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ВАШЕ ОГЛЕДАЛО

Радујемо се повратку часописа 
Дечје искре 

у наше школе, 
јер се њиме на најлепши начин 

означава, 
подржава, 

негује и осветљава 
раскошна, 

свеколика надареност 
и креативност ученика,

 а у исто време и трасира даљи пут 
као будућим носиоцима збивања 

у култури 
и уметности, 

делатностима које су стубови 
сваког напредног друштва. 

И зато:

Децо, играјте се, сликајте, пишите,
о свему што вам је у чисте душе стало,

па после себе и друге читајте,
Дечје искре су ваше огледало.

Горан Јоксимовић,
руководилац Школске управе

ЧАСОПИС ЗА ДЕЧЈЕ УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Година LIII
Нова серија

Број 1 • Април 2018. Крагујевац
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СЛОБОДАН ПАВИЋЕВИЋ

Пре пет година угасио се живот Слободана Павићевића, једног од 
најзначајнјих крагујевачких књижевника и културних радника. 

Био је уредник Дечјих искри и иницијатор и уредник библиотеке Саз-
вежђе дечјих искри у којој су објављене збирке најпознатијих српских 
писаца за децу.

Његова поетика у великој мери била је посвећена деци и страдању. 
У знак сећања на великог писца и посвећеника култури свога града, а 
поводом стогодишњице пробоја Солунског фронта и завршетка Првог 
светског рата, објављујемо његову песму Солунски фронт из књиге саб-
раних песама за децу Кочије вилиног коњица.   

Препоручујемо вам да у библиотеци потражите ову књигу и прочи-
тате још коју од 250 дивних и инспиративних песама штампаних у њој.

СОЛУНСКИ ФРОНТ
Војвода Мишић и Франше 
  д’Епере
Угледаше рано, пре зоре

Светлуцаву тачку на хоризонту
Како се приближава Солунском  

фронту.

Као с Хиландара што у пуном  
саставу

Рој пчела слете на српску   
заставу,

Тако звезда Северњача мом деди  
паде

На шајкачу хиљду километара  
одавде.

Из Слонуна пут његовој глави
Северњача показа ка Дунаву и  

Сави:

У том правцу Срби браћи  
Французима

Открише тајну коју шајкача  
има,

А пред ројем пчела са српске  
заставе,

Главом без обзира преко Дунава  
и Саве

Сјурише се Немци као преко  
плота.

Кад немачки цар Виљем угледа  
мог деду

Процеди кроз зубе и браду седу:
Срамота!

сазвежђе Дечјих искри
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„Дечје искре“ поново међу вама

У тридесетој смо години постојања или, боље речено, памћења „Дечјих ис-
кри“. У том збиру су, у овим тешким временима, и године неколике, на-

шег ћутања. 
Тако се редакција обратила у првом, октобарском броју „Дечјих искри“ 

школске 1995/96. године. Ми томе можемо да додамо само да наше памћење 
сада траје више од пола века, чак педесет и две године. 

После још једног посустајања, ево нас поново на старом трагу. Наши први 
сарадници сада су баке и деке. Знамо, свет се од тада много изменио, али 
крените њиховим трагом.

Већ на почетку вам нудимо прилику да свој литерарни и ликовни тале-
нат опробате на великом наградном конкурсу, посвећеном вашем граду, чији 
идентитет су и „Дечје искре“.

Поводом двеста година од проглашења Крагујевца за прву 
престоницу савремене Србије после вишевековног ропства, часопис за 

дечје уметничко стваралаштво Дечје искре, под покровитељством  
Града Крагујевца и Установе културе „Кораци“

расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС
за дечје литерарне и ликовне радове на тему

КРАГУЈЕВАЦ КОЈИ ВОЛИМ
Право учешћа на конкурсу имају ученици основних школа са 

подручја Града Крагујевца. 

Литерарне радове написане ћириличним писмом доставити 
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА АДРЕСУ: decjeiskre@gmail.com, или 

ПОШТОМ или ЛИЧНО НА АДРЕСУ: Народна библиотека „Вук 
Караџић“, Др Зорана Ђинђића 10/VI, са назнаком „ЗА КОНКУРС“. 

Ликовне радове доставити поштом или лично на исту адресу.

РАДОВИ СЕ ПРИМАЈУ НАЈКАСНИЈЕ ДО  
27. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ.

Организатори ће наградити три најбоља литерарна и три најбоља 
ликовна рада у узрасту од првог до четвртог и исто толико од петог до 

осмог разреда. Радове ће оцењивати специјални жирији.

Најбољи радови ће бити објављени у јунском броју часописа  
„Дечје искре“.
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Снег

Кад падне снег
он покрије цео брег.
Санкају се деца
брже од зеца.

Изађу напоље и праве снешка,
а мама им се на вратима смешка.

Пахуљице као балерине падају
и целом природом владају.

Да се у снегу играју деца воле,
само да им је мало мање школе.

Борјана Савчић, IV
2

ОШ „Свети Сава“

Пролеће

Кад пролеће дође

све на боље пође.

Кад пролеће дође

све мирише, мирише        

као кад се моја мама

напарфемише.

Теодора Дугић, IV
4

ОШ „Мирко Јовановић“

понедељак
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Највећи хришћански празник

За који дан, тачније у суботу 31. мар-
та, почеће десетодневни распуст пос-

већен прослави највећег хришћанског 
празника – Васкрса или Ускрса. Овај 
празник је променљивог датума, а црква 
је установила правило да се Ускрс праз-
нује у прву недељу (седмични дан одмо-
ра) која долази иза првог пуног месеца 
што се појави после пролећне равно-
дневице. По томе Ускрс може да падне 
најраније 4. априла, а најкасније 8. маја. 
По речима теолога Лазара Мирковића, у 
православном светковању Ускрса утиснут 
је космички ток кретања, јер је помире-
но соларно и лунарно (по сунцу и месе-
цу) рачунање времена. По томе ће тек по 
истеку 532 године, а то значи 2550, Ускрс 
бити поново у недељу 8. априла.

Овогодишњи циклус ускршњих праз-
ника почиње у суботу 31. марта, обе-
лежавањем Лазареве суботе, у нашем 
народу познате као „Врбица”. Наставља 
се даном сећања на, по Библији, улазак 
Исуса Христа у Јерусалим, који се у на-
шој народној етимологији назива „Цве-
ти”. Следи Велики петак, дан Христо-
вог страдања, и најзад, Васкрс. Један 
од најлепших и најрадоснијих српских 
обичаја за Васкрс је фарбање јаја. Јаје је 
симбол настанка и обнове живота. 

У Светом јеванђељу по Матеју васкр-
сење Христово је овако описано:

А по вечеру суботном на освитак првог 
дана недјеље дође Марија Магдалена и  друга 
Марија да огледају гроб.

И гле, земља се затресе врло, јер анђео Гос-
подњи сиђе с неба, и приступивши одвали ка-
мен од врата гробнијех и сјеђаше на њему.

А лице његово бијаше као муња, и одјилео 
његово као снијег.

И од страха његова уздркташе се стража-
ри, и постадоше као мртви.

А анђео одговарајући рече женама: не бојте 
се ви; јер знам да Исуса распетога тражите.

Није овдје, јер устаде као што је казао. Хо-
дите да видите мјесто гдје је лежао Господ.

Па идите брже те кажите ученицима ње-
говијем да је устао из мртвијех. И гле, он ће 
пред вама отићи у Галилеју; тамо ћете га 
видјети. Ето ја вама казах.

И изишавши брзо из гроба са страхом и 
радости великом потекоше да јаве ученицима 
његовијем.

А кад иђаху да јаве ученицима његовијем, 
и гле, срете их Исус говорећи: здраво! А оне 
приступивши ухватиће се за ноге његове и пок-
лониће му се.

Тада рече им Исус: не бојте се; идите те ја-
вите браћи мојој нека иду у Галилеју; и тамо 
ће ме видјети.

А кад иђаху, гле, неки од стражара дођоше 
у град и јавише главарима свештеничкијем све 
што се догодило.

И они саставши се са старјешинама учи-
нише бијећу, и дадоше војницима довољно но-
ваца.

Говорећи: кажите ученици његови дођоше 
ноћу и украдоше га кад смо ми спавали.

И ако то чује судија, ми ћемо њега умири-
ти, и начинити да вама ништа не буде.

А они узеше новце учинише као што су нау-
чени били. И разгласи се ова ријеч по Јеврејима 
и до данас.

А једанаест ученика отидоше у Галилеју у 
гору куда им је казао Исус.

И кад га видјеше поклониће му се; а једни 
посумњаће.

И приступивши Исус рече им говорећи: 
даде ми се свака власт на небу и на земљи.

Идите дакле и научите све народе крстећи 
их ва име оца и сина и светога Духа.

Учећи их да све држе што сам вам заповје-
дио; и ево ја сам с вама у све дане до свршетка 
вијека. Амин.

усусрет Васкрсу
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Кнез Милош Обреновић је Кра-
гујевац учинио славним, изме-

нио његово лице и ниједна прича 
о његовој владавини се не може за-
мислити без Крагујевца. Владао је 
Србијом 1815-1839. и 1858-1860. го-
дине. Крагујевац је одредио за прес-
тоницу, највероватније, још 1817. го-
дине, када је отпочела градња првих 
објеката у којима ће се сместити кнез 
и његова породица, а потом цела др-
жавна управа, бројна надлештва, чи-
новници и дворани. Кнежева воља је 
потврђена на Ђурђевданској скупш-
тини у Враћевшници, 1818. године.

Градња дворских објеката наро-
чито је била интензивна 1817-1824. 
године, када су довођени бројни 
мајстори да уреде конаке, молери, 
градитељи... Сазидана је Стара црква 
(1818), а до 18130. године установље-
ни су Народни суд (1820) и Конзис-
торија (1822).

Већина скупштинских заседања је 
одржана у Крагујевцу. На свечаној 
Трифунској скупштини (1834) при-
мљен је хатишериф којим је Србија 
стекла аутономију, а на Сретењској 
је донет устав, први у модерној исто-

рији Србије, проткан слободоумним 
тежњама и идејама, противно вољи 
великих сила које су га ускоро сус-
пендовале.

Одредбе хатишерифа из 1830. го-
дине омогућиле су настанак и раз-
вој бројних културних, просветних, 
здравствених и друштевних устано-
ва, које су у свом називу имале од-
редницу „Књажеско-србски“.

Кнез Милош је утицао да се у Кра-
гујевац из Београда пренесе Типогра-
фија, која је од 1834. године штампа-
ла прве новине у Кнежевини Србији 
– „Новине србске“, као и бројне књи-
ге, српске и бугарске, међу којима 
су била дела Доситеја Обрадовића и 
богослужбене књиге.

Пресудна је била реч кнеза Мило-
ша у оснивању просветних устано-
ва – Крагујевачке гимназије (1833) 
и Лицеја (1838), који представља 
важну етапу у развоју српског висо-
ког образовања.

У недостатку домаћих школова-
них људи, кнез је доводио и добро 
плаћао странце и Србе из Аустрије 
који су помогли да Крагујевац добије 
модернија обележја. Од 1831. свира 

МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ
(1783-1860)

Поводом 190 година од проглашења Крагујевца за прву престоницу модерне 
Србије објављена је књига-лексикон Градинари, са кратким биографијама 190 
личности које су обележиле његову историју. Из ове књиге, коју је приредио ис-
торичар Дејан Обрадовић, поводом два века од од одлуке да Крагујевац постане 
престоница, представићемо у Дечјим искрама неке од људи који су оставили 
трајан печат у његовом вишевековном трајању.

Два века Крагујевца престонице
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Књажеско-србска банда, под 
управом Јосифа Шлезингера, 
а 1834. је дошао Јоаким Вујић 
да буде стуб Књажеско-србског 
театра. При кнежевој канцела-
рији се формира добро снаб-
девена библиотека, јављају се 
први хорови, а кнез са страшћу 
наручује и купује уметничке 
слике и доводи познате слика-
ре да портретишу његову поро-
дицу и људе око њега.

Кнез је био благонаклон пре-
ма странцима који су у својим 
путописима врло често оста-
вљали позитивно мишљење о Србији 
и њеном владару. Од саксонског ге-
олога Хердера је 1837. године добио 
збирку минерала из које је постала 
прва музејска колекција, чувана на 
кнежевом двору.

У Крагујевац су стизали први шко-
ловани лекари, који су постепено 
утицали на развој здравствене кул-
туре. Кнез је прихватио молбу мла-
дог апотекара Павла Илића и допри-
нео оснивању прве државне апотеке 
(1836). Вођење дипломатске борбе 
није укидало потребу за сталним оп-
ремањем војске. Сазидане су касарне 
и војна болница, обновљена барута-
на у Страгарима и слати питомци на 
војну обуку, најпре у Русију. Дан пре 
кнежеве принудне абдикације, 1839. 
Крагујевац је изгубио статус престо-
нице.

Током друге владавине кнеза Ми-
лоша (1858-1860), у Крагујевцу је 
саграђена зграда Народне скупшти-
не. Кнез Милош је умро на Крстов-
дан 14/26. септембра 1860. године. У 
браку са кнегињом Љубицом имао је 
осморо деце.

О, граде мој

Добио си по птици име,
О, граде мој,
У праскозорје чује се
Њихов умилни пој.
Није ти раван
Ни Париз ни Рим
О, граде мој,
Волим те срцем свим.

Шумарице и пето три –
Ту су стрељани ђаци твоји,
О, граде мој! Ни та туга, ни тај бол –
Не ремете понос твој.

Сва светла твоја,
О, граде знај,
Сијају раскошним сјајем
У вечерњи смирај тај!

Чланови песничке радионице 
„Креативци“

Даница Спалевић,
Анђела Величковић,

Ђорђе Ашанин,
ученици  VII2, ОШ „Сретен 
Младеновић“, Десимировац

Сташа Умељић V2
ОШ „Мома Станојловић”
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Писмо из мог завичаја

Драга Нађа,
Желела бих да ти опишем један узбудљив дан који сам провела у свом гра-

ду. Прошле недеље сам била на туристичкој пешачкој тури по центру града.
Водич нам је испричао пуно тога о Крагујевцу што ја до тада нисам знала. 

Испричао нам је да је Крагујевац тачно пре двеста година постао престоница 
Србије и остао то двадесет и три године. У том периоду први пут у обновље-
ној Србији, и то баш у Крагујевцу, основане су прве новине, засвирао је први 
оркестар, настали позориште, гимназија, потом и виша школа, која се звала 
лицеј. И први музеј, библиотека, галерија, суд и апотека настали су у мом 
граду. За све ово био је заслужан тадашњи владар, кнез Милош Обреновић. 
Многе важне зграде из тог периода и данас постоје у нашем граду.

Шетали смо поред споменика, а водич нам је показао које су то важне 
личности и шта су те личности учиниле за нас. Прошли смо и поред најлеп-
ших и најзначајнијих зграда нашег града. Шетњу смо започели код зграде 
суда, код споменика војводи Радомиру Путнику. Направили смо круг кроз 
читав центар и чули многе занимљиве приче о историји града.

На овој тури много сам чула и много научила. Зато се надам да ћеш испу-
нити обећање и доћи код мене у посету да заједно кренемо у обилазак мог 
лепог Крагујевца, током кога ћу ти ја бити водич.

Срдачан поздрав,
Твоја Ирина

Ирина Станишић, II3
ОШ „Свети Сава“

Мој град

Мој град Крагујевац се зове,
у њему стално ничу куће нове.
Он је светло у мраку,
он је дом птицама у зраку.

Он храбро срце има,
у њему никад није зима.
У њему је мало кишних дана,
он је једини град без мана.

Зато свој град волим
И увек се за њега молим.

Милица Виденовић, V1
ОШ „19. октобар“

Огњен Петровић, II2
ОШ „Свети Сава”
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историјска сећања и наде

Косовски јунаци

ОКЛОПНИЦИ БЕЗ МАНЕ И СТРАХА

Преноси се прича са колена на колено. Векови хује, а 
прича се не мења. Сви је памте; свако о њој бар по неш-

то зна – прича о Косовском боју, о пораженој војсци, а до 
неба уздигнутој Србији. Свака прича има своје јунаке.

Јунаци ове приче заслужују да се прича и пише о њима. 
Цар Лазар, Милош Обилић, Топлица Милан, Косанчић 
Иван, девет Југовића и многи други се памте. Векови то не 
могу да промене.

Памтимо их по сјајним оклопима и витешкој снази. 
Испод шлемова и штитова сакрили су себе, сакрили се од 
мача, стреле и буздована, али су под њима сакрили и сва 
осећања која су могла да их ослабе у боју. Волели су они, 
имали су планове, надања, жељу и вољу за будућност. Али, 
изнад свега тога била је љубав према својој земљи. Обукав-
ши оклоп, сва људска хтења и личне жеље спутали су под 
њим. Кренули су у бој оклопници храбри да заштите земљу 
својих предака – за крст часни крвцу да пролију, да се боре 
до краја без предаје. У тој бици борили су се за част а не за 
власт. Борили су се да остану људи, чак и ако не преживе. 
Многи их тада нису разумели, а и данас немају сви разуме-
вање за њих и њихове храбре поступке.

Дивим се њиховој храбрости, части и истрајности. Њихо-
ва борба је пример животног пута за будуће генерације – не 
одустајати, никада се не предавати, борити се, не мирити се 
са судбином.

Оклопници без мане и страха о вама прича и пише исто-
рија. О вама и ми данас пишемо. Нека се на вас угледамо и 
будемо бољи људи.

Трифун Бигић
VI3, ОШ „Светозар Марковић“
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Србија у Великом рату
Кад су црни дани дошли,
војници у рат пошли,
отпочео је Велики рат,
људи су бројали свој последњи сат.

Аустроугари пусти напали нас,
од те таме нисмо могли наћи спас.

Били су нас, тукли,
у рат увукли,
једва смо се извукли.

На Церу се битка била,
до победе наша застава вила.
Тад Степа Степановић
војвода постаде
и наш херој довека остаде.

Живојин Мишић победу нам донео,
али тај понос нас мало понео,
па смо у кључној бици пали
и слободу нам тада одузели.

Повлачење преко Албаније
маршом смрти названо је.
Људи су падали од зиме и мраза,
крвава је била та снежна стаза.

Кад смо до обале Јадрана стигли,
црни дани готови су били,
енглески и француски бродови
до Крфа нас избавили.

Тамо где леже тела
српских соколова, српских птица,
то гробље се зове Плава гробница.

Кад смо се опоравили
савезници нас на фронт позвали.

Слава нашем оцу, сину,
бранићемо отаџбину.
Бранићемо нашег краља,

ићи ћемо све до краја.
Ове речи биле су циљ
сваког ратника, борца, војника.

Савезници су нам на фронту  
помогли

и заједно смо таму отерали.

Анђелина Николић, VI1
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“

Нека нас доброта греје

Зло је велика мана
А виђа се сваког дана...
Церека се са свих страна.

Не смемо му дозволити
Да нам се смеје
Трудићемо се 
Да нас доброта греје.

Јелисавета Марковић, IV5
ОШ „Радоје Домановић“,

(песма је уврштена међу најбоље радове 
ученика нижих разреда основних школа 

на конкурсу „Доста су свету једне 
Шумарице“ Спомен-парка „Крагујевачки 

октобар“ 2017)

Дуња Антић, VI3
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“
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Живот је кратка прича

Отварам очи. Летим. Уживам у 
својој слободи док ширим кри-

ла. Чујем врисак. Толико снажан да 
га не могу ни описати. Осећам ми-
рис паљевине док слушам рафале. 
Окрећем се, погледам на доле и ви-
дим очеве који остављају све и одла-
зе. Одлазе у борбу за слободу. Ослу-
шкујем вапај мајки завијених у црно. 
Одједном се будим. Лакнуло ми је, 
схватила сам да је све то био само 
ружан сан.

Полако устајем и размишљам о 
стварима које сам видела. Излазим 
напоље. Сунце сија док се деца играју 
на ливади пуној цвећа. Запитам се: 
„Ко још не може да ужива у овоме?“ 
Ово је право богатство Започињем 
своју шетњу и наиђем на једно дете. 
Босоного, мало, прљаво и проси. Оно 
ништа није криво. Свако је рођен са 
истом шансом. Окружење нас обли-
кује. Нико није рођен са усађеном 
мржњом.

Животиње не би радиле ово што ми 
радимо једни другима. Ми будимо 
похлепу и завист једни у другима. А 
похлепа и завист су најгора осећања 
која неко може да гаји. Људи долазе 
у стање некога да убију. Понављају 
се грешке из прошлости. За коју сло-
боду су људи давали животе? Зарад 
чије славе је људима узимано право 
на живот? Да ли је могуће бити сре-
тан ако су сви људи око вас тужни?

Само они пуни мржње према дру-
гима убијају. Такви људи не мисле 
о последицама. Тај човек је некоме 

био родитељ, дете, брат. Био је важан 
некоме.

Напокон сам стигла до парка. Се-
дам на клупу. Боже, колико је моје 
детињство безбрижно! И сви моји 
проблеми су површни, пролазни. 
Деца су само пре 60 година раз-
мишљала да ли ће дочекати следећи 
дан. Тек тада схватим шта су муке. 
Оно што је најгоре је то да та деца 
још увек сањају снове у којима су са 
својом породицом у топлом дому.

Седим и уживам у свом малом 
рају. Опет се уздижем у небеске ви-
сине. Овога пута гледам на парк, али 
ништа није исто. Видим само децу у 
редовима и људе са пушкама. Чује се 
по неки рафал који опет прати сна-
жан врисак. Покушавам да затворим 
очи, али то је јаче од мене. Осећам ту 
патњу у себи. Погледам у своја кри-
ла, али она више нису иста. Нестаја-
ла су заједно са мном. Више не знам 
ни где сам.

Одједном отворим очи. Осетих јак 
бол у срцу, као да ми је неко ставио 
огроман терет на душу.

Дошла сам кући и уживала у свом 
малом бескрају. Схватила сам да 
је живот само једна кратка прича у 
којој свако има свој пут.

Дуња Урошевић, VIII1
ОШ „Радоје Домановић“

(текст је уврштен међу најбоље радове 
ученика нижих разреда основних школа 

на конкурсу 
„Доста су свету једне Шумарице“

Спомен-парка 
„Крагујевачки октобар“ 2017)



13

Време је на страни правде и доброте

У дубини небеског плаветнила, где је слобода широка и бесконачна, крију 
се велике очи и посматрају свет који чини добро и зло. Оне су умилне и 

увек пуне љубави, за доброту и срећу целог света. Огромна Земља је испод 
тог погледа, а то наше зрно Свемира је ипак довољно пространо да прихвати 
свакога, који жели да служи доброти, љубави и срећи других.

Међу њима, ипак, попут кукоља у житу, налазе се и другојачији, носећи 
опаке намере и ширећи рђав дух и нечасна дела. Они налазе оне који им 
дозвољавају да им влада страх, мржња, зло и похлепа, јер теже за нечим што 
не заслужују. Душа њихова је закриљена умрљаним велом, тражећи крв, зној 
и сузе на недужним, неисквареним лицима. Они желе да проникну у нашу 
свест, да се угнезде у наше животе, у дом, завичај, да овладају свим племени-
тим у нама и да га у потпуности поседују. Уништавају лепоту, бескрајна поља 
наше радости, посуте дечјом песмом и игром, осмесима и чистом невином 
љубављу. Искриве своја лица у страшне гримасе, уносећи у чистоту дечјих 
постеља неспокој, земљу и страх. Бездушни, корачају без трунке саосећања 
и гриже савести, сејући трулеж где год ступе на тло, трујући својом погани 
свет око нас.

Што дубље залазе у народ, то се он мора чвршже и трајније одупирати, 
бежећи од прљавштине и унакажености. Да спасе чисте, неупрљане душе, 
подигне чистоту и невиност на пиједестал живљења, одбаци зло семе које је-
дино и само тежи да проклија на сваком грумену, овде, тамо и посвуда. Само 
је једна пламтећа мисао оних који су на страни врлине – спречити страдања, 
патњу и несрећу, чувајући доброту и чистоту. Искривљене и изопачене гри-
масе треба удаљити, затворити у најдубље бездане, што даље од света и погле-
да. Поштење, слобода и неисквареност су најбољи лек и средство у тој борби 
против те и такве заразе. Честитост и племенити дух неће дозволити да се у 
њега усади мржња, већ само љубав и благодет за читав Свет. Дуга и тешка је 
таква борба, али воља и истрајност победе. У њој, свако оружје је другачије 
од напасниковог: злу се супротставља добро, мржњи љубав, погани чистота, 
тузи радост, глади ситост, болести здравље, трулежи ново семе живота.

Време је на страни правде и добра. Зле душе и тела биће побеђене, а суд 
праведни казниће их за сва учињена недела, све страдале, невине жртве и 
убоги народ остављени. Свако, чинећи мали, али исправан корак ка истини 
и будућности, доприноси доброти, племенитости и врлини, сатирући лаж-
не маске и опсене, безљудскост и иживљавање над невиним и неукаљаним 
народом. Корачајући на исправној страни и чинећи дела која се по добру 
распознају, свако од нас шири своју поруку Свету око себе, поруку мира и 
поноса. Успиње се ка жељи себи сличних, да наша младост, будућност, остане 
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неупрљане душе, ка новим светлим хоризонтима и праскозорјима, носећи 
једну мисао. Та пламтећа искон људскости од самог њеног прапочетка одје-
кује небом, планинама, долинама, равницама и морима. Она нам поручује 
да не дозволимо да се у наша срца укорени семе зла, већ да она свагда буду 
кристално чиста, испуњена љубављу и радошћу за нас саме, наше најмилије, 
наш народ и све људе добре воље.

Неда Миловановић, VIII1

ОШ „Радоје Домановић“
(текст је уврштен међу најбоље радове
ученика нижих разреда основних школа

на конкурсу „Доста су свету једне Шумарице“
Спомен-парка „Крагујевачки октобар“ 2017)

Јелисавета Марковић IV5
ОШ „Радоје Домановић”, Крагујевац

Прва награда на конкурсу „Доста су свету једне Шумарице” 2017. године
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Шта сањам, шта ми се догађа

HOMO SAPIENS
(Време: 10 000 година пре нове ере)

Звезде. Увек су исте. И јуче и данас, 
па вероватно и сутра. Али нешто 

је посебно код њих. 
Човек је гледао у звезде. Био му је 

већ четврти сат да стражари. Поред 
њега била је угашена ватра, а иза 
улаз у пећину. Човек је чекао. Че-
као је већ четири сата и намеравао 
је да чека док год сунце не провири 
иза планина, јер тада почиње његово 
омиљено доба дана. Лов. Сетио се да 
није направио оружје, па је кренуо 
у потрагу за камењем. Зграбио је 
први на који је наишао и вратио се 
на своје стражарско место. Тада  је 
стао да удара и оштри камен. Када 
је завршио и ставио камен на дрво, 
промолили су се први зраци сунца. 
Ушао је у пећину и пробудио остале 
ловце, па су кренули. У шуми није 
било велике дивљачи, обично зец 
или веверица, па су зато скренули 
ка реци. Река је била недалеко од 
пећине и у њој је било много риба, а 
у одређено годишње доба и мамута. 
Река је сада била пуста. На њој није 
било оних других људи, који су ту 
ловили. Можда су дошли пре њих? 
Човек није знао одговор. Али једно 
је знао, мора да ухвати рибу. Видео 
је тамне силуете у води како полако 
пливају. Човек је подигао копље и 
забио га у воду. Вода је на тренутак 
постала црвена, Човек је подигао 
копље и избацио рибу на суво. По-
сле неког времена, уловили су мно-
го рибе, корпе су биле пуне, однели 
су их у пећину. 

Већ се разданило када су јели. Чо-
век је после јела ушао дубоко у пећи-
ну и кренуо да црта по већ ишараним 
зидовима. Биле су ту и слике маму-
та и слике људи који се боре, слике 
лова... Човек се ту задржао веома 
дуго. Како је то знао? Једностав-
но, када је изашао већ је било вече. 
Ватра је горела, а чланови породице 
седели су око ње. Само се он чекао 
као глава. Када су сви сели, почели 
су да једу рибу, која им је остала од 
јутрос.  Завршавајући, породица је 
ушла, сви осим Човека. Он је остао 
да стражари. 

Имао је неки осећај. Неки лош 
осећај, осећај да ће сутра бити дру-
гачије, да неће ни сутра видети оне 
људе, ни прекосутра, никада више 
и да ће се они одселити много да-
леко, чак преко планина. И да се 
никада више неће вратити. Није му 
се свидео тај осећај. Још мало је раз-
мишљао, па се препустио звездама...

Сава Младеновић, VIII
ОШ „Свети Сава“

Александар Виријевић, I2
ОШ „Свети Сава”
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Снени сусрет са Милутином Миланковићем
Чудесни путник кроз васиону и векове

Једне хладне, зимске ноћи, читала сам књигу о васиони.
Ноћ је увелико владала, али није могла да ме омете у читању ове књиге. 

У њој су биле слике разних планета и њихови описи. У тој игри слика појави-
ла се и наша планета. Описано је како је настала и на ком је месту у бескрај-
ној васиони Све више и више уживљавала сам се у ову књигу. Очи су ми се 
полако склапале. Умор је превладао и обузео ме је сан.

Убрзо након тога очи су ми се отвориле и пред њима су била дрвена вра-
та. Схватила сам да је то сан, али нисам хтела да се пробудим док не видим 
шта се крије иза њих. Одједном поред врата створио се такође дрвени кључ. 
Схватила сам да он отвара ова врата и убацивши кључ у браву то се и потвр-
дило. Преда мном се појавио један фини, благи човек, који се представио као 
Милутин Миланковић. 

Он је волео математику и истраживање васионе. Питао ме је шта ме више 
занима. Није дуго чекао одговор. Прихватио је моју одлуку и увео ме је у 
свет космоса. Испред мене створиле су се слике из књиге. Објашњавао ми 
је све. О настанку, изгледу, и распореду планета у овом бескрајном плавом 
пољу. Скакала сам по планета и лебдела по свемиру.. Звезде су биле свуда, а 
најлепше је било Сунце.

Убрзо сам чула звоњаву свог будилника. Морала сам да се пробудим да 
не бих закаснила у школу. Поздравила сам се са својим новим пријатељем и 
изашла и закључала врата.

Ово је било једно предивно путовање и волела бих да се понови.
Дуња Павловић, IV4

ОШ „Светозар Марковић“

Маша Ровчанин
ОШ „Свети Сава”
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из Вукова рукава

Два века Вуковог речника

Упоредо док Крагујевац обележава два века од проглашења за прву престо-
ницу модерне Србије навршило се и два века од када је из штампе изашао 

Српски рјечник истолкован њемачкијем и латинскијем ријечима Вука Стефа-
новића Караџића. У њему је било 26.270 речи. То је била прва велика Вукова 
победа у реформи српског језика.

А пре тога, након слома Првог српског устанка и одласка у Беч, Вука Ка-
раџић је уз помоћ Јернеја Копитара почео са сакупљањем народних песама и 
са радом на граматици народног говора. Године 1814. је у Бечу објавио збирку 
народних песама коју је назвао Мала простонародна славено-сербска пјеснари-
ца, а исте године и Писменицу сербског језика по говору простога народа написа-
ну, прву граматику српског језика на народном говору.

Уз реформу ћирилице и примене принципа „пиши као што говориш, а читај 
као што је написано“ чиме је створио најједноставнију азбуку на свету, својим 
радом Вук је пронео славу нашег народа, његове историје и културе у читавој 
Европи.

Иако хром, он је истрајно обилазио просторе на којима је живео српски 
народ и прикупљао народне песме, загонетке, легенде, митове, податке о коре-
нима и историји свога народа.

Он је најбољи пример како се, уз сва ограничења и тешкоће, упорношћу, 
посвећеношћу и истрајношћу могу остварити изузетни резултати.

Позивамо вас, драги наши пријатељи и сарадници, да Вуковим путем, и ви 
кренете у прикупљање и бележење сећања ваших родитеља и бака и дека о не-
кадашњим обичајима, свом пореклу, пореклу имена вашег и њиховог завичаја, 
села или засеока. О некадашњем начину живота.

Ми ћемо вам у овом броју представити неке од легенди о настанку, настањи-
вању и имену појединих насеља у околини Крагујевца. 

О значају Вукове азбуке говори и песмица коју нам је послала једна Жељка.

Вукова азбука

Кад се каже азбука,
мисли се на Вука.
Спасила нас многих мука
чудесна Вукова азбука.
И сада је, ти то знај,
за учитеље прави рај!

Жељка Вукићевић, III1
ОШ „Јован Поповић“

ВАЛОВ – дрвено корито за појење стоке
КОТОБАЊКА – батара, корпа од прућа
БАКВИЦА –  посуда направљена од дрвета 

у којој је ношена вода у њиву
ВИДЕЛО – светло
СКАМЛИЈА –  ђачка клупа са седштем, 

наслоном и радним делом 
изједна

ВРАТНИЦА – капија 
РЕКЛА - женска блуза
ЗАСТРУГ –  посуда од издубљеног дрвета за 

ношење сира, соли
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Како су настала имена насеља
(По Тодору Радивојевићу у књизи Насеља у Лепеници)

БАЉКОВАЦ: О постанку имена села постоје у народу две приче. Једни 
веле, да је село добило име од извора Баљковца с кога су увек доносили 

воду кнезу Милошу у Крагујевцу, јер је боља од теферичке и трмбаске. Други 
пак причају, да се сеоски спахија, који је живео у Крагујевцу, звао Баљко и 
по њему његов спахилук Баљково (имање, добро). Назив спахилука узели су 
оснивачи за име села и изменили у Баљковац.

Махале су добиле назив по положају који заузимају на коси. Доња мала 
зове се и Речани зато што је на речици Ждраљици. Али поред тога свака од 
ових махала позната је по имену главног рода у њој. Горња мала зове се сто-
га и Банковичка (Банковићи), Средња Бојанићка (Бојанићи), а Доња Вучиће-
вићка (Вучићевићи).

БЕЛОШЕВАЦ: Белошевчани на три начина објашњавају постанак имена 
свог села. Једни кажу, да је овде живео на свом имању спахија Белош, по 

чијем су имену најпре назване његове ливаде Белошеве, па је доцније тај на-
зив пренесен на цело село као Белошевац. Други причају, да је у овом насељу 
био неки сељак, који се правио сувише мудар. Сељани, да би га исмејали, 
изнесоше му једном приликом одерана и кречом намазана врапца, па га упи-
таше, која је то птица. „Бела шева“, одговори озбиљно сеоски мудрац, нашта 
сви присутни прснуше у смех. Од тога доба прозваше сељани свог особењака 
„Белошевац“, а Крагујевчани пренесоше из потсмеха, тај надимак на цело 
село. Трећи веле, да је име селу дао први досељени род, који је овамо дошао 
из села Белошевца на Косову, у области Ситнице. То су били Папићи, који су 
се утрли, али је селу остало име које су они донели.

Бугарска мала прозвана је по Перици Бугарину, оснивачу рода Ужаревића, 
који је дошао из Лесковца и звали су га Бугарином. Брђани се зову зато што 
су на брду, Средња мала по средишном положају међу сеоским махалама на 
левој страни реке, а Милићани по главном роду у њима.

ДИВОСТИН: Село је названо по истоименом манастиру, на чијем је 
земљишту подигнуто. Сеоски крајеви, Горњи и Доњи, добили су имена 

према положају на коси која дели воду у Первановцу и Дивостинској реци.
За манастир Дивостин веле, да га је саградила некаква лепота девојка за 

владе деспота Стевана Високог. Због његове лепоте дали су му име које и он 
и село данас имају. Кад га је саградила, она се попела на Бојовску Главицу 
па је, дивећи се његовој лепоти, узвикнула: „Дивостине, диван ли си! Гром те 
ударио!“ И тога тренутка навуче се гудт облак одонуд са брда, муе и грмља-
вина почеше Небо парати и проламати, гром пуче и – погоди Дивостин. Од 
величанственог храма остадоше само гомиле рушевина, од којих је доцније 
подигнута данашња сеоска црква.
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усвету књиге

Приказ дела „Књига случајности”
НИШТА НИЈЕ СЛУЧАЈНО

Оса Линд је шведска списатељица 
рођена 1958. Пре него је постала 

писац, радила је као новинар, писа-
ла сценарије за телевизију и радио, 
кратке приче и песме и радила у 
школи. До сада нисам имала прили-
ку да прочитам ниједно њено дело до 
„Књиге случајности”.

Главни јунак је Хана Деметер – по-
вучена, маштовита, али и необична 
девојчица којој се живот мења када 
јој у руке доспе тајанствена Књига 
случајности. Ханин лик сам полако и 
постепено схватала кроз књигу – пре 
свега њену зрелост, размишљања, ја-
чину карактера и начин на који се 
храбро носи са свим препрекама, 
као одрасла особа. Изгубила је баку 
и деку, сама избавила и бринула се 
о својој мајци – своју самоћу и тугу 
није показивала, већ се понашала од-
говорно иако је само дете.

Ликови у књизи су необични и за-
нимљиви – од грофице Корделије, 
преко причљиве Вере до преваран-
та Хајдина Пике – сваки је прича за 
себе. У почетку, била сам неповерљи-
ва према сваком од ликова с обзиром 
да нисам знала који од ликова је до-
бар према Хани. То говори о умећу 
списатељице да нас вешто натера да 
се идентификујемо са јунакињом, 
да бринемо за њу и проживљавамо 
њене емоције. Најјаче сам доживе-
ла њен осећај страха и бриге. Њена 
брига је брига за другог. Хана мисли 

брзо али и аналитички, њен мозак 
тражи разлог зашто се нешто десило 
и решење проблема. Не говори мно-
го, више анализира људе око себе и 
увек  учи из претходних искустава. 
Може се рећи да је дете улице које је 
приморано да сазри раније од својих 
вршњака, да делимично предвиђа 
реакције људи и манипулише њима. 
Опрезна је и тражи решења пробле-
ма у којима се налази, увек са разло-
зима за и против некога или нечега. 
Како књига одмиче,показује се да јој 
је потребна помоћ других људи, да је 
дете коме недостаје време сигурно-
сти и хармоније која је постојала док 
бака и дека нису погинули. Зато каже 
да највише мрзи смрт. Импресиони-
ра лакоћа прелаза од  јаких емоција 
на обична запажања околине, а за-
тим у свет маште који почињемо да 
сматрамо истинитим  зато што он 
описује други свет маште који у себи 
садржи трећи.

Док сам читала ниједном ми се 
није десило да ми је књига досадила, 
све време држала је моју пажњу и ја 
сам настављала да читам тражећи од-
говоре на необјашњена питања. То је 
и поента преплитања фантастичног 
и реалног у овом делу – и Хана тра-
жи одговор на необјашњена питања. 
„Књга случајности” је метафора ње-
ног живота, њене судбине. На почетку 
се плашила да је отвори, на крају је 
схватила да јој књига није потребна.
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Над песмом „Светли гробови”
ИНСПИРАЦИЈА БУДУЋИМ НАРАШТАЈИМА

Сама идеја „Књиге случајности” 
и догађаја из књиге који се деша-
вају у правом животу посебно ми 
се допала. Такође, свидело ми се 
што је списатељица убацивала де-
лове Ханиних размишљања зато 
што сам тако боље упознала њен 
лик. Очекивала сам да књига буде 
драматичнија од тренутка када је 
Хана сазнала да је читач, али то су 
донекле надоместили догађаји када 
је Хана отета.

Треба да верујемо да у животу 
ништа није случајно, па чак ни то 
што је баш Хани „Књига случајности” 
доспела у руке. Све се дешава са 
одређеним разлогом, мада га можда 
ми у том тренутку нисмо свесни.

Завршила бих цитатом из  књиге 
који је по мени и сама њена порука: 
„Све велике одлуке биле су твоје и 
храброст је само твоја”.

Анастасија Стојановић, VIII
ОШ „Свети Сава”

Песму „Светли гробови” је напи-
сао Јован Јовановић Змај пово-

дом смрти Ђуре Јакшића. Он њоме 
не жали само његову смрт, већ про-
славља његов живот, пише о вред-
ностима његовог живота. Први пут 
је прочитана на поселу на коме су 
пријатељи преминулог песника при-
купљали помоћ за његову породицу.

У „светлим гробовима” леже људи 
који су постигли велике ствари у жи-
воту, који су се борили за своје идеа-
ле и који својом борбом и својим де-
лима инспиришу друге. Такве људе 
не зауставља чак ни смрт. Такви људи 
се памте у историји. Њихова душа 
наставља да живи у срцима оних који 
се угледају на њих. Дакле, борба и 
тежња ка савршенству се никада не 
зауставља. Дух предака наставља да 
живи у потомцима.

Оно што ми се допало у овој пе-
сми је то што песник, пишући о јед-
ном трагичном догађају, о смрти свог 
пријатеља, успева да пренесе поруку 
пуну оптимизма и наде. Одлучила 

сам да пишем о овој песми јер ме је 
заинтересовао песников необичан 
поглед на смрт. Он не дозвољава да 
га лоше ситуације обесхрабре. Раз-
мишљала сам о свом народу, о мојим 
далеким прецима, који су дали жи-
воте у ратовима. Иако често нису по-
беђивали, ти храбри ратници су ос-
тавили темељ за нове битке, у којима 
ће се њихови потомци изборити за 
своје идеале. Идеали су оно што на-
шим животима даје значај.

Свакоме бих препоручила да про-
чита песму „Светли гробови”. Она ме 
је подстакла на размишљање и ми-
слим да сви могу много да науче из 
ње.

Катарина Миличић, VIII1
OШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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Приказ романа 
„Роња Разбојничка кћи” Астрид Линдгрен
ЧАРОБНИ СВЕТ МАШТЕ

Астрид Линдгрен се прославила 
романима о Пипи Дугој чарапи 

и постала један од најомиљенијих 
писаца на свету. Памтимо је и по 
борби за права деце и животиња. До-
била је сва најважнија признања за 
стваралаштво за децу, међу којима 
су и престижна Медаља Ханса Крис-
тијана Андерсена (1958) и Унескова 
Интернационална књижевна награ-
да (1993). Њени необични, живахни 
и самостални ликови – Пипи, Роња, 
Мио, Карлсон, Емил и други, уткани 
су у детињство деце широм света.

Роман „Роња Разбојничка кћи” је 
једно сјајно дело које нас одводи у 
непознате светове маште. Девојчи-
ца Роња је посебна. У време када је  
рођена настао је прави гром који је 
био један од најјачих које су људи до 
тада чули. Због временских прилика 
током рађања овог детета, мислило 
се да ће дете бити ружно, мало и 
склупчано. Али десило се супротно, 
дете је остављало сваког без даха. 
Имало је прелепу црну косу и тамне  
очи које су могле да скривају тајну 
целог света. До њеног сазревања је 
родитељи нису пуштали напоље. 
Када је дошао и тај тренутак да види 
и упозна свет, била је затечена. 

У овом делу највише ми се допа-
ло то што је између две  неприја-
тељске скупине, ипак процветало 
једно пријатељство. Роња је стекла 
пријатеља, ког је могла да назове 
братом. Била је захвална што може 
да подари своје поверење неком као 
што је он. У њиховом односу било је 
пуно свађа, размирица, али преш-
ли су преко свега тога, као одрасли 
и зрели људи. Није ми се допало то 
што су две разбојничке групе  биле 
непријатељи већ вековима. Чему 
то? Сви на овој планети  требало би 
да буду пријатељи, баш као Роња 
и Бирк. На први поглед, ни они се 
нису допали једно другом, а за то 
су криви баш њихови родитељи. Ро-
ман је пун неочекиваних догађаја и 
авантура, због чега и јесте тако за-
нимљив. Научио ме је каква треба 
да будем, а каква не.

Ипак, постоји пар ствари које 
бих волела да додам. Када су мла-
ди Роња и Бирк донели одлуку да се 
преселе у Медвеђу пећину, зашто 
нико није бринуо о њима? Зашто, 
иначе брижан отац, сада престаје 
да брине? О тим питањима раз-
мишљаћу још дуго. Роман је толико 
снажно деловао на мене да сам се 
поистоветила са ликовима. Желела 
сам да останем у том чаробном све-
ту и после читања. Мислим да је то 
највећа вредност дела, када настави 
да живи у нама. 

Сара Николић, VII
ОШ „Свети Сава”
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Природа ме фасцинира

Вечерња шетња кроз јесен

Залазак сунца на обали мора

Тихо јесење поподне, помало туж-
но и натмурено, испуњено сиви-

лом облака и сетном игром пожуте-
лих листова, измамило ме је из куће 
и повело улицама града...

Посматрао сам снено љуљање ого-
лелих грана на којима су се уморно 
клатили преостали пожутели, оста-
рели листови. По неки из гомиле је 
лагано падао на прашњаве плочни-
ке и шуштећи одлазио на крилима 
ветра. Пролазио је градом, ударајући 
у ивичњаке, застајао крај замагље-
них излога и повремено се окретао 
да види да ли га пратим. Водио ме је 
поред дворишта из којих су стидљи-
во вириле и осматрале јесење руже, 
мрсио је косу пожутелој трави и ко-
трљао се низ степенице сивила. Из-
гледало је као да ће сваког тренутка 
полетети, али је стално одустајао, 
уплашен претећим оловним погле-
дима облака. А када небо коначно 
заплака, лист се умири под једним 

старим дрветом и уморан заспа зим-
ским сном, из којег се никада више 
пробудити неће...

Праћен ситном јесењом кишом, 
у којој се огледала мокра, олињала 
улица, журно кренух даље, док ми је 
у ушима одзвањала музика сопстве-
них корака. Дуго сам корачао пустим 
градом опхрван тужним мислима... 
Дан је кратак, ускоро ће вече, а ноћ 
је предуга... Хладно је, пролазника је 
све мање... Нема више игре у парку, 
изгубила се дечја граја, нестала је 
летња песма, умро је златни сјај сун-
ца...

Када је вече увелико освојило мој 
уморни град, стигох, обасјан улич-
ним светиљкама пред своју кућу. 
Оставио сам магловити крај и голу 
улицу да се купају у оловној, јесењој 
киши... Квака у мојој руци зацвили и 
уђох у собу...

Лука Гуџулић, VI4
ОШ „Светозар Марковић”

Сваки залазак сунца код посма-
трача изазива нежна осећања и 

буди чаролију у мислима.
Најлепши заласци се могу гледа-

ти са обале мора. Овог лета сам на 
плажи доживела један такав призор. 
Море је лагано попримило тамно-
плаву боју. Таласи као да су са пу-
чине носили последње зраке сунца 
према мени. У даљини море се ме-
шало са ружичастим деловима неба. 
Сунце је клизило на доле. Изнад њега 

се стварао чаробни колаж од плаве и 
наранџасте боје. Није било купача. 
Само би по неки галеб пролетео, пре-
ко те чаробне слике. Дуго сам ужива-
ла у тој лепоти. Остала сам све док 
последњи зраци нису нестали. За со-
бом су оставили само трагове дивног 
ватромета на небу.

Дуго ћу памтити те тренутке.

Искра Ђокић, IV4
ОШ „Светозар Марковић”
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Љубав између среће и бола

Љубав! Само пет слова, а толико 
велика осећања која те обузму 

читавог. Ја још увек не знам шта је 
љубав, јер са четрнаест година немо-
гуће је умети јако волети. Јер љубав 
није тако једноставна: заљубиш се, за-
волиш, волиш и то је то. Не, љубав је 
веома компликована и и тајанствена, 
јер када волите не знате шта радите, 
само је битна једна особа. А љубав 
не мора увек да буде тако лепа. Љу-
бав може бити веома болна ако није 
узвраћена, ако није обострана. Али 
ипак, због љубави, прихваћене и неуз-
враћене, настале су најлепше песме.

Кажу, љубав је слепа. Да ли је ствар-
но тако? Да ли стварно када волите не 
видите ништа око себе осим те особе? 
Да ли вам све остало постаје мање 
битно? Да ли љубав не зна за границе?

Не знам. Једног дана ћу сазнати 
и проверити све песничке тврдње о 
љубави, а до тада ми остаје само да 
читам прелепе песме које су велики 
песници посветили својим одабра-
ним дамама. Замислите колика је то 
љубав када вам неко посвети песму, 
сонет или чак читаву збирку песама. 
У данашње време то не звучи баш мо-
гуће, јер се данашња љубав своди на 
посвећени статус на facebook-у или 
на име написано у опису инстаграма. 

Сматрам да су људи раније много 
лепше волели и ту љубав доказива-
ли. Писали би песме које су долази-
ле из срца, а касније би их певали са 
пријатељима девојци под прозором. 
Без обзира на велики ризик да нека 

саксија заврши на њиховој глави од 
стране њене мајке. А данас се лепо 
нађе неки леп цитат на интернету и 
проследи девојци. Зар су то прави 
докази љубави? Песме које долазе из 
срца су најлепши поклон који може-
те даривати девојци. Није потребан 
накит, кола, стан, потребна су два 
кратка стиха да буду из срца, кратко и 
слатко, а прелепо. Љубав је инспира-
ција за све и свако је има у себи, ако 
хоће чисту љубав и уме да је искаже. 
Шта год рекли или написали, а да је 
из срца, свака ће девојка у томе пре-
познати већи и искренији дар од ску-
пог поклона.

Не смемо заборавити ни ону другу 
страну љубави, ону лошу, ону болну 
– неузвраћену љубав. Без љубави се 
тешко живи, а још када је неузвраће-
на, изазива неописиву бол и патњу. 
Мање је болна физичка повреда од 
неузвраћене љубави. Кроз такве боли 
и патње прошли су песници који су 
написали оне тужне љубавне песме 
о неузвраћеној љубави. Не може се 
написати песма ако није из срца, не 
може се исказати осећање ако се не 
доживи, не може се причати о љубави 
ако се не воли.

Љубав је осетљива, често болна 
тема. Она уме да буде отров од кога 
обољева срце, али је то и једини лек за 
оболело срце. Није лако волети. А ако 
волите покажите то вољеној особи.

Милица Кочовић,
VIII, ОШ „Свети Сава“

нешто трепери у мени
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Скривена реч на уснама наде

Ујутру, када се пробудим
На својим уснама осетим,
Као златна јабука
Лежи реч скривена.

И питам се,
Зашто људи не могу да је прочитају?
Зашто њихове усне, не могу да је изговоре?
Који је то разлог?
У чему је проблем.

А онда сетим се,
Зато што је скривена!
Тражим, тражим разлоге,
Завирујем у музичке кутије,
Ходам улицама,
Али одговора једноставно нема.

Можда то песма је,
Што као мост људе повезује.
Глава се диже, 
И све одједном златно је!

А када боље размислим
Шта ако то љубав је?
Мада она је црвена, румена,
Није златна.

Вероватни одговор је: нада!
Јер, нада је кад летиш са сломљеним крилима,
И у мору туге видиш светло.
Нада, светлуцави прах који нам звезде са неба шаљу,
Златни снови који се остварују!

Затвори очи, осети сјај друге стране,
Сад их отвори, реци шта пише. 
Прочитај те речи што као лек су за сломљену душу!
Коју поруку шаљу?
„Бори се, веруј, сањај, осмехни се и уживај!“

Сара Војиновић, VIII
ОШ „Мома Станојловић“



25

Прва љубав

У животу, свакоме, дођу љубави прве,
Некога лече, некоме душу мрве.
Воли ме, не воли, питања многа,
Желим само да се решим свега тога!

Кунем се ја, тако ми свега
Ма, заборавићу ја на њега!
Ал’ кад га видим првог следећег пута,
Оде све у воду, сама на себе постанем 

 љута.

Хвалим ја момке друге,
Па тек постанем свесна сопствене туге.

Превише висок, безобразан, мали,
Сваком новом нешто ће да фали.
Нешто није у реду са свима њима,
Немају оно што он има.

Немају нежан, мушки глас,
Широка рамена, држање, стас.
Понос у ходу који се ретко виђа,
Зато ми се ваљда толико и свиђа.

Немају оно што нико други препознао  
није,

То је оно најлепше, што се у души  
крије.

Позитивна енергија, лепи манири,
Где год да прође, он их шири.

Због њега се трудим да постанем особа  
боља,

Нaдолази ми енергија и добра воља.
Љубав ме одведе у неке крајности,
Али, нема везе, и даље ћу га волети
Из прикрајка, у тајности.

Љубица Нешић, VII5
ОШ „Мирко Јовановић“

Симпатија

Кад се заљубиш, то је чудо,
ал’ волим, и то лудо.

Сијаш, трчиш, скачеш лудо,
зар то није право чудо.

Кад те симпатија погледа у очи,
срце ти лупа и хоће да искочи.

Жељка Вукићевић, III1
ОШ „Јован Поповић“
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Другарство

Одувек вас волим
Памтим, некада смо мали били,
Тако слатки, тако збуњени, 
Нисмо ни били свесни шта нас у 

 школи чека, 
Шта долази из далека.

Наше очи,
Наше мисли,
Наше руке,
Наше душе,
Наши животи,
Постали су једно,
Нешто веома лепо,
Нешто веома значајно и вредно!

Од тога дана заједно смо расли,
Заједно се играли,
Заједно плакали,
Заједно туговали, 
Истим плућима дисали,
Свој циљ постигли.

Постали праве особе,
Постали велики људи,

Ја вас одувек у срцу чувам
И одувек вас свим срцем волим,
Јер ви сте део моје душе,
И руку којима се борим!

Памтим наше свађе мале,
Памтим наше дечје шале,
Памтим наше тренутке лепе и  

тешке.

И данас се истим рукама боримо,
И данас уз истинску љубав све 
пребродимо.
И свакога дана док моје срце куца

Ви ћете у њему стајати,
Наше руке ће се заувек спајати.

Памтићу вас у најлепшем сећању,
Ви у мојим мислима увек бићете, 
Кад ми год буде добро или не,
Сетићу вас се.

Низ моје лице, 
Сузе ће на растанку лити.
Ја верујем и надам се
Да љубав међу нама никада 
престати неће.

Ви бићете у сузама мојим, 
Јер ја вас одувек бескрајно
Свим срцем волим.

Теодора Јовановић, VIII2
ОШ „Мома Станојловић”

Коста Мијаиловић, III3
ОШ „Свети Сава”
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Пријатељство 

И кад славим и кад волим
пријатељима ја не одолим.
И кад сам тужна и пуна проблема
за моје пријатеље препреке нема.

Наша је веза јака и часна, 
чак и када се необавезно ћаска.
Туга је мања, а и свака мука,
јер ту је за мене пријатељска рука.

Моје је срце пуно, као и моја душа,
кад ту је пријатељ који ме слуша.
Његова реч ми пуно значи,
јер највише искреношћу зрачи.

И кад ме једном стисну љубавни  
јади

мој ће пријатељ знати шта да ради.
Зато не бринем, јер нисам сама,
док је пријатељство међу нама.

Миа Радојичић, V2
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Толеранција

Деца света сва су једнака: 
Висока, мршава, ниска, нејака...
Свако право на игру има
и да пуно љубави од других прима.
Сан свој свако да сања,
и жеље своје да испуњава.

Да шали се, игра, коцкице склапа,
да смишља песмице за свог  

вршњака.
Дружи се, трчи, пада и устаје
и од жеље своје не одустаје.

Право има свако на шалу и смех
и на понеки слатки грех.
Да воли, да толеранцију створи.
И свако мора и треба
да се против осуђивања других бори.

Ива Станишић, V3
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Нина Арсенијевић, VIII2
ОШ „Мирко Јовановић”

Дарија Милосављевић, II1
ОШ „Милутин иДрагиња Тодоровић”
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стрип

Tesa Getter, VI, “Godifin i Latimer”
London
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велики одмор

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

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

Покушајте  да дате одговор на ове. У њима имапо три или четири питања, а 
одговор је само један.

Ако сте чули или прочитали неку занимљиву загонетку поделите је са нама и 
вашим другарима. 

Гором иде не шушка, водом иде, не брчка.
Шта може да падне у воду, а да се не покваси?
Шта трчи по зиду а живо није?

Која се два брата никад не састану, а између њих је само један брег?
Два ступца у небо ударају.
Две виле из пећине вире.
Две чавчице напоредо стоје, а једна другу не виде.

Жив јарац живодерац, жив дрт неодрт, жив клат незаклат, жив печен неиспечен, 
жив једен неизједен.

Црвен зеко по пећини звечи.
Што си год код кога чуо, ја сам ти казао.

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.

Прокицошио си ли ми се сине?

Каранфил се каранфилчићем закарнфилио.

Брсти бршљан брдска коза, јарац јаре јарком воза.
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Ребуси
Ребуси су загонетке у сликама, знацима и речима необично распоређеним, тако 

да се кроз њихово значење, распоред или асоцијацију добију решења. Ево неких јед-
ноставних. 

Пробајте и ви да саставите неки ребус.

ЧА
О

,,,,
E=A100

Патка је ушла у бус
и попила ђус.

Риба хоће мир,
па ускочи у вир.

Миш не воли мачку,
а реченица тачку.

Меда хоће мед,
а Ескими лед.

Сара Вукићевић, IV2
ОШ „Свети Сава”
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НАШ КЊИ-
ЖЕВНИК СА 

СЛИКЕ

ИСПОСНИК

ДЕЛО ПИСЦА 
СА СЛИКЕ

ДЕЛО ПИСЦА 
СА СЛИКЕ

ЖИВОТНА 
НАМИРНИЦА

СОКРАТОВА 
ДРАМА

КЊИЖЕВНИ 
РОД БОЈА ЗА КОСУ

ОТСЕЧНО
(музички)

ДРУГА, 
ОСТАЛА

ЖИВОТИЊА 
(латински)

КОЗАЧКИ 
ПОГЛАВИЦА

НОСАЧ

МУЗА ЉУБАВ-
НЕ ПОЕЗИЈЕ

РОМАН М. 
ГОРКОГ

ИЗРАЗ ЗА 
УЋУТКИВАЊЕ

РЕКА У 
АУСТРИЈИ

СЛИЧНО, КАО

ВРСТА 
ПАПАГАЈА

КОЊ (турци-
зам)

ДЕЛО ПИСЦА 
СА СЛИКЕ

ИМЕ 
КАРЕЊИНЕ

ПРОУЧА-
ВАЛАЦ 

ИРАНСКОГ 
ЈЕЗИКА

СЛОВЕНСКИ 
ПРОСВЕТИ-

ТЕЉ

КЕЛВИН

АД АКТАВИСИНСКА 
ТАЧКА

ГРАД У БОКИ 
КОТОРСКОЈ

ОБИМ АНДРЕ АГАСИ

Е.Т.

ОТАЦ (слове-
начки)

НОЈЕВА 
БАРКА

АНДРИЋ ИВО

ГЛУМИЦА 
ЖИРАДО

И.Л.

ЖИВОТНА 
НАМИРНИЦА

ЈЕДАН МЕСЕЦ

АМПЕР

МУЗИЧКИ 
ЗНАК

АНДРИЋЕВА 
ЈУНАКИЊА

МЕРА ЗА 
ХАРТИЈУ

ЈАКОВ ИГЊА-
ТОВИЋ

МУШКО ИМЕ

ГРАД У 
УКРАЈИНИ

ДЕО МОТАРА 
(множина)

укрштеница



ПОЗИВ ШКОЛАМА НА САРАДЊУ

После 16 година поновног ћутања, „Дечје искре” које су дру-
говале са вама више од тридесет година, уз два прекида, по-

ново су закуцале на ваша врата. Оне, који нису заћутали, а већина 
је таквих међу вама, позивамо да обнове сарадњу са „Дечјим искра-

ма”.
Стижемо у ваше школе као велики одмор и странице Часописа от-

варамо за ваше литерарно, ликовно и свако друго стваралаштво, за 
лепоту и машту, за ваше тајне и споменаре, за детињство и другарство, 

за искреност и солидарност, за читав свет у вашим очима. Да тиме „код 
младих будимо љубав за књигу, за неговање нашег језика, за усавр-
шавање писмености”, како је то далеке 1966. сарадницима „Дечјих 
искри” пожелела Десанка Максимовић.

Уколико се одлучите, уколико ваши ђаци желе да објављују своје 
радове у „Дечјим искрама”, молимо вас да прилози које шаљете буду 
одабрани на секцијама, јер Часопис сарађује искључиво са школама и 

тако се укључује у васпитно-образовни процес. Молимо да рукописи буду прекуцани или бар читко 
написани руком, препоручљиво је ћирилицом, а ликовни радови пажљиво упаковани. Молимо вас 
да водите рачуна о оригиналности ауторства, односно о томе да то буду уистину дечји радови. Сви 
радови би требало  да буду потписани именом и презименом аутора, разредом и називом школе.

Сарадњу са „Дечјим искрама” ћемо оплемењивати наградним конкурсима за најкреативније 
прилоге. Већ у првом броју објављујемо конкурс за литерарне и ликовне радове на тему јубилеја 
нашег града – двеста година од проглашења Крагујевца за прву престоницу модерне Србије. Али то 
неће бити једини наградни конкурс.

Претпостављамо да уважавате чињеницу да сви радови не могу бити објављени. Али немојте 
бити због тога обесхрабрени.

Уз радове шаљите нам и идеје, сугестије, примедбе...
Наша адреса је: 
Редакција часописа „Дечје искре”
Др Зорана Ђинђића 10/VI
34000 Крагујевац
decjeiskre@gmail.com
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