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Лазар Шаренац, II,  ОШ „Свети Сава”

Анастасији Спакић, VII, ОШ „Свети Сава”

Рад на насловној страни: Јован Николић, V, ОШ „Живадинка Дивац”



РАСТАНАК

Тек што смо почели да се дружимо, стиже 
нам растанак – почиње летњи школски 

распуст. Претпостављамо да вас овај раста-
нак неће много ражалостити. Чека вас два 
месеца заслуженог одмора после напорног 
и, верујемо, успешног учења и рада.

За већину вас ово је тек привремени раста-
нак, aли са некима се растајемо заувек. Наши 

драги сарадници осмаци селе се у нову, средњу 
школу, где их чекају другачији задаци и задужења, 

али и нова дружења и нове радости. Пре тога их 
очекује завршни испит – 18. јуна тест из српског је-

зика, дан касније тест из математике, а у среду 20. 
јуна мешовити тест. Држимо им палчеве да успешно 

савладају последњу препреку у основној школи и тако 
обезбеде остварење жеља за упис у средњу школу.

Нама ће бити жао што ће наше странице у идућој 
школској години остати ускраћене за прилоге Дуње 
Урошевић и Неде Миловановић из ОШ „Радоје До-
мановић”, Саве Младеновића, Анастасије Стојановић, 

Милице Кочовић из ОШ „Свети Сава”, Катарине Мили-
чић и Александра Дељанина из ОШ „Милутин и Драгиња 

Тодоровић”, Саре Војиновић и Теодоре Јовановић из ОШ „Мома 
Станојловић”, која је својој генерацији испевала и песму за Дечје 
искре. На нашим страницама неће бити ни радова Милице Об-
радовић, Сташе Стевановић и Жане Стевановић из ОШ „Јулијана 
Ћатић” у Страгарима, Емилије Мијаиловић и Ђурђине Филиповић 
из ОШ „Мирко Јовановић”.

Било коју школу да упишу, желимо да им се перо не осуши, да 
наставе да бележе унутрашње трептаје, да им књига буде верни 
друг и у новој етапи живота, а да им Дечје искре остану у лепој 
успомени. Ако понекад зажеле да своје стихове  и прозне белешке 
поделе са млађима од себе, остајемо отворени за њих и даље.

Драги осмаци, много среће у новој образовној и животној етапи 
желе вам ваше Дечје искре.

ЧАСОПИС ЗА ДЕЧЈЕ УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Година LIII • Нова серија

Број 3 • Јун 2018. Крагујевац
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сазвежђе Дечјих искри

ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ

Школске 1981/82. године у библиотеци Сазвежђе дечјих искри објавље-
на је књига Љубивоја Ршумовића Питање части.

Љубивоје Ршумовић је рођен 1939. године у селу Љубишу на Златибору 
у породици Милесе и Михаила Ршумовића. Дипломирао је на Филолошком 
факултету у Београду на одсеку компаративне књижевности. У Београду 
је упознао Душка Радовића, под чијим утицајем је почео да пише песме за 
децу. Радио је на Радио Београду, затим на Телевизији Београд, где је био ау-
тор емисија за децу „Хиљаду зашто”, „Хајде да растемо” и „Фазони и форе”. 
Био је и директор позоришта „Бошко Буха”, а сада је председник Културно-
просветне заједнице Србије.

Најпознатије су му књиге Ма шта ми рече, Још нам само але фале, Домо-
вина се брани лепотом, Ујдурме и зврчке из античке Грчке, Хајде да растемо... 
Добитник је бројних награда, међу којима за поезију за децу „Невен”, Бран-
кову награду, Горанову плакету...

Многе од његових песама за децу пева дечји хор Радио телевизије Србије 
„Колибри”, као што су Деца су украс света, Вуче, вуче, бубо лења, Браћу не 
доносе роде...

Из збирке Питање части објављене у библиотеци Сазвежђе дечјих искри 
објављујемо песму Немам појма.

Немам појма
Моја мама и тата желе бити сами
Затварају врата крију се у тами

Од мене се нешто крије од мене се   
бежи

Мама каже ЈОШ СИ МАЛА а тата   
ЗАВЕЖИ

Шта се то одиграва
Међу њима двојма
Ја то немам појма
Збиља немам појма

Мој дечко ми каже НЕЋЕМО У   
КИНО

ИДЕМО КОД МЕНЕ ДА НАМ БУДЕ   
ФИНО

О томе се не учи ни у једној школи
Ја га питам шта му је каже да ме   

воли

Шта се то одиграва
Међу нама двојма
Ја то немам појма
Збиља немам појма
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Резултати конкурса КРАГУЈЕВАЦ КОЈИ ВОЛИМ

Наградни конкурс за дечје 
литерарне и ликовне радове 

„Крагујевац који волим” који је 
расписан у првом првом броју 
„Дечјих искри” завршен је 28. 
априла.

За литерарне радове жири у саставу 
Мирко Демић, писац и директор 
Народне библиотеке „Вук Караџић”, 
Горан Јоксимовић, руководилац 
Школ ске управе и Ана Антонијевић, 
заменица главног уредника 
„Дечјих искри”, донео је одлуку 
да награђени у категорији нижих 
разреда буду: за освојено прво место 
Елена Миленковић, ученица IV 
разреда ОШ „Доситеј Обрадовић”, за 
освојено друго место Павле Данић, 
ученик II разреда ОШ „Наталија 
Нана Недељковић”, а за треће место 
Александар Ивковић, ученик IV 
разреда ОШ „Светозар Марковић”. 

У категорији виших разреда су 
награђени за прво место Милица 
Милановић, ученица VI разреда ОШ 
„19. октобар”, за друго место Ђурђа 
Петровић, ученица VII разреда ОШ 
„Јован Поповић”, а за треће место 
Димитрије Кењић, ученик V разреда 
ОШ „Сретен Младеновић”. 

О награђенима за ликовне радове 
одлучивао је жири у саставу 
Војислав Илић, професор на Одсеку 

за примењену и ликовну уметност 
са студентима поменутог одсека 
Филолошко-уметничког факултета, 
Зоран Игњатовић, академски 
сликар и професор ликовне културе 
и Никола Говедарица, ликовни 
уредник „Дечјих искри”. 

У категорији нижих разреда 
првопласирана је Емилија 
Радовановић, ученица I разреда 
ОШ „Свети Сава” у Поскурицама, 
другопласирани Лазар Шаренац, 
ученик II разреда ОШ „Свети Сава”, 
а трећепласирани је Вук Симић, 
ученик IV разреда ОШ „Светозар 
Марковић”. 

У категорији виших разреда прво 
место освојио је Јован Николић, 
ученик V разреда ОШ „Живадинка 
Дивац”, друго место припало је 
Анастасији Спакић ученици VII ОШ 
„Свети Сава” у Топоници а из исте 
школе ученици V разреда, Николини 
Луковић, припало је треће место. 

Награде у виду вредних књига и 
дипломе уручене су на Сајму књига 
и графике на Шумадија сајму 19. 
маја у оквиру промоције часописа 
„Дечје искре”. Захваљујемо свима 
који су учествовали на конкурсу, 
награђенима честитамо, а свима 
желимо да наставе да буду вредни, 
креативни и маштовити!

крагујевац који волим
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Пролеће у мом крају

Пролеће је загрлило мој крај 
као када грана дрвета 
поведе ме у месец мај 
и пчелице нам направе корита меда. 

Раздрагана деца као анђели лете,
за смех и радост они су нам таблете. 

Плаво небо са жутим сунцем нас огреја, 
али некада нам кишица пролија. 

Шарено цвеће 
нам у радост долеће, 
пролеће нам донесе много лепота,  
али то је само пролећна анегдота. 

Лука Заграђанин, III1
ОШ „Радоје Домановић” Крагујевац

Киша

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

А када је киша јака
и наиђе олуја,
сви иду у свој дом,
да их не удари гром.

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

Након пролећне кише
увек се лепше дише.
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Време доброг расположења

Годишње доба радости

Пролеће се буди
све нам добро нуди.

Тера страшну, хладну зиму
и доноси топлу климу.

Сад је оно господар,
доноси нам цвеће на дар.

Лишће се зелени 
и буди радост у мени.

Алекса Јанковић,V4
OШ „Мирко Јовановић”

Мирис лета

Све има мирис лета,
то примећује и лептир из далека.
Мали мрав свог тату прати,
а лишће се на гранама клати.
Кад дође зима,
белог снега има.

А када пролеће дође
биљке све процветају.
Птице певају,
Све на радост пође.

Теодора Бојић, III2
ОШ „Свети Сава”

Никола Васић, IV 
ОШ „Свети Сава”

Када дани постану топли и осетим 
мирис ливадског цвећа, тада знам 

да је пролеће стигло у мој крај. Оно са 
собом доноси све дугине боје које се пре-
ливају на природу.

Са пролећем долазе и птице селице 
и својом песмом то доба чине још весе-
лијим.

Весела природа утиче и на моје рас-
положење. Више времена проводим на-

пољу, у игри поред реке. Безбрижно ба-
цам каменчиће у воду и уживам на про-
лећном сунцу.

Сва годишња доба су лепа на свој на-
чин. Ипак, пролеће је испред свих. Са 
топлим, сунчаним данима, људи су рас-
положенији и све послове лакше заврша-
вају. Ово је време доброг расположења.

Лука Гардовић, III1
ОШ „Живадинка Дивац“
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Ових дана се навршава век и по од 
мучког убиства кнеза Михаила Об-

реновића, једног од најзначајнјих влада-
ра Србије 19. века.

Млађи син кнеза Милоша, рођен у 
дворском „Шареном конаку”, 4/16. сеп-
тембра 1823, одрастао у Крагујевцу и По-
жаревцу, владао је два пута (1839-1842; 
1860-1868). Током прве владе вратио је 
престоницу у Крагујевац, као и део др-
жавних институција (1840-1841). У „Ву-
чићевој буни”, 1842, био је поражен код 
Жабара и на Метином брду, па је изабрао 
да оде у емиграцију, у којој је провео 16 
година. Најдуже је боравио у Бечу.

Наклоњен идејама просвећеног апсо-
лутизма, током своје друге владавине у 
великој мери је утицао на живот Србије. 
Највећу пажњу је посветио војсци имајући 
на уму свој основни циљ – протеривање 
преосталих Турака из Србије. Формирао 
је народну војску и велику пажњу посве-
тио Тополивници у Крагујевцу, у коју је 
слао најбоље стручњаке и тајним канали-
ма допремао оружје. Од три скупштине 
две је држао у Крагујевцу – Преображен-
ску (1861) и Михољску (1867). Преобра-
женска скупштина је својим одлукама и 
законима поништила вредност тзв. Тур-
ског устава из 1838. године. Сматрао је 
да је начело законитости изнад свега и да 
све треба држати под контролом, да би се 
напредовало. За осам година владавине 
на челу владе, која је била под кнежевим 
утицајем, била су два Христића, Никола 
и Филип, и Илија Гарашанин. У то време 

је реорганизовано Друштво српске сло-
весности и претворено у Српско учено 
друштво. Искован је први српски динар 
и започета градња Народног позоришта у 
Београду. У Крагујевцу је основана Јавна 
библиотека (1866). Кнез Михаило је био 
достојанствен, частољубив и прожет на-
ционалним осећањима, велики хуманис-
та и поштен човек. У браку са угарском 
племкињом Јулијом Хуњади није имао 
деце. 

Убијен је у никад расветљеној завери, 
током шетње Кошутњаком 29. маја/10. 
јуна  1868. године. У народу је била вели-
ка жалост, чак и код оних којима се није 
допадао његов начин владавине.

МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ (1723-1868)
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 трајни печат у 
његовом вишевековном трајању.

Два века Крагујевца престонице
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Шумадију краси
један лепи град.
Крагујевац то је,
весео и млад.

Кажу да му име 
долази од птица
и краси га мала
крагуј луталица.

Познат је по томе,
сви га зато знају,
у мојој је земљи,
у средишњем крају.

Киша му је непријатељ,
и зато га неће, 
па нам она дође
као мало среће.

Кад за знањем беше
неизмерна глад,
прве школе у њему
настале су тад.

Гимназија стара,
још у њему стоји,
и поносно ђаке
још увек броји.

Има пуно шума
и долина,
а чува га поносно 
Рудник планина.

Са брда га посматрају
плаве, зреле шљиве,
а из долина
плодне, црне њиве.

Лепеница река,
пролази кроз град,
у коме се шета 
и стар и млад.

У њему су људи
доброг срца,
па му душа заувек
у том ритму куца.

Милица Милановић, VI1
ОШ „19. октобар”

Град људи доброг срца

Тијана Иваановић, VIII 
ОШ „Свети Сава”

ПРВОНАГРАЂЕНИ рад на 
конкурсу Дечјих искри на тему  
„Крагујевац који волим”  
за ученике узраста од V до VIII 
разреда.
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Поносим се њиме
По птици крагују добио је име
некад главни био
поносим се њиме.

Није много велики
ал је пун топлине
за сву своју децу
и грађане фине.

Његови симболи
познати су у свету
Шумарице, Застава
чак су и на нету.

Лепеница река,
пролази кроз град,
Крагујевац заувек
у мом срцу млад.

Димитрије Кењић, V2
ОШ „Сретен Младеновић”

ТРЕЋЕНАГРАЂЕНИ рад на конкурсу 
Дечјих искри на тему „Крагујевац који 
волим” за ученике узраста од V до VIII 
разреда.

ДРУГУ НАГРАДУ на конкурсу 
Дечјих искри на тему „Крагујевац 
који волим” за ученике узраста од 
V до VIII разреда освојила је Ђурђа 
Петровић, ученица VII3, ОШ „Јован 
Попивић” за рад „Прича са две 
обале”, објављен у другом броју Дечјих 
искри.

Иван Петковић, VII1 
ОШ „Свети Сава”

Тамара Лазаревић, VIII3
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”
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Крагујевац – стуб 
Шумадије

Има један град,
рећи ћу вам сад.
Кроз њега тече Лепеница,
мала ал лепа наша речица.

Можда знате сад,
Крагујевац то је град.

У њему сам срећно рођена,
и сјајном звездом кроз живот вођена.
Многи се диве граду том,
необичном, предивном.

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

У срцу га чувам сад,
Крагујевац лепи град.

Елена Миленковић, IV1
ОШ „Доситеј Обрадовић”

ПРВОНАГРАЂЕНИ рад на конкурсу 
Дечјих искри на тему „Крагујевац који 
волим” за ученике узраста од I до IV 
разреда.

ДРУГУ НАГРАДУ на конкурсу Дечјих 
искри на тему „Крагујевац који 
волим” за ученике узраста од I до IV 
разреда освојио је Павле Данић, II2, 
ОШ „Наталија Нана Недељковић”, 
чији рад је објављен у првом броју 
часописа Дечје искре.

Град свих мојих 
успомена
У Крагујевцу сам се родио.
У Крагујевцу сам проходао.
У Крагујевцу сам проговорио.
У Крагујевцу сам у вртићу 
упознао најлепше девојчице.
У Крагујевцу сам стекао најбоље  

другове.
У Крагујевцу сам научио 
да пливам, играм фудбал и кошарку.
У Крагујевцу сам научио
да пишем и рачунам.
Крагујевац је увек ту,
на свим мојим успоменама.
Најлепшим и најдражим.
Мој град.
Велики, леп, славан.
Крагујевац који волим.

Александар Ивковић, IV4
ОШ „Светозар Марковић”

ТРЕЋЕНАГРАЂЕНИ рад на конкурсу 
Дечјих искри на тему „Крагујевац који 
волим” за ученике узраста од I до IV 
разреда.

Нађа Петровић, III2
ОШ „Мома Станојловић”
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Имам седам година. Доста сам путовао и 
многе градове сам видео. Био сам два 

пута у Америци, али нигде није лепо као у 
мом граду.

Крагујевац је добио име по птици кра-
гују. Кроз њега протиче река Лепеница. У 
њему постоје позоришта, биоскопи, музеји.

У мом граду има много школа за спорт, 
где моји другари и ја вежбамо.

Крагујевац има прелепе паркове: Шума-
рице, Илина вода, Креативни парк...

Иако често путујем, увек једва чекам да 
се вратим у свој град.

Много га волим и желим да буде још 
лепши и да има више деце.

Лазар Стојановић, I1
ОШ „Вук Стефановић Караџић”

Крагујевац је мој родни град. Кроз 
Крагујевац протиче река Лепеница.

Моји најмилији живе у њему: сестра, 
мама, тата, бака.

Он је леп у свако годишње доба, а по-
себно у пролеће. Тада се по дворишти-
ма и у парковима појављује различито и 
разнобојно цвеће. Волим са сестром да 
берем цвеће уз прелеп цвркут птица.

Срећна сам јер имам пуно другарица 
и другова. У пролеће се са њима радо иг-

рам жмурке, јурке, између две ватре... У 
близини моје куће се налази и дечје иг-
ралиште на које често идем.

Једва сам чекала да пођем у школу. 
Тамо сам упознала нове другарице, дру-
гове и дивну учитељицу.

Све ово мој град чини лепим, а у мени 
буди љубав према њему, јер ме све у 
њему чини срећном.    

Теодора Аксић, I1
ОШ „Вук Стефановић Караџић”

Објављујемо још неколико радова на тему „Крагујевац који волим”

Град који волим

У њему се осећам срећно

Теодора Ђурковић, III2
ОШ „Мома Станојловић”
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у свету књиге
Критички приказ романа  
„Хари Потер и Камен Мудрости“
Узбуђења научне фантастике

Научно-фантастични роман ,,Хари Потер и Камен Мудрости” написала 
је Џоана Кетлин Роулинг. Она је енглеска књижевница, најпознатија 

као ауторка серије књига о Харију Потеру. Када почиње да ради у Амнести 
Интернешенелу у Лондону, креће са писањем књига о Харију Потеру. Све 
почиње тако што после смрти родитеља Хари доспева код тетке и тече, 
који га баш не воле због његовог чаробњачког порекла. Посебнo ми је уз-
будљив део књиге у коме Хари открива да је чаробњак, да му је родитеље 
убио зли чаробњак Волдемор и да ће ићи у Хогвортс (школу за вештице и 
чаробњаке).

У првом тренутку не можемо да судимо какав је ко лик. Наставник у 
Хогвортсу, Северус Снејп на почетку је деловао као да има пргав карактер, 
да је злонамеран, пун мржње, али су га Хари и његови најбољи другари, 
Рон и Хермиона, само погрешно протумачили. По његовим поступцима 
деловало је као да их мрзи, али он им је све време чинио добро. У овој књи-
зи је веома интересантно да је Хогвортс подељен на четири куће:  Грифин-
дор, Слитерин, Хафлпаф и Ревенкло. То су као четири одељења са ђацима 
из свих разреда школе. Ту је и чувар Хогвортса, џин по имену Хагрид. У 
магичном свету наћи ћемо много створења као што су: гоблини, једноро-
зи, змајеви, живе шаховске фигуре, вукодлаци, духови и многе друге. На-
мера писца је била да покаже да и када смо у лошој ситуацији увек морамо 
да верујемо у себе. Тема романа је пријатељство и радозналост Харија, 
Рона и Хермионе.

Заплет настаје када троје пријатеља откривају да је Камен мудрости 
еликсир живота и да га чува троглави пас Флафи. Измислио га је Николас 
Фламел, пријатељ управника школе Албуса Дамблдора. Мислили су да 
Северус Снејп покушава да га узме, али то у ствари покушава професор 
Квирел, мрачни чаробњак. Заплет се решава тако што се Камен уништа-
ва. Најинтересантнији догађај је када се Хари бори против Волдемора и 
Квирела, побеђује их и узима Камен. Хари је убио и спржио Квирела када 
га је дотакао, зато што у Квирелу нема љубави и живота као код Харија. 
Хогвортс је у стварности Алвинков замак у Енглеској.

Упечатљива реченица ове књиге је када је Хари упитао Дамблдора, да ли 
ће Николас Фламел умрети након што униште камен, а он је рекао: ,,Да, 
хоће. Aли, за дoбрo oргaнизoвaн ум, смрт je сaмo нoви пoчeтaк”.

Огњен Војиновић, VI1
ОШ „Свети Сава“
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Зидови крију тајне

Зар се никад нисте запитали,
Шта се налази са друге стране зида?
Какав то живот почиње,
Изван граница града?

Ако нисте,
Не брините се!
Нећу Вам судити!
Јер, ако причамо по правди,
Ни моје мисли,
Нису кренуле тим путем!
Ни моје очи,
Нису погледале даље од граница!
Ни моје срце,
Није куцало за слободом!

Али прошлог лета,
Упознала сам једног пријатеља.
Веселог и занимљивог дечака.
Тамноцрне косе и без једног ока.

Као и сваког дана,
Враћала сам се кући са посла.
Пролазећи путем поред парка,
Угледала сам га,
Како замишљено,
Седи на клупи, испод старог храста.

На себи је имао,
Поцепане, светле фармерице,
Причвршћене трегерима,
И велики сламени шешир!
Да, заиста је изгледало

Као да је из другог света.
А, замислите,
Управо је то и тврдио!

У почетку нисмо били блиски,
Плашили су ме његова посебност и  

слобода.
Касније сам га боље упознала и  

прихватила!
А он ме је увео у свет пун прича.
Свет пун дивова, чаробњака и вила.
Био је то свет изван граница.

на растанку са осмацима

Последњи литерарни поздрав

Као што смо на почетку рекли, овим бројем се растајемо са генерацијом 
талентованих основаца који одлазе у средњу школу. Упркос великим 

обавезама око припрема мале матуре, две наше сараднице из школе „Мома 
Станојловић” нису нас ни на растанку оставиле без изванредних прилога. 
Уверите се и сами!

Николина Симић,VI4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић” 
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Тако мален, а тако леп!
Желела сам да пређем зид
И упознам свет о коме сам,
Знала само из прича.
Говорио ми је да нисам спремна.
Да не гледам свет правим очима.
Да не маштам!

Не питајте ме
Да ли сам била тужна.
Наравно да јесам!
Али, сам веровала у његово обећање,
Да ће ме једнога дана,
Одвести у свет иза зида!

Све док једног јутра,
Када је небо зрачило
Посебним сјајем,
Посебном топлином,
Нисам схватила да је отишао.

На прагу моје куће,
Стајао је велики сламени шешир!
Једина успомена.
Можда нисам видела тај свет,
Можда сам изгубила пријатеља.
Али научила сам нешто.
Он, са само једним својим оком,
Видео је много више,
Него читав свет!

Био је посебан!
И сада, где год био,
Некој другој особи прича причу.
А ја тачно знам,
Како се та особа осећа.

Зато ми не причајте о правди,
Господине,
Јер ни Ви, а ни ја,
Не знамо шта је правда!

Сара Војиновић, VIII2
ОШ,,Мома Станојловић”

Тина Миленковић, I4
ОШ „Јован Поповић”
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на растанку са осмацима

АНЂЕЛЧИЋ У КОЛЕВКИЦИ

Када ноћ донесе кофере своје, неке  
нове тајне, снове и боје, 

У малој колевци слатко спава  
анђелче моје.

Колевкица нежно љуља, као мајка  
права, 

У њој слатке снове сања мала  
детиња глава.

Слатке обрашчиће и мило лице, 
Свако вече мазити бих хтела, 
Јер, то је лице маленог анђела!

На откривеном стомачићу, 
ко таласи воде да жуборе, 
тако куца срце бебице моје.

Док се оно игра у сновима својим, 
поред колевкице клекнем, 
за његову срећу се молим.

Да му живот буде лепши, 
да има бољи крој, 
јер то је Павле, анђелчић мој!

Када сунце донесе кофере своје  
неке нове тајне јутра, игре и боје, 

Природа на играње зове анђелче  
моје.

Пробуди га из тог дивног сна, 
 и одмах из колевке вире његова  

ручица.
Његова ножица.

То се оно игра са табанићима  
својим, 

А ја га сваког трена посматрам, 
јер га бескрајно волим!

Приђем, заголицам стомачић тај  
малени, 

и одједном чујем његов кикот  
медени. 

Док ме као анђелчић посматра, 
гледам у то његово око плаво, 
његова светла косица, паметна  

главица, 
он је моје анђелче право!

А најслађе ми је када из колевкице  
чујем тај мио гласић:

„ГУ... ГУ... ГУ... ГУ... ГУ...”
Пружила бих му љубав сву!

Када вече падне и са собом понесе  
кофере своје, 

поново слатко заспи анђелче лепо  
моје!

Целе вечери и до пола ноћи, 
гледам га, љубим, мазим, 
посматрам те плаве очи.

Онда заспим, 
па се тргнем, 
сетим се анђела мог.

Приђем колевкици и видим тај  
најлепши призор, 

он слатко спава, чува га Бог!

И за крај ћу рећи, 
и ја имам анђела свога, 
нека свако зна:
„ДЕЦА СУ НАЈВЕЋИ ДАР ОД  

БОГА!”
Теодора Јовановић, VIII2

ОШ „Мома Станојловић”
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ОЧИ КАО ОГЛЕДАЛА СРЦА

Ах, те очи
Тражим, покушавам
Али не знам где су!

Скривају ли се иза мирисних ливада, 
или сјајнога Месеца коме се  

клањамо, 
а можда чак и иза Сунца, те светле  

кугле топлине.

Не видим, знаш ли зашто?
Она су сада између два света
А то значи помрачење срца.

Да, поново су тамо!
Трагају.
Трагају срце које види свет светлих  

боја, 
машта, жуди за слободом, ветром у  

коси и смешком на лицу.

Хеј, она пати, пробуди се, схвати.
Овако не може.
Али, када схватиш, биће касно.
Раније патила нису, али то је било  

када сам ја владала светом.

Било је време дивљих ветрова,  
тамних сенки, 

а срце је знало престаће, 
Сунце вратиће се, засијаће.

Људи веровали нису шта постала  
сам, 

 осетила страх у срцу непријатеља.

Ја чујем звоне звона спаса, 
говоре, ево сенки и ветра а опет  

светло је.

То је нешто што објаснити не могу, 
знам очи ће се склопити, а ви ћете  

осетити.

И ево их, склапају се, звоне звона,  
ветар дува, стижу сенке, светло је, 

 а лице насмејано.
Успела сам, срце дозваће очи!

Али, хеј, то је било када сам ја  
владала светом.

Милица Милaновић,  VIII2
ОШ „Мома Станојловић”

Миона Видаковић, 
III2
ОШ „Мома 
Станојловић”
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из Вукова рукава
Грим о Вуковој 
Пјеснарици

Јакоб Грим, познати немачки филолог, 
познат са својим братом Вилхелмом 

по идавању немачких народних бајки, 
био је пријатељ Вука Стефановића Ка-
раџића, преводио је и немачкој публици 
приказивао српске народне песме.  Вук је 
ове песме сакупљао током првог боравка 
у Крагујевцу уз Милошеву помоћ, који 
је гусларе и остале позивао и плаћао им 
дангубу да пред Вуком причају стихове.

О значају овог Вуковог прегнућа и ле-
поти српског народног језика, Јакоб Грим 
записује:

„Првенствену пажњу заслужују неу-
морни и плодни трудови г. Вука Стефа-
новића, рођеног Србина, који је успео да 
сјајну светлост проспе на досад потпуно 
непознату лепоту и богатство овог југо-
словенског језика, којим говоре више од 
пет милиона људи. Његова Пјеснарица 
истина има само 120 страна, али пуна нај-
дивније природне поезије, какве никакво 
друго словенско племе није показало, и с 

којом се по сласти, невиности и отменос-
ти једва може поредити и најбоље што не-
мачки народи у народним песмама имају. 
Тако су неисцрпно у овом благу богати, 
сиромашни и необразовани Срби...

Слепи певачи испевали су му масу 
речи које словенски учени калуђери ни-
када ни чули нису. С друге стране налази-
мо праве словенске корене очуване, које 
ћемо узалуд тражити у чешком, пољском 
па и самом руском, или им се просто њи-
хово првобитно значење изгубило.”

На Грима су изузетан утисак оставиле 
лирске народне песме које је Вук саку-
пио. Као илустрацију овде објављујемо 
две.

Очи моје куд сте погледале 

Очи моје, куд сте погледале?   
Срце моје што си пожуђело? 
Да би Бог д’о сваком, ко што хоће, 
А и мене, што би мило било! 
Да ми с’ хоће драги смиловати,
Да се хоће са мном помирити, 
То би мене много мило било; 
Е се на ме расрдио љуто, 
Да је за што, не бих ни жалила, 
Већ за једну грану рузмарина; 
Зашто сам је у суботу брала,
У неђељу другом повиђела, 
Пак се за то расрдио на ме.                                  
А Бога ми, моје другарице!                                
Није благо ни сребро ни злато,
Већ је благо, што је коме драго.

Најљепши мирис

Ој, дјевојко, душо моја!
Чим миришу њедра твоја;
Или дуњом ил неранчом,
Или смиљем ил босиљем?

Ој, Бога ми, млад јуначе,
Моја њедра не миришу,

Нити дуњом нит неранчом,
Нити смиљем нит босиљем;

Него душом девојачком.

Заборављене речи 
ПОВРЗЛИЦА –  канап којим се повезују 

дршке лонца
ЂЕРИС –  канал испуњен каменом, којим 

се одводи вода из подрума при 
великим кишама

БУЊИШТЕ –  ђубриште, сметлиште
ШАВОЉ –  дрвена посуда из које стока 

пије воду
ВРЉИКЕ –  дугачке дрвене цепанице 

чијим укрштањем без ексера 
и везивања је прављена огра-
да ливаде или баште 
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Како су настала имена насеља
(По Тодору Радивојевићу у књизи Насеља у Лепеници)

ВИЊИШТЕ: Сељани зову своје село Вињиште и Вињишта. Причају да му је име 
дошло отуда што је некада на коси испод Дубова  било много винограда, који су 
припадали крагујевачким спахијама. То место на коме је вино рађало у изобиљу 
назваше сељани Вињиште, па је доцније овај назив пренесен на село, када је оно 
заузело и ово поље.

Вињиште је с обеју страна Милићанског (Милићког) потока и потока Попадинца, 
који утичу у Лепеницу. Уврх оба потока и с обеју њихових страна простире се Горња 
Мала. Ниже ње је, на обема странама Милићанског потока Доња Мала. Прва је под 
Кременцем и Нешковим Гробом, а друга испод Дубова и Вуксановице. Између обеју 
махала на Милићанском Потоку раздаљина је више од двадесет минута хода преко 
поља и кроз сеоске шумарице. Горња и Доња мала зову се по положају на сеоском 
потоку. Горња се друкчије назива Секулићка, а доња Милићка по најјачим родовима у 
њима. И село и обе његове махале настале су у исто време од збегова, а нарасле су го-
тово искључиво рађањем и деобом задруга. Село су пре више од 275 година (у односу 
на данашње време – прим. уредника) основали родови Милићани, Секулићи, Милора-
довићи, Андрејићи и Лазовићи (Лазаревићи). Ови последњи су се утрли.

ДРАЧА: Село је добило име по манастиру Драчи, који се помиње, како наводи Стојан 
Новаковић, још у Врдничком Поменику с краја 16. или с почетка 17. века. Манастир 
пак назван је по месту где је подигнут и где је пре тога био трњак или драча. Само 
насеље основано је на месту званом Шљап, па се и оно неко време тако називало.

Драча спада у најстарија лепеничка насеља. Она се помиње у извештају о селима 
ваљевске епархије под 25. новембром 1735. године. Из записа на манстирским вра-
тима, која воде из мушке у женску цркву, види се да је манастир постојао још 1735. 
године, те је вероватно да је тада постојало и село које му је било прњавор. Село су 
основала четири рода: Ћурчићи, Бисенијићи, Илићи и Гарашани. Ћурчићи су Ко-
лашинци. Кад су  дошли у Шумадију, један њихов део се одвојио и прешао у Срем, 
где је основано село Ћурчиће, а други је остао овде у Драчи. Илићи су Приштинци. 
Доселили су се најпре у гружанско село Драгушицу, где су живели неко време, па 
су одатле прешли овамо. Гарашани су Бјелопавловићи, који су досељени у Драчу из 
колубарског села Гараша, у које су дошли из Црне Горе. Најстарији је по постанку 
Доњи Крај. После њега заснован је и Горњи. Мали поток се почео насељавати знатно 
касније; он је постао од трла.

ЕРДЕЧ: Ердеч је на обема странама речице Ердечице, која утиче с десна у Грошнич-
ку Реку, ниже грошничке цркве. Сељани причају да је њихово село добило име по 
неком турском спахији Ердеку, који је седео у Крагујевцу и збирао приходе од овог 
села. Међутим, тачност овог казивања није се могла утврдити.

Село има три краја – Поточане, Брђане и Суви Поток. Идући низ реку најпре 
долазе Поточани с обеју њених страна. Ниже њих је, на десној страни, под Куковим 
Липама, Суви Поток на обалама истоименог поточића који утиче с десна у Ердечицу. 
На десној је страни ове речице, под брдом Коритима, и крај Брђана кроз који тече 
безимени поточић. Ердеч је основан средином 18. века. Засновала су га два рода, 
која су овде дошла у збег. То су Џајовићи и Милићани.
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Литерарна дружина Основне школе „Јован Поповић”

Из Основне школе „Јован Поповић”, уз послате радове, добили смо и занимљиво 
писмо о њиховом разумевању и значењу бављења литерарним радом. Са задо-

вољством га објављујемо, уз два прилога, иако их из ове школе има и у другим ру-
брикама.

Ученици Основне школе „Јован Поповић”, чланови Литерарне дружине, верују да 
је поезија стаза којом ходе само одабрани, они чија душа носи златни ореол духо-
вности и чије је срце спознало истинску лепоту овоземаљског постојања. 

Стихови наших ученика саткани су од најсуптилнијих осећања, зазидани у те-
мељима ђачких мостова преко којих млађане поете прелазе у часима неисцрпне ин-
спирације када мале душе великих духовних очију осете насушну потребу за умет-
ношћу. Тада пишу, некада невешто, некад смело и лако, али хватају се у коштац са 
речима и римама и најзад, стварају. Пишу о свом детињству, људима који имају по-
себно место у њиховом животу, о природи и љубави, али и одају почаст великанима 
српске књижевности и својим паноима оплемењују школски простор. Свакодневни 
сусрети са писаном речју уверавају нас да је једини исправан пут, пут просветитеља 
Доситеја Обрадовића који нам је оставио у амaнет своју мисао: Књиге, браћо моја, 
књиге, а не звона и прапорце.

Овог пролећа, наши млађани књижевници отворили су врата поетског царства и 
руку под руку са Мнемосином, богињом поезије, кренули ка изворима своје инспи-
рације верујући у Татаркијевичеве речи да је сликарство нема поезија, а поезија слика 
која говори, зато говоре и говориће ПЕСМОМ. 

Гост Дечјих искри

Катарина Тимотијевић 
ОШ „Мирко Јовановић”

Песма није  
обична песма

Песма није само тек тако
обична песма.

И нису то само
строфе и стихови.
Песме су много, 
много више од тога.
Оне су песничке речи, 
песникове емоције, 
надања, сањарења
и то треба да се зна.
Зато, песма није само обична песма, 
песма је чаробна и она се воли.

Јована Минић, V 
ОШ „Јован Поповић”
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Цар и његове кћерке

Био једном један цар и имао десет кћерки. Све су биле  већ одрасле девој-
ке, само је Анабела била најмлађа, још увек девојчица. Имала је седам 

година и свако биће које хода земљом било јој је смешно. 
Тако су се сестре једног јутра играле у дворишту, кад Анабела зачу нешто 

у грмљу. Одједном, пред њене ноге искочио је патуљак Борис. Борис је био 
мали, али врло чудан патуљак. Што год да му неко каже, или ако би се неко 
насмејао, изазвало би бес у њему и тада би бацио клетву или би заледио 
оног ко му се испречио на путу. Тако је Анабела, не слутећи да је Борис 
опасан, почела да се смеје. Запитао ју је љутито зашто се смеје, али одговор 
није добио. 

Борис се наљутио, заледио цео дворац, а Анабелу повео са собом у пећину. 
После пет година проведених у пећини, између њих се родила једна лепа 
љубав и Анабеле се удала за свог патуљка. После дугих петнаест година када 
је прошла клетва и дворац се одледио, цар је кренуо у свет да тражи своју 
кћерку. У тренутку када ју је напокон пронашао у пећини, Борис је својом 
магијом претворио Анабелу у патуљка.  Она није желела да крене са оцем 
већ је остала са својим вољеним. 

Увидевши да је она заиста срећна, цар се са својим дворанима вратио у 
дворац, насмејан и задовољан. Дозволио јој је да живи са изабраником свога 
срца јер га је уверила да и у Борисовом срцу има топлине и љубави. Тако су 
живели срећно и заједно до краја живота малих патуљака.

Анастасија Јовановић, V 
ОШ „Јован Поповић”

Лазар Пантелић, 
II1
ОШ „Милутин 
и Драгиња 
Тодоровић”
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Мама

Драга моја мама,
нек ти осмех увек блиста.
Да не будеш никад сама
ту је моја љубав чиста.

Све што волим теби желим,
све што имам с тобом делим.
Све моје игре и шале 
и проблеме моје мале.

Ја за себе имам снове,
да остварим жеље твоје.
Носим теби ја пчелице нове,
а ти реци злато моје.

Остварењу ваших жеља,
да ништа не засмета.
Срећан 8. март
свим мамама света.

Миа Драгаш, I1
ОШ „Вук Стефановић Караџић”

за оне које волимо

Песма о мајци

Мајка је све што ти треба,
шака воде, 
парче хлеба.
За тебе је ту увек,
то добро знаш, 
ал некад о томе и не мислиш баш.

На твоју страну
увек ће стати
за тебе се никад неће предати.

И овој песми дође крај, 
али, знај,
да је само мајчинска љубав рај!

Јана Костадиновић, V 
ОШ „Јован Поповић”

Од тебе ништа није 
драже

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 нас четворо.
Ти увек имаш разлога
за своју љутњу и бес
и за по гузи трес!
Ти ми краставац солиш,
тако знам да ме волиш.
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”
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Мој деда
Мој деда је биће дивно,
јер би због мене све урадио:
купио, продао и морем отпловио. 
Кад год ми треба нешто,
мој деда би то пронашао вешто.

Мој деда има довољно љубави за све:
за мене, мог брата и остале.
Мој деда према мени увек љубави  

имаће,
а од те љубави нема веће.

Анђелија Туцаковић, IV3
ОШ „Станислав Сремчевић”

Моја сестра

Моја сестра има име и презиме.
Сестре се свађају и воле,
битке и свађе се преболе.
Од земље па до неба,
моју сестру највише волим.
Битке, зврчке  и чупања
из досаде се раде.

Анђела Адамовић, III2
ОШ „Свети Сава”

Моја јунакиња

Моја јунакиња је моја учитељица. 
Она се зове Татјана Мирић.

Има кратку, плаву косу, светао тен 
и јако је висока. Некада је тренирала 
кошарку.

Она увек има времена за нас. Са-
ветује нас да учимо и радимо домаће 
задатке, да би били неко и нешто 
када одрастемо. Прича нам да треба 
да поштујемо наставнике и учитеље 
у школи, да устанемо када неко уђе 
у учионицу. Подучава нас и да по-
штујемо све старије. Рекла нам је да 
не морамо да је волимо, али да мора-
мо да је поштујемо и слушамо њене 
савете. Али, ја је и поштујем и волим.

Прича нам да смо ми једна велика 
породица у нашем одељењу и да тре-
ба да се лепо дружимо.

Увек стигне да прегледа све наше 
тестове. Поштена је у оцењивању и 
много воли све нас. Стигне да прича 
о ономе што се њој догађало и често 
нас засмеје.

Она је моја јунакиња јер је добра и 
увек насмејана.

Алекса Андрић, IV3
ОШ „Мома Станојловић”

Сања Тасић 
ОШ „Свети Сава”
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Друг

Кад је лоше, 
кад је добро,
увек је ту.

Кад плачеш, 
смејеш се, 
твој друг је ту.

Мисли на тебе, 
то добро знаш, 
 али некада знаш
да га наљутиш баш.

И ноћу и дању, 
ма ту је увек,
само другарска љубав
за све је лек.

Јана Костадиновић, V 
ОШ „Јован Поповић”

Једнакост

Цвет до цвета,
свет до света,
једнакост је важна, боја коже: црна,  

бела,
баш је свака снажна!

Сви смо једно,
сви смо исти,
нека тако свако мисли!
нека буде смеха,
увек, целог века.

Желим да се сви удруже,
да трче, да круже,
љубави према свима,
довољно нек има.

Ива Милановић, V1
OШ „Сретен Младеновић”

Моје одељење је за мене друга 
породица. Четири године сва-

кодневног дружења спојиле су нас 
нераскидивим нитима. 

Тих неколико сати проведених у 
школи, поред учења служе и за реша-
вање разних проблема, поверавање 
тајни, препричавање разних догађаја. 

Велика подршка за сваког од нас је 
била и учитељица. Кад год нам није 
нешто јасно и када нешто не разуме-
мо, она се потруди да нам што боље 
објасни. Свакоме од нас поклања 
своје време и пажњу и за свако наше 
питање она је увек ту.

Школа не би била школа да није 
другарства. За време одмора учио-

ница је наш свет. Нестану табла, сто-
лице, зидови и ми се осећамо као да 
смо на обали мора или на планинској 
ливади. Још једна важна одлика мог 
одељења јесте слога. Наравно, као и 
у сваком друштву, и код нас постоје 
појединци који се издвајају. Увек ми-
сле другачије, увек су на супротној 
страни, али већина увек побеђује.

Волим да проводим време са 
својим другарима из одељења. Дожи-
вљаји и надимци, згоде и незгоде нас 
повезују у једну сложну породицу, 
где се сви воле, помажу и заједнички 
играју.

Катарина Лукић, IV2
ОШ „Свети Сава”

Моје одељење – сложна породица
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Дечја права
Више ме не боли глава,
јер знам за дечја права.
Она мени припадају,
велики ми значај дају.

Не мислим на хвалисање
и у друштву разметање,
него да ме закон штити
ради моје добробити.

Држава и родитељи,
не дарују права мени.
Рођењем их стекох својим,
баш сам срећна што постојим.

Подједнако као моја,
важна су и права твоја.
Ако желиш поштовање,
у животу благостање,
понашањем поштуј друге,
живећемо сви без туге.

Јана Вујадиновић, V1
OШ „Сретен Младеновић”

Другарство

Другарство је као један мали, 
нежни цветић, о коме бри-

неш. Мораш га заливати, пазити 
и неговати. Мораш га заштитити 
од кише, мраза и града, од руж-
не речи и свађе.

И најважније: требало би да 
си срећан што га имаш!

Катарина Мирковић,  
ОШ „Свети Сава”

Рецепт за срећу

Срећу чине мале ствари. Када 
имаш с ким, јабуку подели.

Или неком осмехом улепшај дан, а 
можда, чак, буди целог дана насмејан.

И загрљајем се извини за грешку!
И тада, видећеш, бићеш срећан до 

неба. Тај рецепт је много вредан.
Јована Минић, V4

ОШ „Јован Поповић”

Лепе речи

Хвала, молим, извини, изволи!
Рећи ће ти неко ко те воли.

Када си захвалан реци „хвала”
од тога те неће заболети глава.

„Молим” реци кад те неко позове
и после ћеш сањати лепше снове.

„Извини” реци када нешто лоше 
урадиш,
веруј ми, нећеш да зажалиш.

Када нешто поклањаш кажи 
„изволи”,
то можеш рећи и у школи.

Четири лепе речи знамо ми,
а сада их знаш и ти!

Ирина Маринковић, V1
ОШ „Сретен Младеновић”

Милица Милановић,  
ОШ „Свети Сава”
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Галерија

Урош Петковић 
ОШ „Свети Сава”

Ива Здравковић, VI 
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”
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Данило Ракић, III3
ОШ „Свети Сава”

Милица Лазаревић, V 
ОШ „Свети Сава”

Давид Стефановић, V 
ОШ „Свети Сава”
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сваштара
Сваштара

НАПОМЕНА: На 27 страну пусти разбрајалице из свеске скенирано 
(дакле, само леву страницу свеске)

Маче и паче

Купало се паче
на сред једне баре.
Гледала га Сара,
а са њом и маче.

На ивици баре
скакутало маче:
„Хајде, мала Саро,
извади ми паче”.

У наручје Сара, 
узела је маче,
а мало затим
доплива и паче.

Радосна и чила
весела је била.

Виктор Божанић, II2
ОШ „Живадинка Дивац”

Мој сан
Благо теби, ако умеш,
ову песму да разумеш.

Појурио мишић мачку,
загледао се слон у тачку.
Лисица и кокош уче,
мали зека меду туче.

Жирафи се стално спава,
косе очи има крава.
Једно паче стално гаче,
а морнара цура цмаче.

Одаћу вам једну тајну,
када сване јутра дан
све био је само сан.

Стефан Петровић, III1
ОШ „Мома Станојловић”

Немања се крадом
пожалио Борку,
у дневнику има 
по коју четворку.

Милица Кристину
лепом речју теши,
јер по која тројка 
ко да јој се смеши.

А Марина као
да осваја свет,
из предмета сваког:
„Да! Одличан, пет!”

А ја све бих дао
за магичну бројку.
Петицу не желим,
ја бих, макар, двојку.

Н.Н, 
ОШ „Свети Сава”

Оцене

Анђелија Делетић, I4
ОШ „Јован Поповић”
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велики одмор

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

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

Покушајте  да дате одговор на ове. У њима има по два или три питања, а одговор 
је само један.

Ако сте чули или прочитали неку занимљиву загонетку поделите је са нама и ва-
шим другарима. 

Ја изиђох на сребрно гувно и ударих у златне свирале; свак’ ме чу,  
а нико не виде.

Једно момче у собу уђе, а никога не пита.

Гором језди незнани делија, не краси га сабља димискија,  
што би њему за одбрану била, већ оружје од хиљаду шила.

Товар носи – коњ није; иглом боде – шваља није.

Цео дан иде, а никуд не одмиче.

Кућица у горици на једној ножици.

Кад видиш, онда га не видиш, а кад не видиш, онда га видиш.

Роге вије, коза није, самар носи, кљусе није, траву пасе, овца није.

Нема руку а лешнике бере.

Маказе имам – кројач нисам; у води живим – риба нисам;  
оклоп имам – војник нисам.

Уста нема – воду сише, написано зна да брише.

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

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

Питали ученици учитеља:
У шта се ко највише узда?

Mудри у памет, луди у лаж, жене у сузе, во у роге, а коњ у ноге.
***

Питали учитеља:
Који ти је најбољи ђак?

Онај који зна оно што зна, али зна и шта не зна.
***

Питали старог човека:
Ко има највише деце у селу?

Учитељ – одговори он.

Ребуси
Ребуси су загонетке у сликама, знацима и речима необично распоређеним, тако да се 

кроз њихово значење, распоред или асоцијацију добију решења. Ево неких једноставних. 
Пробајте и ви да саставите неки ребус.

Ц

О



30

карикатуре

Емилија Зечевић, V 
ОШ „Свети Сава”

Борис Миљковић, VII 
ОШ „Свети Сава”

Петар Милетић, III 
ОШ „Мома Станојловић”

Анђела Павићевић, VI 
ОШ „Свети Сава”
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ПИШИТЕ НАМ КАКО 
ПРОВОДИТЕ РАСПУСТ

Драги читаоци и сарадници Дечјих искри, дошло 
је време за мали предах. Кроз неколико дана 

почиње летњи школски распуст, учионице ће остати 
празне, а ви одлазите на летовање на море, планину, у 
неком селу или ћете време проводити на игралиштима 

или у парковима свога града. Свакако, и уз занимљиву 
књигу или школску лектиру коју су вам препоручили 
ваши учитељи и наставници.

Али, немојте заборавити ни на Дечје искре. Нека уз 
вас буду оловка и папир, па забележите своје догађаје 
са летовања, утиске о прочитаним књигама, белешке 

о новим сусретима и другарима, путописне записе о пределима и градовима 
које сте посетили, сазнања о свом пореклу и прецима, своја размишљања, не-
доумице, идеје... Тачно је да Дечје искре сарађују организовано са школама 
и секцијама, али ће наша поштанска и електронска адреса остати отворене 
за ваше индивидуалне прилоге и током лета. А онда, када се у септембру вра-
тите у школске клупе, може неки од тих прилога да вас сачека у првом броју 
Дечјих искри у наредној школској години.

Желимо вам да се добро одморите, да лепо проведете велики летњи школ-
ски распуст и да се на јесен вратите у школе са пуно енергије, у сусрет новим 
знањима и успесима.

Довиђења до септембра!
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