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ОДЈЕК

После дуге и свестране припреме, у 
којој су учествовали бројни актери, од 

иницијатора из Градске управе Крагујевца, 
преко одељења Министарства просвете у 

нашем граду, Актива директора основних 
школа и наставника српског језика и 
ликовне културе до уредничке екипе 

која се прихватила обавезе да припрема 
Дечје искре, оне су, после шеснаест година 

ћутања, пре месец дана угледале поново 
светлост дана. Са задовољством можемо 

да пренесемо радост са којом су обновљене 
Дечје искре прихваћене. Одјек на који су 

наишле међу децом, у медијима, којима се на 
томе захваљујемо, родитељима који памте овај 

часопис из својих школских дана је изванредан. 
Редакцији је стигло више позива и из Београда, 

и других градова од људи који се сећају нашег 
часописа из ранијих времена, са честиткама 
и порукама подршке. Ово су подстицаји који 

уредништву, издавачу и Градској управи као покровитељу 
дају нови елан да истрају у дугорочнијем  

очувању Дечјих искри.
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МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЋ

Пре тридсет година у издању крагујевачке Светлости, у библиотеци Саз-
вежђе дечјих искри објављена је књига Милована Витезовића Певање о 

деди.
Милован Витезовић (1944), је рођен у Витезовићима код Косјерића. Шко-

ле је учио у родном месту, Косјерићу, Ужицу, а окончао на Београдском уни-
верзитету. Пише песме, романе, есеје, критике, афоризме, филмска и ТВ 
сценарија. Објавио је више од педесет књига. Написао је сценарије десет ТВ 
драма и серија, а вероватно најзнaчајнија је Вук Караџић, а међу филмовима 
издвајамо Шешир професора Косте Вујића.

Иако је завршио факултет у Београду, сматра да је најважније научио у 
Витезовићима, а, како сам каже, први учитељ био му је ђед Раденко, каплар 
српске војске у време балканских ратова и батеријски наредник у време Пр-
вог светског рата.

Поводом стогодишњице завршетка Првог светског рата, подсећамо на две 
његове песме из књиге Певање о деди.

ДЕДА И ФРАНЦУЗИ

Деда је с тугом сличан жалосној врби
Веровао да су Французи и Срби исто,
Да су Французи далеки неки Срби,
Јер са Крфа памти исто  

гостопримство.

Његова је љубав слична летњем  
пљуску,

Или слична белој вејавици снега,
Он је увек волео своју Француску,
Као што је она некад њега.

На трепавицама заискри се суза,
Необјашњива кап росе на жбуну, 
он није, није знао у Солуну

Да разликује Србе од Француза
У истом оделу, и истом јуришу.
Деда је мрк и личи на кишу.

сазвежђе Дечјих искри

ДЕДА НА ЗАЛАСКУ

Деда је на заласку румен као  
хоризонт,

Неким белим ињем посута му  
глава.

Знам да сам га много волео док  
спава

Па у сну казује Солунски фронт.

Све наизуст у сну, понекад зајечи,
Педесет година му стомаком лута 

 олово:
Дирљива је у сну потреба за речи,
Да своје битке добије поново.

Као у предању, далек ми и даван,
У својој доброти самом хлебу  

раван.  
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вести

Обележен Светски дан Рома
Другарство, то смо Ти и Ја

Поводом Светског дана Рома, крагујевачке основне школе „19. октобар”, 
„Драгиша Луковић Шпанац”, „Вук Стефановић Караџић”, „Мирко Јовано-
вић”, „21. октобар” и предшколска установа „Ђурђевдан” припремиле су 
креативан музички и ликовни програм. Изложбом ликовних радова „Другар-
ство, то смо Ти и Ја” желели су да укажу на важност равноправности између 
српске и ромске деце. Дечја игра не познаје границе или било какве баријере 
у језику, боји коже, социјалном статусу.

Управо то је била универзална порука коју су локалној заједници послали 
ученици и предшколци из Крагујевца кроз музички карневал, позоришне и 
рецитаторске представе и своје ликовне радове.

Организатор манифестације је Ромски информативни центар Крагујевац, 
уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Скупшти-
не града Крагујевца.

Колектив основне школе 
„19. октобар”
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уторак среда четвртак петак субота недеља

Пролеће

Птичица селица враћа 
се у свој врт цвећа. 

Зимица нам одлете у зимски санић 
и весело запева царић. 

Зимице драга, недостајаћеш свима нама, 
и нас са снега отера мама. 

Али пролећашце нама стиже сутра, 
поподне, после јутра. 

Чекамо га уз срећицу,
уживаћемо док миришемо љубичицу. 

Лука Заграђанин, III1
ОШ „Радоје Домановић”

Киша

Пада киша, покваси миша,
а река је све виша.

А кад је киша јака
сви иду у свој дом,
да их не удари гром.

После кише и сунца
појави се дуга,
препуна предивних пруга.

Након пролећне кише
увек се лепше дише.

Теодора Бојић, III2
ОШ „Свети Сава”



5

Снежно јутро у шуми

Било је снежно јутро у шуми,
када је зец почео да глуми.

„Ја сам храбар!”, хвалио се он, 
а животиње га гледају као да је слон.

Правио се да је велик даса,
све док није залајао пас Васа.

„Бежите другари, тражите спас,
стиже нам Васа, бесни пас.”

Храброст и сналажљивост исчезоше  
у снегу,

док „храбри” зека нестајаше у бегу.

Отрча зека у вите јеле,
где су се хитре веверице пеле.

Невена Радивојевић,V3
ОШ „Светозар Марковић”

Вања Пантелић, II1
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Годишња доба 

Четири годишња доба има:  
пролеће, лето, јесен и зима.

Птица долеће, стигло је пролеће.
Велики распуст је то, свако воли лето.
Опао је кестен, то је јесен.
Ова песма пуна је рима: прошла 

нам је зима.

Лана Драмићанин, V2
ОШ „Мирко Јовановић”

Пролеће

Долази нам весело пролеће,
ласта на грану долеће,
а њише се срећно дрвеће.

Ласта са југа стиже
и најављује да је
пролеће све ближе.

Пролеће је велика срећа,
ливаде су пуне цвећа,
а дечја срећа је још већа.

Ласта поносно лети.
Можда ће пожелети
да код мене слети.

С југа нам долази рода
и жубори бистра вода.
У шуми пролећна мода,
пролеће поносно хода.

На ливади жути маслачак,
у трави лежи мачак,
на небу је плави облачак.

Сунце се полако буди,
а цвеће да процвета труди
и весели су људи.

Нина Куч, III 
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ - 

Илићево
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Димитрије Давидовић 
је рођен у Земуну 

23. октобра 1789. го-
дине у ондашњој Аус-
тро-угарској, од оца 
Гаврила Георгијевића, 
свештеника, који се 
касније посветио тр-
говини и који је пома-
гао српске устанике под 
Карађорђем. Димитријев 
деда Давид био је познати 
наставник Латинске школе у 
Сремским Карловцима, па је по њему 
Димитрије касније узео презиме Да-
видовић.

Димитрије је школу учио у Карлов-
цима, потом је студирао филозофију 
на Лицеју у Кежмарку и Пешти, где 
је уписао медицинске студије. Наста-
вио је студије медицине у Бечу, али их 
никада није завршио, јер се посветио 
новинарству. Од 1813. до 1822. у Бечу 
издаје Новине сербске. У међувремену 
је научио и штампарски занат.

Са искуством и знањима, која је по-
нео из Беча, прешао је у Србију 1821. 
године и до смрти био међу најзначај-
нијим људима у кнежевом окружењу. 
Говорио је неколико језика – старо-
словенски, руски, латински, немачки 
и француски. Живео је у еврпски оп-

ремељеној кући у Кра-
гујевцу и по европским 
правилима и обичаји-
ма, што је често иза-
зивало подсмех нео-
бразованих људи из 
Милошевог окружења.

У стваралачко пло-
дотворној 1834. години 

је покренуо и уређивао 
прве новине у Србији, Но-

вине србске, које су почеле да 
излазе 5/17. јануара 1834. годи-

не. Објавио је и један број алманаха 
Забавник.

Био је министар иностраних по-
слова и просвете код кнеза Милоша, 
дугогодишњи секретар његове кан-
целарије, старатељ и учитељ Мило-
шевих синова Милана и Михаила. 
Прикупљао је грађу о уставима и 
државном уређењу европских држа-
ва, што му је послужило да напише 
Сретењски устав, усвојен на Сретење 
(које се данас и због тога слави као 
Дан државности Србије) 1835. године. 

Због неспоразума са кнезом и ње-
говим окружењем пао је у немилост, 
преселио се у Смедерево где је 1838. 
умро у сиромаштву. Чак ни новине 
које је покренуо, Новине србске, нису 
забележиле његову смрт.

ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ (1789-1838)
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 историчар 
Дејан Обрадовић, поводом два века 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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Крагуј... Птица по којој 
је мој диван град до-

био име. Некада их је било 
много, временом су изумр-
ли, али оно што остаје у 
сећању на њих и што ника-
да неће изумрети јесте мој 
град, град Крагујевац. 

Пун историјских и 
културних обележја који 
подсећају на неко давно 
време, уједно је и један од 
модернијих градова наше 
земље. Прва српска прес-
тоница и прва Гимназија у Србији су 
основна обележја мог дивног града. 
Иако ме Шумарице подсећају на јед-
ну тужну причу коју је историја давно 
исписала, странцима увек са поносом 
кажем да сам баш из Крагујевца. Шу-
марице, баш такве какве јесу носе мир 
и спокој и често се запитам када су 
лепше: у пролеће кад се све буди и цве-
та, а многобројни споменици као по-
носни цветови вире из зелених поља; 
или зими кад беле пахуље прекрију 
шумаричке брегове, а ледени споме-
ници и даље поносно стоје као неки 
чувари мира и благостања. Подједна-
ко су лепе, подједнако је леп мој град, 
и зими, и лети, и у пролеће и у јесен. 

Кад некоме треба да опишем или 
покажем мој Крагујевац увек имам 
дилему одакле да почнем. Да ли то 
треба да буде брдо Жежељ одакле се 
види прелепа панорама Крагујевца и 
одакле мој чудесни град изгледа као 
нека лепа прича испричана са леве и 
десне стране мале реке Лепенице; да 
ли да причам о мирису који се шири 

изнад Спомен парка Шумарице; да 
ли да представим мир и лепоту коју 
пружа језеро Бубањ када се око њега 
окупе барске животиње; да очарам 
лепоту залеђеног Шумаричког језера. 
Питања је много, али сви су одговори 
исти: да ја волим свој град! Ја обожа-
вам град у коме су рођени моји ро-
дитељи, у коме сам ја рођена, у коме 
одрастам, у коме сам срела своју прву 
симпатију. 

Жубор Лепенице, мирис који се 
шири са пијаце, звук црквених звона 
из оближњих цркава, граја деце у пар-
ковима, љубазност грађана када нам 
треба нека информација, пуне летње 
баште кафића младих и насмејаних 
људи, велики животни успеси и дела 
која се везују за личности из Кра-
гујевца. Све набројано је оно што ме 
увек, кад нисам у граду, подсети на 
мој диван град. У таквим ситуација-
ма волим да га поредим са градом у 
коме се тренутно налазим. И увек, без 

Прича са две обале

Марија Батинић, II3
ОШ „Станислав Сремчевић”
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обзира на лепоте којима сам тренут-
но окружена, резултат је такав да по-
беђује мој град: Крагујевац има лепше 
улице, Крагујевац има боље школе, у 
Крагујевцу су људи лепши и милији, 
у Крагујевцу лето лепше мирише... 
Крагујевац се једноставно воли.

Ако некада одем из мог Крагује-
вца, увек ћу памтити сунчеве зраке 
у крошњама високог дрвећа у улици 
поред тржног центра „Рода”, сунчеве 
зраке који се пробијају кроз крошње 
дрвећа у Шумарицама, сунчеве зраке 
који се одбијају од залеђеног језера у 
Шумарицама. Памтићу високе боро-

ве и храстове који снажно чувају шу-
маричко језеро које тоне у вечерњи 
сан. Памтићу цвркуте птица у мојој 
широкој улици који ме буде у летњим 
јутрима. У срцу ћу чувати и зграду 
општине која блиста окружена увек 
лепо уређеним вртом, и моје комшије 
и моје суграђане. 

Оно у шта сам сигурна јесте да 
какве год лепоте да видим у будућем 
животу, увек ћу желети да се вратим у 
мој Крагујевац, у оазу мог детињства, 
у место где је мој дом.

Ђурђа Петровић, VII3
ОШ „Јован Поповић”

Драги Тоне,
Мој град је четврти по вели-

чини у Србији, а пре два века је био 
главни град моје земље. Налази се у 
централном делу земље, у Шумадији. 
Кроз њега протиче река Лепеница.

У Крагујевцу постоји Спомен-парк 
Шумарице, који је посвећен жртвама 
страдалим у Другом светском рату. 
Међу њима су била и деца.

У мом граду има и других музеја, 
галерија, споменика културе и ис-
торије. Али има и модерних тржних 
центара.

Волим свој град због његових ле-
пота. Драго би ми било да будеш мој 
гост и да се упознаш са њима. 

Сигурно је и твој град занимљив.   
Срдачан поздрав,

Тина Вуловић, ОШ „Свети Сава”  

Писмо из Крагујевца
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Шетајући улицама и 
парковима свога гра-

да откривам његове чари и 
присећам се догађаје из про-
шлости. Замишљам како су 
изгледали његови први ста-
новници.

Крагуја, птица по који-
ма је град Крагујевац добио 
име, више нема, али ја као 
да чујем како својом песмом 
увесељавају мене и моје су-
грађане. Људи чине мој град 
још бољим и још лепшим. 
Помисао на Крагујевац у 
мени буди узбуђење и љубав 
према њему. Пријатељима из 
других градова настојим да 
мој град представим у што 
бољем светлу, па самим тим 
и себи покажем и на неки на-
чин докажем лепоту и чари 
овог града. У нашем граду се 
налазе многа културно-исто-
ријска обележја, споменици 
и паркови. Најпознатији је 
Спомен-парк „Крагујевачки окто-
бар” са хумком стрељаним ђацима 
и спомеником „Пето три” на њој. 
У њему је зграда Прве крагујевач-
ке гимназије, саграђена још 1887. 
године, Књажевско-српски театар, 
Амиџин конак, Конак кнеза Миха-
ила из 1860. године и бројне друге 
знаменитости. 

Ђурђевдан, Дан града, којим се 
обележава одлука из 1818. године 
да Крагујевац постане престоница 
Србије, увек се свечано обележава. 
Одржавају се бројне манифестације, 

концерти којима се грађани радују. 
Организује се и карневал у коме 
учествују деца из вртића, школа, 
плесне групе... Један од програма је 
и велики ватромет који виде грађани 
из свих делова града.

Крагујевац за мене представља ве-
личанствен град. Верујем да га тако 
доживљава и свако ко посети мој 
вољени град и да ће пожелети поново 
да дође у њега.

Миона Радуловић, VII3
ОШ „Јован Поповић”

Крагуја нема - песма траје

Ирена Скендеровић, V1
ОШ „Свети Сава”
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усвету књиге
Два виђења „Ромеа и Јулије”
Зар је понос важнији од среће?

Осећање које је присутно у нама, 
буди машту, страст и фантазију, 

називамо љубав. Нити које се везују 
за љубав сачињене су од среће, љу-
боморе, погледа. Љубав је покретач 
живота.

Дозвола за љубав? Да ли нам је 
потребна сада? Шта се деси ако не 
добијемо ту дозволу? Одговоре на 
ова питања добила сам у књизи Ви-
лијема Шекспира „Ромео и Јулија”, 
а читајући исту одлутала сам у неко 
друго време, где се уопште не прона-
лазим. Љубав је била забрањено воће 
за Ромеа и Јулију. Њихови родитељи, 
звезде водиље и вечни учитељи их 
у томе нису подржавали. Зашто? 
Зато што им је понос био важнији од 

среће, битнији од љубави двоје мла-
дих. Шта се тиме постигло? Отров 
који је Ромео попио, отровао је срећу 
двеју породица, а нож којим је Јулија 
окончала свој живот, уједно је убио 
љубав која је једва постојала у тим 
породицама. Одласком на онај дру-
ги свет, њихова започета игра биће 
настављена без дозволе и без прави-
ла. 

На крају ми преостаје само да се 
запитам да ли је породично поми-
рење вредно њихове смрти? Када 
боље размислим, можда је тако тре-
бало да буде, јер се они сада вечно 
воле у рају.

Милица Обрадовић, VIII1
ОШ „Јулијана Ћатић”, Страгари

Ката Степановић, V4
ОШ Трећи крагујевачки батаљон”
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Прескупа цена љубави 

Велика љубав Ромеа и Јулије јавља 
се у тренутку велике мржње која 

окружује њихове породице. Двоје 
младих, вођени срцем због забрање-
не љубави, завршавају трагично.

У средишту љубавне приче је љу-
бав и мржња, сукоб велике љубави са 
светом који нема разумевања за емо-
ције и јаку љубав. Снажне емоције 
су Ромеа и Јулију довели до непро-
мишљених одлука. Не каже се без 
разлога да је љубав слепа. 

Читајући трагедију „Ромео и Ју-
лија”, дивила сам се величини њихо-
ве љубави, а онда у неким деловима, 
то дивљење прерасло је у бес због 
њихове непромишљености. После 
тога ме је обузела љутња на свет који 
се налазио око њих. Постављала сам 
себи питања. Зар родитељима није 
најважнија срећа њихове деце? Зар 
је потребно да двоје младих страдају 
да би се завађене породице помири-

ле? Трагична љубав Ромеа и Јулије 
приморала је породице на помирење. 
Зашто их љубав њихове деце није при-
морала на мир? Најдрагоценије што 
човек има је живот. Треба живети 
без обзира на његову тежину. Увек се 
треба борити и када нам се учини да 
другог пута нема, увек га има. Ромео 
и Јулија заслепљени од љубави, верују 
да ће љубав победити, да је свет који 
их окружује мала препрека. Та „мала 
препрека” коштала их је живота. 

Не мислим да је љубав победила.
Они су цену своје љубави скупо пла-
тили.

Не признајем такву љубав ако се 
због ње мора умрети. За љубав се 
треба борити, волети срцем и раз-
мишљати главом. Живот је један и не 
треба дозволити емоцијама да вла-
дају нашим животом.

Жана Стевановић, VIII 
ОШ „Јулијана Ћатић”, Страгари

Исидора Бугарчић II1
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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Ја, Алексија, књига Бранке Трифу-
новић, једна је од новијих књига 

дечје литературе. Писана је у ти-
нејџерском жаргону тако да је деци 
занимљива и лака за читање .

Књига говори о дванаестого-
дишњој девојчици Алексији, њеном 
касном детињству и раној младо-
сти. Овим делом приказана је „не-
видљива граница” управо између 
детињства и ране младости, коју она 
прелази. Радња се одвија у два града: 
Алексијиној родној Суботици и Но-
вом Саду, у који су се изненада пре-
селили. Та селидба за њу је био пра-
ви шок. Међутим, испоставило се да 
јој је нови град донео више него што 

је очекивала. Алексија је хировита, 
ведра, упорна, врло духовита и добар 
ђак. У новој школи у њу се заљубљују 
два дечака: Петар и Ђорђе. У тој љу-
бавној недоумици она проводи своје 
тинејџерске дане. На крају схвата 
да јој је Ђорђе најбољи друг, а да је 
заљубљена у Петра. И завршава у ње-
говом загрљају. 

Живот тинејџера није нимало јед-
ноставан. У овим узбурканим годи-
нама „најјаче се осећа: љубав, прија-
тељство, разочарење, издаја…” Ова 
књига је најбољи доказ за то, јер у 
деци буди пажњу и саосећање. 

Александра Дељанин, VIII3
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Критички приказ књиге „Ја, Алексија”
Узбуркане тинејџерске године

Вук Миљковић, I3
ОШ „Станислав Сремчевић”



13

Љубав према књигама неко до-
живи у раном детињству, а неко 

касније.
Када сам имао четири године 

мама ми је читала бајке, а ја сам во-
лео да гледам сликовнице. Смишљао 
сам имена за те ликове које сам у 
њима гледао. Када сам кренуо у шко-
лу и научио да читам, све ми је било 
лакше и забавније. Почео сам прво 
да читам лектиру, читанку, а онда 
књиге о разним темама – спорту, 
земљи, галаксији. И људима и њихо-
вим животима и догађајима.

Читање нам помаже да нешто на-
учимо, да осетимо да нам је књига 
пријатељ, верна разнода и уживање. 
Потребно је и да доживимо оно што 
читамо. Док читамо учимо нове 
речи, богатимо свој речник, растемо 
и постајемо паметнији.

Волим читање јер ми је деда јед-
ном рекао да дете које чита постаје 
паметније и боље разуме многе ства-
ри у животу.

Сергеј Гаврић, II5 
ОШ „Станислав Сремчевић”

Од читања се не расте стварно, 
него ти расте памет у глави.

Пре неколико дана читала сам 
књигу „Легенда о ватреним цветови-
ма”. Сазнала сам да је температура 
у вулкану чак две хиљаде степени. У 
тој књизи се помињу Хаваји. Главни 

град Хаваја је Хонолулу. Ово острво 
је познато по вулканима. Научила 
сам и како се прави хавајско одело.

Постоји много лепих књига од 
којих нам знање расте.

Емилија Николић, II5 
ОШ „Станислав Сремчевић”

Књига – мој пријатељ

Кад знање расте

Михајло Марковић, VI2
ОШ „Мирко Јовановић”
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међ’ јавом и међ’ сном
Пред изазовима доброте и зла

Златни плодови живота

Некада давно у легендарном 
краљевству Адаирне, сваки чо-

век поседовао је хесперидино дрво са 
златним плодовима – своје највеће 
богатство. Сваки човек чувао је своје 
дрво као неко новорођенче, неговао га 
је и бранио од зла света. Годишња доба 
су се смењивала, лишћа опадала, дрва 
сламала и падала, али само то дрво 
увек је стајало чврсто попут стене коју 
никакав талас не би могао да сломије! 
Било је величанствено! Сваки дан 
обасјавало је власниково двориште 
попут звезданог бисера. Када би се тај 
сјај једном угасио, а златни плодови 
пали на црну земљицу, власник би био 
заточен у тамном амбису црног попут 
самог злог гаврана! 

Био једном један човек, трговац 
неки. Кажу да је био вредан и пош-
тен, фин и увек спреман да помогне 
другоме. Живео је поприлично про-
сечан живот гледајући своја посла. 
Једног дана дође патуљак у човеково 
двориште. У том народу патуљци су 
били мала, ружна и погана створења. 
Нису били омиљени. Уђе у двориште, 
па немавши своје благо, узме један 
плод са човековог дрвета. Човек изађе 
из куће и угледа лукавог патуљка како 
утече чим примети његову сенку. Чо-
век одмахну главом пустивши га да 
оде својим путем помисливши да је то 
први и последњи пут. Ипак, осетио је 
у дубини душе као да се нешто прело-
мило. Како су дани одмицали плодови 
су све више нестајали. Са сваким оду-

зетим плодом његова душа је све више 
слабила, све док се та крхкост није 
претворила у потпуну хладноћу. Човек 
је говорио патуљку да престане да кра-
де плодове. Преклињао га је, молио на 
коленима, али патуљак се само смејао 
и није желео да одустане. Не знајући 
шта да ради, човек оде код вилењака 
мудраца по савет. Вилењаци, прелепи 
и мудри, рекоше човеку да не треба да 
се брине, да је то пролазна ствар. Па-
туљак је само несрећан јер нема своје 
дрво па мора да краде од других. Чо-
век их послуша, захвали се и оде. Али, 
патуљак се није зауставио све док није 
убрао и последњи плод. 

Човек постаде окрутан, хладан и 
без душан. Немајући своје плодове, 
баш као и патуљак, почео је да краде 
туђе.

Емилија Мијаиловић  
и Ђурђина Филиповић, VIII6

ОШ „Мирко Јовановић”

Анђела Петроивћ, IV1
ОШ „Свети Сава”
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Моје добре особине
Искреност је врлина

Искреност је врлина која би треба-
ло да краси све људе. Да ли је то 

тако? Одговор је једно велико и искре-
но НЕ! Нису сви увек искрени, иако 
то не желе да признају. Учена сам од 
малена да будем искрена и да предста-
вљам себе онаквом каква јесам, какву 
сама себе видим и зато ћу вам овом 
приликом искрено рећи све о себи, 
својим мислима, сновима, својим до-
брим особинама, па и о проблемима. 
О свему што осећам и што ме мучи.

Често одлутам тако што утонем у 
своје мисли. У тим тренуцима дођем 
у сукоб са собом. У мени се боре две 
личности. Она, коју други желе да виде 
пред собом и она, какву ја желим да из-
градим. Желим да вам кажем да сам ја 
особа слична већини мојих вр шњака. 
Међутим, постоје сличности и разлике 
међу нама. Научена сам да будем одго-
ворна и да сваки задатак постављен од 
других или себе саме, обавим на време 
и у потпуности. Одговорност сматрам 
веома добром и потребном особином. 
Срећна сам и задовољна када помажем 
другима, када им та помоћ значи и 
када на њиховим лицима видим задо-
вољство. Друштвена сам и срећна када 
сам окружена бројним пријатељима. 
Краси ме оданост пријатељима и поне-
кад ме изнервира када други не уоча-
вају ту моју особину. Мислим да сам 
неко ко жели да испуњава жеље и оче-
кивања других, иако понекад они то 
злоупотребе и  нанесу ми бол.

Понекад имам осећај да ме многи 
не разумеју и доносе погрешан суд о 
мени. Знам да осетим и признам своје 

грешке, као и кривицу. Покушавам да 
сагледам себе у потпуности и да будем 
довољно самоуверена, вредна, амби-
циозна, али и оправдано тврдоглава 
када је у питању остварење неког циља. 
Знам, борићу се, јер у мени има енер-
гије и снаге, али ме плаши нека моја 
повремена несигурност у контакту са 
људима, моје повлачење пред налетом 
неке снажније личности. Надам се да 
ће се то мојим сазревањем променити. 
Иначе, волим и да се опустим уз музи-
ку, волим спорт, путовања и дружења.

Сматрам да имам могућности да 
се формирам у реалну, здраву, самоу-
верену и успешну личност. Бићу и на 
крају искрена, то ми је била почетна 
намера и жеља. Надам се да ћу, уз ве-
лику борбу са собом и другима, а уз 
све ове моје добре особине, успети да 
остварим своје циљеве. Да ли ћу успе-
ти у томе, време ће показати. Коли-
ко сам била искрена говорећи о себи, 
процените сами.

Софија Лазовић, VII 
ОШ „Свети Сава“  

(Рад је награђен на конкурсу „Причајмо о 
здрављу“поводом Светског дана здравља)

Ангелина Бранковић, III2
ОШ „Станислав Сремчевић”
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из Вукова рукава

Вук Караџић у Крагујевцу

Знаменити реформатор српског језика и правописа је, почев од 1820. годи-
не, неколико пута боравио у Крагујевцу и био у преписци са кнезом Ми-

лошем. И поред непријатних искустава и неприхватања његовог правописа, 
утицао је да се постави питање установљења школа, пре свега Гимназије и 
Лицеја, учествује у изради закона и оставља вредна сведочанства за историју 
Србије и Крагујевца. 

У Крагујевцу је био у прилици да слуша гусле и бележи народне песме и 
казивања. Покушао је да убеди кнеза Милоша да се описмени и да утиче на 
свеопшти културни, просветни и друштвени развој. Имао је присталице у 
појединим ученим људима на кнежевом двору, па је и на тај начин, посред-
ним путем, подстицао кнеза да посвети већу пажњу школама.

Током боравка у Крагујевцу Вук је обишао и Овчарско-кабларске мана-
стире и описао их, а неколико пута је ишао и у Београд.

Када је Крагујевац изгубио престонички статус, Вук је био један од ретких 
који је сматрао да престоницу треба вратити у центар Србије.

Захвалница Вуку
У Тршићу малом родио се син,
Леп, мали, дечак фин.

Дали му име Вук,
да буде јак и снажан,
да дуго поживи
и постане мудар и важан.

Кад је дечак био,
желео је да чита и пише,
велике је снове снио
и сваким даном знао све више.

Сакупљао је Вук приче и песме,
Његово дело је најлепша азбука,
речи су текле као из чесме,
јер на срећу, имали смо Вука.

Шта више од овога рећи,
ово није, верујте, никаква шала,
од њега се велико знање могло стећи.
Зато, драги Вуче, велико ти хвала!

Никола Спалевић, III1
ОШ „Јован Поповић“

Заборављене речи

ВАЈАТ –  дрвена кућа за спавање

НАЋВЕ –  дрвено корито за мешење 
хлеба

ВЕЊАК –  склониште покривено 
сламом

ГАШЊАЧА –  лампа на гас (петролеј)

ТОЉАГА –  штап

ПЛАЈВАЗ –  оловка

ШТРАНГА –  кратак конопац
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Како су настала имена насеља
(По Тодору Радивојевићу у књизи Насеља у Лепеници)

ДРАГОБРАЋА: Сељани веле, да је 
њихово село добило име по двојици 
браће која су овде живела и јако се 
пазила. По тој драгој браћи, околни 
сељаци су назвали ово село Драга 
Браћа, па је одатле временом постао 
данашњи назив. Међутим, ово се ту-
мачење не може примити и верова-
тније је, да је име изведено по особ-
ном имену неког од сеоских оснива-
ча, који се звао Драгобрат.

Драгобраћа се простире са обеју 
страна Лепенице. На левој је страни 
реке крај Пирево, а на десној Брђа-
ни, Варјаче и Стара Бара. Брђани се 
зову по положају на брду и на већој 
висини од осталих сеоских крајева. 
Варјаче су добиле име рода који их 
је основао и који у њима има највећи 
број домова. Стара или Слана бара 
зове се по Слатини, сланој барици, 
где се некада говеда напајала. Пи-
рево је добило име места на коме је 
основано и где су раније Турци пи-
ровали.
НОВИ МИЛАНОВАЦ: Село се до 
српско-турских ратова за ослобођење 
(1876-1878) звало Пусто Село, а по-
сле ратова добило је данашње име 
по краљу Милану, јер су за време тих 
ратова официри корили војнике тога 
села, што му не измене име. Назив 
пак Пусто Село дошао је отуда што 
га је, крајем XVIII века, куга готово 
сасвим опустела.

Село је подељено на пет крајева: 
Брђани, Прњавор, Глуваћ, Павиће-
вићи и Жупљани. Павићевићски и 
Жупљански крај зову се по прези-

менима родова који у њима имају 
највећи број кућа. Прњавор је назван 
по Прњавору манастира Студенице, 
одакле се овамо доселио његов глав-
ни род, Прњаворци, који иначе поти-
чу из Црне Горе са реке Мораче. Глу-
ваћ је назван по истоименом засеоку 
села Дубоког у сливу Ђетиње, одакле 
је пореклом његов главни род.
ПОСКУРИЦЕ: Сељани причају, да је 
селу дошло име отуда што су њихо-
ви преци донели први хлеб за поску-
рицу кад је подигнута дивостинска 
црква (манастир). Игуман их је, веле, 
питао из кога су места и посаветовао 
да то име (не зна се које) замене да-
нашњим за вечиту успомену на прву 
манастирску поскурицу.

Алексићки Крај назива се по роду 
Алексића. Рупљани и Брђани по 
својим положајима, јер први изгле-
дају као у рупи, а други су поглавито 
на брду. Доњи крај је ниже од свих 
осталих на сеоском потоку. Овај по-
следњи назива се још и Бугарски или 
Бугарчићима по пореклу и презиме-
ну његовог главног рода.

Филип Поповић, I1
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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за оне које волимо

Давно је велики руски писац Тол-
стој рекао: „Све срећне породице 

личе једна на другу, а несрећне су не-
срећне свака на свој начин”. Ја, хва-
ла богу, несрећну породицу не могу 
да замислим. За то су заслужни моји 
родитељи и мој брат, који су увек ту 
за мене. Они ме носе као благи про-
лећни ветар, и не дозвољавају да се 
спотакнем о камење живота које чес-
то може бити јако сурово. 

Мајка ми је све. Њене меке руке 
су свуда, милују ми хладне образе 
док спавам, чешљају ми косу, грле 
ме нежно. Мамин глас је увек песма, 
и када је љута, он ми топло голица 
ушну шкољку. Она све схвата и раз-
уме. Увек се појави у правом тренут-
ку. Увек из срца извуче оно што ми 
треба,  иако јој нисам баш рекла ис-
тину јер ме је било срамота. Желим 
кад одрастем да будем жена као она, 
хоћу баш ту школу мајчинску да за-
вршим, желим баш ту диплому и то 
звање. Хоћу да и мене моја ћерка 
тако воли. 

Да, ту је и он. Тата. Јесте други, 
али ништа мање важан. Велик као 
столетни храст, милује нас својим 
гранама, али нам не дозвољава да 
одемо далеко. Кад брат и ја напра-
вимо глупости, свашта би нам рекао, 
али, прогута. Некако стално забора-
вља те несташлуке, али се увек сети 
других ствари: да купи, да помогне, 
да помилује, да покрије, да заголица 
када сам тужна. Трудим се да будем 

добра, јер то је његова једина срећа. 
Мој тата је велик као планина, али 
душа му је као путер који се топи на 
топлом парчету хлеба. 

Димитрије се зове мој брат. У свом 
свету живи. Безброј пута смо се спо-
речкали. Тако ваљда мора. Досађива-
ла сам му као мала, а он ме је свуда 
вукао са собом,  иако га је друштво 
задиркивало и исмевало. Чини ми 
се понекад да не жели да ме пусти у 
свој свет, да ми на силу прећуткује 
глупости које кажем или урадим, али 
није тако. Никада ме није изневерио. 
Доћи ће дан када ће моћи да рачуна 
на малу досадну сестру.

Моја породица има слабе тачке. 
Некад се посвађамо, не разумемо. 
Некада смо чудни другим људима 
који на схватају наш хумор, смешне 
навике или необичне потебе. Али, 
то смо ми. Уживамо у свом свету и 
не дозвољавамо другима да ремете 
наш мир и нашу срећу. Захвална сам 
што моја породица има јединстве-
ни дух који нас покреће и који нам 
даје позитивну енергију да успемо. 
Надам се да ћу са својом децом, јед-
нога дана, направити дом који личи 
на овај наш, сада. Наш дом је храм 
љубави, среће и поверења.

Даница Филиповић, VII  
ОШ „Свети Сава”

(Рад је награђен на конкурсу Градске 
управе на тему „Моја породица у мају”  

поводом 15. маја, Међународног дана 
породице)

Осећам, видим и чујем породицу
Храм љубави и поверења
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Мајчин осмех

Моја мама је добра и фина,
њен се осмех свиђа свима.

Она је лепа и радосна,
никада није жалосна.
Има очи чарне,
лепе, радосне и бајне.
Понос и радост у нама је велика,
мамино срце је од злата и челика.

Вељко Поповић, V2 
ОШ „19.октобар”

Учитељица

Сваког дана, сваке ноћи,
Ја се питам: ко си?
А онда се сетим ко је то.
Погледам у небо и кажем:
„То је то!”
Идем да кажем свима:
„То је моја учитељица
Медена као пчелица.”

Хелена Стојановић, II3
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Све ти праштам

Мајка је најзначајније, али и нај-
несхваћеније биће на овом свету. 

Нико, па чак ни свемир не може објас-
нити бригу и љубав коју мајка осећа пре-
ма свом детету. Али шта је са децом која 
нису могла осетити ту Љубав? Децом за 
коју је мајка дала свој живот.

Мајко мила моја,
Ово писмо ти пишем
Да би знала да ниси крива
Што си ме оставила,
Малу на попришту живота
Да сама своју битку водим!
Знам, својом вољом ме ниси  

напустила!

Ја ти праштам, мила,
За сваку сузу коју сам за тобом  

пролила,
За сваки пољубац што сам 
пропустила,
За сваки загрљај који од мајке нисам 

 добила.
Знам да си ме одувек волела,
Са неба дворила
Анђеле на мене спуштала,
Пазила ме, чувала!

Зато кажем да ниси крива,
Јер твоја анђеоска душа
С љубављу из рајских дубина
На мене мотрила!
Јер ти си, мајко моја мила,
Моја звезда увек била,
Од зла ме чувала,
Својим сјајем ме обасипала,
Јер ти си, мајко моја мила, 
Мој анђео без крила!

Сара Војиновић 
ОШ „Мома Станојловић”

Вук Петроивћ, III5
ОШ „Станислав Сремчевић”
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Мама

Због твоје косе и очију
не бих те мењао за љубав ничију.

Ти си на свету сигурно најбоља мама,
код тебе ни за шта не постоји драма.
Знаш да те твој вољени син не лаже

када ти каже
да му од тебе ништа није драже.

Морам да ти признам:
ти се најбоље бринеш о свима нама,

моја мама.
О свом мужу луцкастом,
о свом сину буцкастом,

о својој ћерки неваљалој
иако смо досадни као ноћних комараца рој.

Водиш рачуна о себи, тати, мени,
својој ћерки, а подједнако и мојој сестри,

водиш рачуна о свих нас четворо.
Ти увек имаш разлога
за своју љутњу и бес

и за по гузи трес!
Кад ти ја кажем: „Хвала”,

ти кажеш: „Нема на чему”, или: „Молим”,
због свих ових разлога ја те волим.

Алекса Јанковић, IV4
ОШ „Мирко Јовановић”

Бакино крило

Тако лепа, тако мила,
ти си бако као свила.

На уснама осмех драг,
у очима поглед благ.

Грејало ме твоје крило,
е, баш ми је лепо било.

Моја бака није сама,
јер живи са нама.

Немања Лазић, IV4
ОШ „Светозар Марковић”

Итана Поповић, III5
ОШ „Станислав Сремчевић”
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Милица Црногорац, V2 ОШ „Свети Сава”

Мој узор

У мом животу постоје многи људи које волим, до којих ми је стало и којима 
се дивим. То су моји родитељи, моји бака и дека, другарице, али и моја 

учитељица.
Она се зове Јелена. Од првог разреда па све до данас, она ми је посебно 

драга. Од ње сам много научила и она је мој узор. Она има плаву косу и очи, 
средњег је раста, лепа је и пријатна. Вредна је, брза и све стигне. Понекад 
уме да буде строга, али то је све за наше добро. Увек је спремна за шалу, ше-
тњу, излет и нешто ново и занимљиво. 

Од ње смо научили да будемо вредни и да се дружимо, волимо и ценимо 
људе око себе. Са њом сам обишла многа места у граду: музеје, паркове, из-
ложбе. Ишли смо чак и у етно село.

Учитељица за сваког од нас има времена. Увек је ту да нам све објасни. 
Љути се на нас само кад смо неозбиљни, неодговорни. Учитељица Јелена увек 
зна да нас изненади нечим новим, чак и да нам свима донесе неки поклон-
чић.

Волим своју учитељицу и срећна сам што сам баш њен ђак. Због ње сам 
пожелела да и ја будем учитељица.

Николина Спалевић, III1
ОШ „Јован Поповић”
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Одрастати и сазревати окружен 
безграничном и безусловном 

љубављу драгих личности је сан сва-
ког детета. Они чине наше детињство 
срећним и безбрижним, са њима 
проводимо најлепше и незаборавне 
тренутке.

Једна од особа које мене чине по-
себним је моја мама Ирена. Она је 
физиотерапеут и има тридесет пет 
година. Њене очи су боје кестена у 
њима сам ја њено сунце. Коса јој је 
дуга, преко рамена и светло плаве 
боје. Има танке смеђе обрве и дуге 
густе трепавице. Руке су јој мекане 
попут свиле. Када ме додирне својим 
рукама мене свака бољка прође. Она 
увек има блистав осмех за своју по-
родицу. Увек ме пита како је било у 
школи, да ли сам гладан, имам ли 
нешто за домаћи и спремна је да ми 
помогне. Бриге, када поделим са ма-
мом одмах нестану. 

Мамино племенито срце пуно је 
доброте, разумевања, ведрих речи и 
смешних шала. Ако имам проблем 
мама увек нађе решење и да ми муд-
ре и паметне савете. Учи ме да будем 

добар према другима, да поштујем ста-
рије и да волим своју породицу. Једино 
што моја мама не воли су лажи. Гово-
ри ми да се поверење гради цео живот, 
а изгуби за трен. Мама верује у мене 
више од мене самог. Пуна је жеља да 
ме све научи и покаже прави пут. Све 
своје време је поклонила мени и секи. 
Уз њу смо сигурно и безбрижни. Поред 
тога, она је наша највећа подршка. Је-
дина љубав која је безусловна, је мами-
на љубав. Мамина љубав вечно траје.

Трудићу се да својом личношћу и 
школским успесима узвратим за све 
добро. Поштоваћу и волећу је, јер 
мајку треба чувати да дуже траје.

Леон Михајловић, IV1
ОШ „Станислав Сремчевић”

Мамино племенито срце

Љубав уместо поклона

Моја мама је брижна и лепа особа. Она би све учинила за мене. Њено име 
је Тања. Живи у Крагујевцу.

Када урадим нешто лоше, она се не љути, већ каже: то је моје злато. Ми 
волимо да се шетамо. Увек заједно читамо приче и песме. За 8. март она не 
воли када јој купујем поклоне, већ жели да јој покажем да је волим. Када сам 
тужна, она је увек ту да ме усрећи. 

Мислим да свако треба да чува и воли своју мати.
Јана Ђураш, II4

ОШ „Станислав Сремчевић”

Емилија Видовић, IV3 
ОШ „Станислав Сремчевић”
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Драги војниче,
Витеже неба, бојниче неба, 

што некад беше земаљски путник, 
војник и херој што часно и поште-
но крв проли за отаџбину, што главу 
даде и што стаде на праг отаџбине. 
Кад најтеже беше, ти стаде да се про-
тивиш и инатиш неправди. 

Не дам да се твоје име блати, да се 
заборави! Надам се, војниче, да си на 
небу међу анђелима, и да видиш ову 
неправду и осећаш моју тугу. Нејак 
сам! Засад нисам успео! Борићу се!

Борићу се да се твоје дело и име 
не заборави! У нама живиш док год 
се чује откуцај срца. Много је туге, 
много је бледе потајне, једва примет-
не среће. Молим оне које си молио, 
завршавам оно што си ти започео, 

желим оно што си желео, верујем, 
али је вера све слабија. Боже, осећам 
„беду, страх и бол“.

Чујем звук авиона! 

П.С.
Ове речи упућујем свим херојима 
који су пали за отаџбину. Ипак, нећу 
одустати! 

Пише човек из будућности!
Крагујевац,  
24. децембар 2034. године
На Дан ратног ваздухопловства

Вељко Продановић, V2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”

Писмо војнику

Моја домовина

Кад ујутру цвркућу птице, 
чувам љубав и друге ситнице.
Земљи као породици доброту  дајем
дивим се лепоти домовине са  

њеним сјајем.

Даје ми живот попут мајке,
Поносим се њом, то нису бајке.
Двоглави орао соколи се на нашем  

грбу
исти као два брата што гаје  

зајеничку врбу.

Радоје Кебара,V2
ОШ „Мирко Јовановић”

Патриотски трептај

Ивана Нешовић, III4
ОШ „Станислав Сремчевић”
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нешто трепери у мени

Шта су то немир, срећа, туга...
осећања? Зашто их имамо 

и чему служе? Ко смо ми и зашто 
постојимо? 

Хладна је и тмурна ноћ. Такве 
ноћи постоје за дуго и озбиљно раз-
мишљање. Замишљам разне догађаје 
о особи која ми не да мира, о теби, о 
томе колико сам била срећна са то-
бом. Питају ме, сада мало ређе, али 
још увек желе да знају, да ли те још 
увек волим? Вешто скривам поглед и 
избегавам питања о теби. Као рање-
ник кога би следећи метак уништио. 
Лажем и кажем да сам те заборави-
ла, да ми је свеједно. После тебе се 
плашим. Плашим се среће, осмеха, 
радости, љубави, живота. Страх ме 
је сваког новог јутра и онога што ми 
доноси. Да ли ће ми одузети неког 
најдражег? Да ли ће ми поклонити 

нешто чему се нисам надала? Зашто 
ми после толико времена значиш? 
Правим се да не знам, али врло добро 
знам. Кога сам волела више од себе, 
више од било чега на свету? Због кога 
бих учинила све што је потребно да 
буде срећан? Због тебе. Ко ме је заду-
жио? Твоји загрљаји, осмеси и пољу-
пци, они су ме задужили. Како сви-
ма њима то да објасним? Умем ја то, 
али не могу они тебе да схвате, као 
што ја никад нећу хемију. Како да им 
објасним ту срећу кад сам са тобом 
или онај парфем који уђе у главу, па 
са њим заспим са осмехом на лицу. 
Само им одговорим климањем гла-
вом и пожелим…  Пожелим да и они 
пронађу особу коју ће волети оноли-
ко колико сам ја тебе волела. Твоје 
речи. Оне су ме повредиле и сруши-
ле мој мали рај који сам желела да 
траје заувек, али као што кажу, све 
је пролазно, нажалост. После дуго, 
дуго времена, како те нисам видела, 
чула твој глас или те додирнула, још 
увек вапим за последњим загрљајем, 
оним најјачим, једним, који ће траја-
ти вечно.

Лежећи у мрачној сенци топле 
собе, још увек без мира, мислим о 
теби и примећујем сунчеве зраке 
који полако и тихо улазе у моју собу. 
Закључујем да све време овог света 
не би било довољно да те објасним, 
разумем, преболим и пустим у забо-
рав.

Сташа Стевановић, VIII 
ОШ „Јулијана Ћатић”, Страгари

Љубавна успомена

Дечија љубав 

Кад неком руку даш,
знај, то је љубав,
то је најлепши дар.

Љубав је тајновити сјај,
као кад се заљуби
у школи пар.

У љубави се мора знати
стрпљиво чекати,
давати и праштати.

Марија Ђорђевић, V1
ОШ „Милутин и Драгиња 

Тодоровић”
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Негде далеко

Је л би занимало неког
да одем негде далеко?
Да ли би ме тражио неко
да отпутујем некуд далеко?
Да одлутам негде од наших  

простора даље
је л би се потрудио неко писма да  

ми шаље?
А ти?
Да, ти, причам о теби,
да ли бих те даљином привукла  

себи?
Куда ли ће ти мисли лутати
када ћу бродом већ некуд отплутати,
када ћу авионом већ негде одлетети,
да ли ћеш ме се тада сетити?
Хоћеш ли се од срца смејати
када више мене нећеш гледати?
Ти ћеш преко тога брзо проћи,
али веруј ми, ја то нећу моћи.
Ја ћу већ сутра без трага отићи
да ли ћеш ме бар за поздрав стићи?
Али не,
твој его већи је од носа
и никако нећеш прећи преко  

поноса,
да ме загрлиш,
онако,
за крај.
Знам да нећеш.
Зато довиђења и збогом ми остај!

Милица Цветић VI6
ОШ „Мирко Јовановић”

Бејаше то

Бејаше то лепо време
Кад цвет цветаше
Кад образи поруменише.

Бејаше то као из приче неке,
Из бајке,
Као из филма што стварност не 
приказиваше.

Бејаше то у јесен рану,
Кад лишће опадаше,
Кад воћке попадаше.

Бејаше то на дан мени драг
Кад сретох љубав живота мог
Лета господњега тог.

Данило Тадић, I1
ОШ „Јован Поповић”

Лед се пробија

Лед се пробија тако што се неко  
воли.

Тој љубави не може да се одоли.

Та љубав мора да се гледа
када она нема леда.

Важно је да се схвати тактика ова,
јер реч та има пет слова.

Кад је неко стекне он просто  
пребледи,

јер у тој речи свако слово вреди.

Свака права љубав као кристал сија,
са њом се чак и лед пробија.

Алекса Јанковић, IV4
ОШ „Мирко Јовановић”
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Здрава храна

Мора се јести здрава храна,
прича ми мама сваког дана!

Ако хоћеш бити снажан на тату
поједи ту зелену салату!

За ужину јабуку пуну витамина
па да имам и ја ћерку и два  

сина.

За вечеру поврће јести се мора
каже тата – то је добра фора.

А ја кад смажем чоколаду –  
опште весеље,

највише волим ону „Најлепше  
жеље”.

Борис Ђукић, II 
ОШ „Станислав Сремчевић”

сваштара

Ђачки завет

Тако ми писца и књиге,
тако ранца и оловке,
тако ми свађа и помирења,
тако ми знања и незнања,
тако ми песмица и бајки,
тако ми школе и учитеља,
учићу, слушаћу, бројаћу,
и на крају научићу.

Анђела Адамовић, III2
ОШ „Свети Сава”

Језик семафора

Црвено нам каже јасно,
кретање је тад опасно!

Када се жуто светло укључи,
оно нам каже: чекај, не трчи!

А када се семафор зазелени,
тада каже: мирно крени!

Жељка Вукићевић, III1
ОШ „Јован Поповић”

Алекса Бојанић, IV1
ОШ „Свети Сава”
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Анастасија Ћурчић, IV1
ОШ „Станислав Сремчевић”



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 има по једно или два питања, а 
одговор је само један.

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

Бела књига, црно семе, мудра глава која сеје.
Једна грудва воска – целом свету доста.

Оца нема, мајку нема, а свако јутро се рађа.
У ноћи је светао, у дану таман.

Не једу га, а једе се често, чим промени место.

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.

Уплетосте ли кајишчиће у опанчиће.
Туре буре гура, була буре ваља; боље була буре ваља нег’ што Туре буре 

гура.
Кнеже, витеже, кад те видеше, обвеселише ли ти се?

Питалице
Питалица је сажета форма, део нароне књижевности, а чине је питање и одго-

вор који је мудар, али и често духовит.
Оне су поучног карактера, па их пажљиво прочитајте и обратите пажњу на 

поруку.

Питао магарац ђака:
– Па шта ћеш ти бити, кад непрестано учиш?
– Не знам шта ћу бити, али знам да нећу бити магарац.

28

велики одмор



***
Питали змију:
– Зашто ти је свак душман?
– Зато што ни ја нијесам никоме пријатељ.
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Д+ЈА Б
Математика

Волите математику,
математика је страва!
Ту је пуно бројева,
скупова и права.

Мало мућни главом,
поставка је битна,
знаке правилно распореди
јер решење следи.

Вежбајте математику,
она је наука права,
ако је будете вежбали
неће вас болети глава!

Волите математику,
будите математичари прави,
са лакоћом решавајте
задатке у глави.

Данило Лабудовић, III3 
ОШ „Свети Сава“
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Анђела Станојевић, VII2
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

(прва награда за више разреде на окружном 
такмичењу за дечју карикатуру које 

организују „Пријатељи деце Крагујевца”)

карикатуре

Теодора Луковић, V2
ОШ „Доситеј Обрадовић

(друга награда за више разреде  на 
окружном такмичењу за дечју 

карикатуру које организују „Пријатељи 
деце Крагујевца”)

Душан Ранковић, III 
ОШ „Милутин и Драгиња 

Тодоровић”, Илићево
(друга награда за ниже 

разреде на окружном 
такмичењу за дечју 

карикатуру које 
организују „Пријатељи 

деце Крагујевца”
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ПРОПУСТИ, ГРЕШКЕ И ИЗВИЊЕЊЕ

Поштовани читаоци и сарадници,
Хвала вам на подршци коју пружате обнављање Дечјих искри 

својом посвећеном сарадњом, разноврсношћу својих прилога, по-
верењем којим са нама делите своја најинтимнија осећања, знања и 

амбиције. Ми ћемо се потрудти да на то одговоримо професионално и 
са пуном пажњом.

Упркос нашем настојању да Дечје искре буду поуздане, тачне и поуч-
не, у првом броју је дошло до неколико словних грешака, али и пропуста 
који могу да повреде ауторе објављених прилога и школе које су се са 
пуно елана одазвале нашем позиву на сарадњу. 

Из школе „Наталија Нана Недељковић” стигле су нам три примед-
бе, и ми, уз извињење желимо да исправимо грешке и објаснимо про-
пусте. Наиме, у рубрици „Два века Крагујевца престонице” објављен је 
текст „Мој град” Павла Данића. Његов прилог је једини изворно скени-

ран – практично пресликан у часопису, и објављено је оно што је било уписано у њему, а није било 
податка да је он из ОШ „Наталија Нана Недељковић”. Још два сарадника чији су цртежи објављени у 
првом броју су ученици ове школе, а то у потпису није тачно наведено (написано је да су они ученици 
ОШ „Свети Сава). Реч је о Огњену Перовићу (а не Петровићу) чији је рад објављен на 8. страни) и 
Александру Виријевићу чији је рад објављен на страни 15. Извињавамо се ауторима и школи.       

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 
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