету угоде
пре него себи,
они своје потребе испред дечјих
никада стављали не би.

Брину да ли су им деца
увече у кревету покривена,
да ли им је топло,
имају ли шта јести
и имају ли где сести…

Увек се сетите колико родитељи за вас чине,
јер ће једном тај део живота и вас да СТИГНЕ.

БИБЛИОТЕКА 

Постоји једно дивно место
где много књига има…
То место се зове библиотека 
и добродошлицу жели свима.
Свака књига усправно стоји,
немо тугује и ишчекује 
да је неко узме и прочита.
Али, нажалост, а и огромна је штета,
мало деце има која воле читати.
Већина воли игрице 
на популарним уређајима играти.
Волим и ја, 
али волим књигу да прочитам,
јер кажу да човек учи док је жив.
За све што не знам, 
постоји књига коју могу да питам.
Сви се данас друштвеним мрежама служе
и зато се са књигом 
све мање друже.
Царство књига полако се руши 
из дечјих интересовања, 
а група лепих, књижевних речи 
у дечјем речнику знатно је мања.  

Анастасија Дашић, 6 година
Вртић „Цицибан”

Николина Тошић, IV/2
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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Галерија

Вук Милановић, IV/1
 ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Катарина Мисирлић, VII/2
ОШ „Мирко Јовановић”

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

Софија Радосављевић IV/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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Вељко Ђокић, V/1
ОШ „Мирко Јовановић”

Јанко Н.
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Софија Радосављевић IV/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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 Загонетке

Народне загонетке су традиционалне говорно-мисаоне поруке. Састоје се из ме-
тафоричног, или непосредног, двосмисленог, нејасног и често збуњујућег питања, 
које има готово утврђени облик, а на које постоји само један одговор.

Покушајте да дате одговор, пре него га прочитате у заградама испод.
Ако сте чули или прочитали неку занимљиву загонетку, поделите је са нама и 

вашим другарима.

Два локвања око пања.
***

Једна глава, а стотину капа.
***

Црна кера за собом, бело црево вуче.
***

Пола хлеба на планини стоји.
***

Црвен јарац по кошари скаче.
***

Један прут све поље огради.
***

(Уши и глава) (Месец)

(Игла и конац) (Каиш)

(Језик)
(Главица купуса)

Питалице

Питалица је сажета форма, део народне књижевности, а чине је питање и 
одговор који је мудар, често и духовит.

Поучног су карактера, а могу бити и забавне. Наводимо неке од таквих.

Питали људи међеда:
- Ђе научи тако лепо играти?
- Од љуте невоље, од када ме ви припитомисте.

***
Питала баба непознато момче:
- Кога тражиш момче?
- Једнога човјека, па не могу да га нађем.
- Било је некад и жена и људи, мој синко, али их више нема.
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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.

Боље је немати него отимати.
***

Боље ти је изгубити главу,
него своју огрешити душу.

***
Један прут је лако сломити,

а пруће тешко.
***

Где је добра слога,
ту је срећа многа.

***
Одећа не чини човека човеком.

***
Где нема рада, ту невоља влада.

***

Разбрајалице

Разбрајалице су кратке песмице које деца говоре док се играју. Изговарају их 
кад желе да се разброје у некој игри. Одликује их низ ритмичних и звучних речи 
необичног значења или без значења. На крају разбрајалица налазе се кратке, 
наглашене речи које падају на онога ко треба да испадне из игре или да започне 
игру.

Штука штуку појела, ал’ се није најела; јад, глад, на кога ће сад, рече, па утече.

***

Седи камен, на камен, те ми броји бројанице; оволе, доволе, смоква, доква, 
душиња, дивиња, палигој, гостин, тестемир, намастир, кога ред – ајд на војску.

***

Виљушка, кашика, нож, иде брзи воз. У возу три ствари: виљушка, кашика, нож.
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сваштара
Књига

Књигу чине слова
њу не чини лова.
Она нас учи
да нас ништа друго не мучи.

Да читамо волимо
зато и вас молимо
у библиотеке идите
и смирени будите.

Ученици другог разреда 
ОШ „Јован Поповић”

Волим да се хвалим

Ја сам дечак мали,
волим да се хвалим.

Певам, скачем, трчим,
док се не завртим.

Ја сам прави даса,
маленога стаса.

Сви ме зову Цоле,
иако сам Боле.

Учим, пишем, стварам,
и лепо разговарам.

Јер, ја сам дечак мали,
и волим да се хвалим.

Богдан Думић, IV/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
Учитељица: Ивана Милошевић

Татјана Поповић, VI/1
ОШ „Мирко Јовановић”

Хелена Марковић и Ивана Милошевић
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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Чекамо ваше прилоге

Драги другари, када овај број стигне пред вас, ми ћемо уве-
лико припремати децембарски и јануарски број. Можда 

ћете се питати – зашто тако рано? 
Припрема Дечјих искри је процес који траје петнаестак дана. 

Од тренутка када се у уредништву заврши селекција прилога и 
тематизација, односно рубрицирање новог броја, потребно је да 

све то одабрано прође кроз неколико руку. Најпре је потребно још 
једном пажљиво прочитати припремљене литерарне прилоге и 
исправити у највећој мери словне и друге грешке. Затим тако 
уобличено број добија наша графичка уредница која сав ма-
теријал пакује у странице и рубрике, водећи рачуна да остане 
простора и за ликовне прилоге. Тако графички припремљен број 

са литерарним прилозима добија ликовни уредник, који потом врши одабир 
пристиглих радова који ће послужити за илустрацију текстуалних. Такође, 
он формира и своју самосталну рубрику – Галерију, и бира радове за корице 
које треба да буду занимљиве како би позивале на листање и читање. Након 
тога, припремљени број се враћа уредницима на још једно читање –  да би 
коначно електронски припремљен био прослеђен штампарији. Пре него што 
изађе из штампе и почне његова дистрибуција у школама – прође још недељу 
дана.

Имајте ово на уму када пишете поједине тематске прилоге. Дакле, већ по-
чните да размишљате и пишете о Новој години и Божићу, о зими и зимовању, 
о Светом Сави. Наравно и о својим маштањима, о љубавима, о природи   и 
њеном очувању, о другарству и солидарности... И не заборавите: читајте и 
пишите о прочитаним књигама – најбоље очекују награде!
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