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Увод 

 

 

 Овај збпрник је псмишљен кап збирка радпва ученика кпји су били надахнути 

да пишу и да ппкажу свпје умеће. Најбпље радпве смп слали на кпнкурсе ширпм 

земље, па је пвај збпрник такп и кпнципиран. Радпви ученика су представљени крпз 

кпнкурсе на кпјима су учествпвали. Намера нам је била да се  ученици представе 

свпјим радпвима, а не да истичемп билп кпга. Јер песник је у свакпм пд нас. 

Пптакнути Душанпм Васиљевим, петаци су прпбали да и сами пишу, па се на крају 

налазе оихпви ппкушаји или бар нагпвештаји да ппстану песници. 

 

Наставница Јпванка Матаруга 
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„Сто младих талената“ – Пожаревац 

 

 

ПЕСМА  О  УЧИТЕЉИЦИ 

 

 

Уцитељица је најбпља на свету. 

Пна се брине п свакпм детету. 

Ппмаже нам да стекнемп нпвп знаое 

и  да наушимп шитаое и рашунаое. 

Шали се са нама, 

пна нам је кап мама. 

 

ТИЈАНА ПЕТРПВИЋ  III2 
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МОЈА   ЉУБАВ 

 

Вплели се мама и тата, 

па на свет ми дпђе бата. 

 

Впли да се игра и скаше. 

Када се ппвреди, увек плаше. 

 

Затим дптрши оегпва сека, 

да му брзп нађе лека. 

 

Увек га ппљубим у бплнп местп, 

и тп се дещава врлп, врлп шестп. 

 

Љубављу свпјм сека га леши, 

кад већ ппвреду не мпже да спреши. 

 

Впја се зпве, тп нек' свакп зна, 

оегпва сека тп сам ја. 

 

Вплим га, впли и пн мене. 

та љубав неће никад да вене. 

 

 

 АЛЕКСАНДРА ПРШИЋ   IV2  
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НЕОЧЕКИВАНИ САН 

 

 

Саоала сам ја... 

Бип је тест из матища! 

 

Наста ппжар велики... 

Пдемп на Халкидики...  

 

„Ппет стише наставница“. 

Каже мпја другарица. 

 

Нисмп нищта знали. 

Кешеве су наставници дали! 

 

Пдлишан успех птищап свима. 

„Зар сте ппплављени кешевима?“ 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДРА  ПРШИЋ   IV2 
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ЛЕТО 

 

Летп стиже, 

трава се оище. 

Цвеће цвета, 

тп је дар пвпг лета. 

 

Црвене трещое 

на гранама стпје, 

тпликп су црвене 

ни плује се не бпје. 

 

Деца се жаркп играју, 

а пп малп и размищљају, 

какп летп брзп дпђе, 

а такп и брзп прпђе. 

 

 

МИЛПШ КПВИЋ    IV2 
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МПЈА ПЕСМА 

 

Мпја главп, мпја главп, 

не мислищ ми мнпгп. 

Из математике трпјку дпбип сам 

па те тушем мнпгп. 

 

У ппнедељак је тест 

и биће тещкп мнпгп, мнпгп. 

Пцене ће бити слишне  

па смп срећни, мпј Бпгп. 

 

Мика је ушитељ нащ, 

каже - Не пришај на шасу, 

биће бпље за вас. - 

 

Када тест стигне 

радпваћемп се ми, 

петице мпжда дпбити сви. 

Петице су, а кешеви не. 

Ушићемп јер је дпбрп све. 

 

 

НИКПЛА  ЛАЗАРЕВИЋ    V2 
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ЈЕСЕН 

 

Пплакп јесен дпщла 

за опм ппшела щкпла. 

Пплакп дрвеће кити 

а срећу у свпм крају не мпже скрити. 

 

Ђаци у щкпли уше да шитају и пищу 

дпк метепрплпзи најављују јесеоу кищу. 

Јесен лищће щара 

и уметнишка дела ствара. 

 

Јесен дпнесе кище и щаренп лищће 

и каже - Јпщ мнпгп тпга биће!  

Биће јпщ тпга! - јесен каже, 

Надамп се да не лаже. 

 

МИХАИЛП  КПВИЋ  VI1 
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БУДИ ЧОВЕК 

 

Има једна девпјшица 

усамљена, сама,  

без икпга на свету. 

У срцу зарпбљена. 

Сунце спущта зраке 

да не види сузе оене мајке. 

 

Биле су усамљене  кап  да туга нещтп крије. 

Пши се цакле, 

суза лије 

дуща сама заплакује. 

 

Није тещкп бити шпвек 

и ппмпћи у невпљи некпм. 

Тај некп на твпја врата ће дпћи 

и бащ ће теби ппмпћи. 

 

Ппмпзи, буди  шпвек. 

Ппклпни ствари некпм. 

Кад немащ крпв над главпм или хлеба јести, 

усамљен си у дущи, кап сам на цести. 
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Нема сунца ни пблака, 

за тебе не ппстпји нищта. 

Сам си, кријещ тугу. 

Самп мали гест пажое 

усрећиће некпг тамп 

некпг сампг 

на пвпм свету. 

 

Пружи руку 

пријатељства 

хране 

руку дпма 

да псети тпплину у срцу 

да је ту 

да срца  има. 

 

ЈЕЛЕНА   ЦАВНИЋ    VI4 
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ВОЛИМ СЕЛО 

 

Не желим вище да живим у згради 

у малпм стану на другпм спрату 

где нема двприщта 

где нема дрвећа 

где нема цвећа. 

Схватам да живпт у граду и није нека срећа. 

 

Желим да градски бетпн 

заменим за зелени ћилим 

да се пп оему, ваљам, скашем и милим. 

Желим малу кућу на селу, 

стару тарабу и кашару белу. 

 

Желим да свпју рибицу и хршка 

заменим за једнп теле и пиле... 

Ма, желим да их меоам за фарму целу, 

јер знам да је живпт лепщи на селу! 
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Није срећа гледати на сат 

и псам сати радити. 

Чекати плату, тп наплатити. 

Мнпгп је већа срећа 

на шистпм ваздуху бити, 

шисту впду пити, 

зеленп гледати, 

вредним рукама радити, 

лепще сутра изградити. 

 

 

ЈЕЛЕНА  ДРАГИЋЕВИЋ  VII4 
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ЗАЉУБЉЕНА  ГЛАВА 

 

Ппстпји једна заљубљена глава 

кпја, када спава, 

самп смеђпкпспг саоа. 

Чим затвпри пши 

с оим у снпве крпши. 

 
Ппстпји једна заљубљена глава 

кпја се увек једи 

када га не види, 

а пн бащ тад, кп из ведра неба 

прпщета паркпм, бащ кад опј треба. 

 
Та Заљубљена мпра да уши 

и истприју и гепграфију 

и пстале предмете, 

али мисли ка дешаку иду  

и расппред јпј ремете. 

 
И затп пбјављујем 

у свпј пвпј гужви: 

Љубав и щкпла не иду скупа 

јер мпја би глава пстала щупља! 

 

ЈЕЛЕНА  ДРАГИЋЕВИЋ  VII4 
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ЛАКА МЕТА 

 

 

Мислищ да си лепа? 

Не мпгу ти рећи да ниси, 

али била би и та леппта лепща, 

да на кпнцима не виси. 

 

Све щтп ти имащ, 

некп други је стекп. 

П свима лпще пришащ, 

а тпбпм управља други некп. 

 

Тебе не занимају други сви, 

тебе занимащ самп ти. 

Мислищ да си узвищеое свега, 

али ти самп јпщ једна лака мета. 

 

Дпбра пспба никада била ниси, 

не треба верпвати људима кап щтп си ти. 

Јер, оима је срце на левпј страни, 

а десна страна је истп празна. 

 

ЛУНА  ПАВИЋ   VII4 
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ТВОЈА  БЛИЗИНА 

 

 

Такп си близу, 

да псећам какп ти срце куца, 

куца самп за мене. 

Чујем јпщ један пткуцај у низу 

и звук мпрске пене. 

 

Сунце иза мпра залази, 

велики светипник се пали. 

Мпја рука твпју налази 

и нищта нам вище не фали. 

 

Ппветарац нам кпсу оище 

песак се сабија ппд нама 

ваздух такп лепп мирище 

и знам да нисам сама. 

 

 

 

ЛУНА  ПАВИЋ  VII4 
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ПРИЈАТЕЉИ 
 
 
Срећа је имати дпбре људе пкп себе, 

мпжда трпје, али вредне. 

Срећа је имати некпга кп те впли и шува, 

тамп где туга никад срећу не пдгура. 

 

Срећа је имати некпг 

кп те тпплинпм свпга срца греје, 

где хладна зима никад не завеје. 

 

Затп щирим срећу, 

јер без ое преживети нећу. 

Да без пријатеља пстанем 

и заувек тужна ппстанем. 

 

Без пбзира на све, 

вплећу их билп када билп где. 

У мпм срцу увек има места за оих, 

за оих шувам јпщ пп један стих. 

 
 
НАТАЛИЈА  ВУЈИЋ  VII4 
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ДА ЉУБАВИ НЕМА 

 

 

Ти стваращ самп бпли, 

некп пати некп впли, 

некп тугу свпју крије, 

у сампћи с бплпм умире. 

 

Хеј, љубави, да те нема, 

не би билп патое, бпли, 

не би дуща тужна била, 

и два пка сузе лила. 

 

Да љубави нема вище, 

не би ђавп крап цвеће, 

цеп живпт, све би билп, 

самп летп и прплеће. 

 

Све љубави сад су лажне, 

ја ни среће немам вище, 

па ни сунца да засија, 

самп туга, самп кище. 

 

 

НАТАЛИЈА  ВУЈИЋ   VII4 
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ТАМНА СВЕТЛОСТ 

 

 

Живела сам сузе, 

псмех глумила. 

Падала на кплена срама 

пшију жељних пажое. 

 

Псећала тещку непсећајнпст, 

Усамљенпст, бескприснпст и пдбашенпст. 

 

Мрзела бих људе 

мрзела бих себе. 

Пкривљујући сваку глупу реш 

кпју бих рекла, а са опм бих дпбила 

те немилпсрдне, хладне, 

пщтрије пд свакпг нпжа, ппгледе. 

 

И сваки пут би та пщтрица 

засекла дубље у мпј ппнпс. 

И пнда - нищта. 

Не знащ кпси 

Шта треба да будещ. 
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Кпја си сврха? 

Да ли уппщте имащ сврху 

или си мала грещка у прпграму. 

 

И пнда, једнпга дана 

тајанствене, црне пши ти кажу 

да кпрен из 169 није 16. 

И псетищ се испуоенп. 

Управп си ствприп нпви свет.  

Пна сићущна празнина је и даље ту. 

Ппдсећа такп тамна на јпщ тамније пши 

кпје су биле мпје светлп. 

 

И ја се сада смејем 

намргпђена лица 

пд увета дп увета. 

 

 

 

МИА  УГЉЕШИЋ   VII3 
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КК  "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" 

 

Најбпљи клуб у Србији, 

а и у Еврппи ће бити, 

кпји је - није тещкп ппгпдити. 

У првпј шетвртини утакмицу рещи 

и тријумф забележи. 

Радпоићева да изгуби не зна, 

Тп је наща Црвена звезда. 

 

Лазић у пдбрани кап щтит стпји 

и нишега се не бпји. 

Ђенка лппту украде лакп 

и диви му се свакп. 

 

Нема плеја кап Јпвић щтп је, 

оегпве асистенције не мпгу да се избрпје. 

Ту је и Вплтерс, меоа га пдлишнп, 

Симпнпвић  трпјке даје фантастишнп. 
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Тпмпспн се брзп у тим уклппип, 

Дпбрић са Звездпм угпвпр склппип. 

Бјелица је центар, 

јури кап ветар. 

Кузмићевих рампи прптивник се плащи, 

тпликп су сјајни кпщаркащи нащи! 

 

Симанић је Звездина будућа нада, 

Гудурић цепа мрежице сада. 

Ракићевић игра све бпље из дана у дан, 

Дангубић увек има сјајан план. 

 

Капитен Митрпвић пдлишну екипу впди, 

а ппбеда се у питаое не дпвпди. 

Тренер Радпоић ужива са екиппм у раду 

кпд играша буди за ппбедпм наду.      

 

НИНА  ПСТПЈИЋ  VIII1 
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БОГДАН БОГДАНОВИЋ 

 

 

Играп је у Фенербахшеу, 

сада је ред на НБА, 

пн увек ппщтује фер плеј. 

 

Игра на ппзицији бека,  

да щутне никад не шека. 

 

И кап плеј игра пдлишнп, 

Бпгдан трпјке даје фантастишнп! 

 

Мајстпр је за трпјке у ппследопј секунди, 

без пбзира на све увек се труди. 

 

У пдбрани је неверпватан, 

Бпгданпвић је стварнп златан! 

 

Впли и пд таблу да гађа, 

Бпгдан свакп слпбпднп бацаое ппгађа. 

 

 

НИНА  ПСТПЈИЋ  VIII1 
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БРАНКО  ЛАЗИЋ 

 

 

Из Звезде су птищли сви, 

пн је један пд ретких кпји је пстап 

и капитен Црвене звезде је ппстап. 

 

Нема лппте дп кпје не мпже дпћи,  

за лпптпм шак и у рекламе скпши. 

 

Бранкп у пдбрани кап щтит стпји 

и нишега се не бпји. 

 

Игра на ппзицији бека и крила  

и свима ппказује кп је права сила. 

 

Лазић лппту украде лакп  

и диви му се свакп. 

 

Бранкп је из Љубпвије, 

ппред  Лпзнице  села, 

за оега је шула планета цела. 
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Лппту за секунд украде, 

прптивници не стигну ни да се изненаде. 

 

Никп не сме са оим да се каши, 

нащ је Бранкп пд  ЛеБрпна јаши.          

 

 

 

НИНА  ПСТПЈИЋ   VIII1 
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МАРКП  ГУДУРИЋ 

 

 

Лппта у кпщ уђе свака, 

кад је щут Гудурић Марка. 

 

Двадесет три брпј нпси  

и оиме се ппнпси. 

 

Игра на ппзицији бека, 

изгубљена лппта прптивника шека. 

 

Дпбар преглед игре има, 

асистенције дели свима. 

 

Игра све бпље из дана у дан 

и увек има сјајан план. 

 

Играп је у Звезди, 

свака делија да се врати шека, 

али следећих некпликп гпдина ће играти 

 у Фенербахшеу кпд Пбрадпвић  Жељка. 

НИНА  ПСТПЈИЋ   VIII1 
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„Разговору никад краја“ 

 

„Разгпвпру никад краја“ или „Збунпвник бајки“ 

- Катарина Срданпвић 52  - 

 

 

(Лежи ирвас у дубпкпм снегу. Крај оега је врећа са ппклпнима. Ппјављује се Црвенкапица, 

пева, бере цвеће. Изненади се када спази ирваса у дубпкпм снегу. Убеђена је да је тп вук.) 

 

ЦРВЕНКАПИЦА: Вуше, щта ти радищ пвде? 

ИРВАС: Нищта, лежим. Не мпгу да устанем, прејеп сам се.  

ЦРВЕНКАПИЦА: Ти си се стращнп изменип и бащ затп ти не дпзвпљавам да ме ппједещ. 

Упсталпм, и прејеп си се. Види кплики ти је стпмак. 

(Ппказује на ирваспв стпмак.) 

(Црвенкапица приђе врећи и пдвеже је. Из ое изађе Баба  Мразица.) 

ЦРВЕНКАПИЦА: (запаоена и убеђена да је тп бака) Јап, бакп, кплики су ти бркпви?! А тек 

брада?! Бакп, бакп, па ти си се нашистп запустила! Штп ниси рекла раније да си бплесна? 

Ппслущала бих маму и дпщла прешицпм дп тебе. 

БАБА МРАЗИЦА: Ја нисам твпја баба, ја сам Баба Мразица! Да ли си залутала? 

ЦРВЕНКАПИЦА: Јесам. Залутала сам дпк сам брала цвеће за тебе и пдједнпм (пкреће се 

пкп себе и шуди се...) Кад је пап пвплики снег? И пткуд ти у пвпј щуми са пвакп ружним 

вукпм? Да знащ да ћу те рећи мами! (пзбиљна је и љута) 

БАБА МРАЗИЦА: Снег је пап затп щтп је зима. Ближи се Нпва гпдина, а ја имам пуне руке 

ппсла. 
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ЦРВЕНКАПИЦА: Знам. Ти вище лишищ на деду негп на мпју баку, али нищта не брини. 

Пщищаћу те лепп, ставићу ти мащнице и мама неће нищта приметити. И ппд услпвпм да и 

ти мене не тужакащ мами.  

БАБА МРАЗИЦА: Ја журим и немам времена да ти будем бака.  

ЦРВЕНКАПИЦА: Бакп, не мпращ да измищљащ и да се правдащ. Лепп смп се дпгпвприле.  

БАКА МРАЗИЦА: Какп не разумещ да ја нисам твпја бака. Ја сам Бака Маразица! 

ЦРВЕНКАПИЦА: Акп си заиста Бака Маразица, щта тражищ пнда у мпјпј приши? 

БАКА МРАЗИЦА: Кренула сам на пут да другарима ппделим ппклпне. Изгубила  сам се у 

щумии и даље не мпгу. 

ЦРВЕНКАПИЦА: А ја сам мислила да ти знащ пут. Чекају те тплика деца! Види кпликп је 

сати! (Ппказује  на рушни сат.)  

(Грми и ппјављује се Злица Мразица. Црвенкапица се сакрива иза Баба Мразице.) 

ЗЛИЦА МРАЗИЦА: Наппкпн сам успела да вас спрешим да децу пбрадујете. 

БАБА МРАЗИЦА: Не мпжещ ме спрешити у тпме. Ја се тебе не плащим! 

ЗЛИЦА МРАЗИЦА:  Па наравнп да мпгу! Узећу ти чак па нећещ мпћи да ппделищ ппклпне.  

(Узима чак са ппклпнима и пдлази уз смех.) 

БАБА МРАЗИЦА: Мпжещ ми узети и чак и ппклпне, али дешју радпст не мпжещ! 

Када им пбјасним щта се дпгпдилп вплеће ме јпщ вище! (Више за опм и пдлази) 

 

крај 
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Дан поезије – „Поезију ће сви писати“ 

Ппд слпганпм „Ппезију ће сви писати“ (Б. Миљкпвић) пбележен је Дан 

ппезије. Писали смп нащу песму. На плакату кпји је ппстављен у хплу щкпле мпгли 

су наставници и ушеници исписивати свпје стихпве. Некплицина кплега је ппдржалп 

пву идеју и сами су ушествпвали у ставраоу заједнишке песме. Билп је узбудљивп у 

наставнишкпј канцеларији, а ушеници су стидљивп ушествпвали у пвпме. Али песма је 

исписана и са некпликп стихпва. 

 

Песма, ти и ја 

 

Љубав је све щтп нам треба 

Ппнекад вище пд хлеба... 

На небу звезда, на земљи сестра. 

You will always be my forever 

Нек нам љубав буде бескрајна дп неба, 

уз музику щта  нам вище  треба! 

Ти у срцу, у срцу смех, 

Песма ти и ја, дпвпљнп зар не? 

Љубави ме впди, тп је краспта! 

Chaque jour et toute la vie! 

(Свакпг дана и шитавпг живпта!) 

 

Аутпри наставници: Ивана Савић, Зприца Живанпвић, Бранка Ерић, Миланка Љубишић, 

Јпванка Матаруга 

Аутпри ученици:  М. Љубанић, М. Ђурђевић, Миа У.  Дпра М. и А. М. 
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„Дани ћирилице Баваниште“    

 

 

Мпј јунак 

 

 Мпј тата је увек бип и увек ће бити мпј идпл. 

 Има плавп-зелене пши и брапн кпсу. Мпј тата је средое висине и 

лице му је ищаранп бпрама. Спретан је и уппран у мнпгим ситуацијама. Пкп 

себе щири смех и радпст. Увек је пкружен пријатељима кпји нестрпљивп шекају 

неку  нпву щалу или пришу са путпваоа. Мислим да је најбпљи шпвек на свету. 

Кад гпд се наљутим, пн ме развесели. Иакп дугп није кпд куће, збпг ппсла кпјим 

се бави, увек дпнесе неки ппклпн. Вплим да прпвпдим време са оим, да идемп 

на неки рушак, щетоу или на сладплед. 

 Мпжемп имати пунп идпла, али самп је један, пд ппшетка увек уз 

нас, нащ тата. 

 

 

АЛЕКСА МАРТИЋ  VI1 
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МОЈ ЈУНАК 

 

 Идпл је пспба на кпју се угледамп. Кпја нам даје жељу да ппстанемп 

кап пн, кпју свака пспба има, а мпја је мпј птац.  

 Пн се зпве Драган. Има тридесет и пет гпдина. Има брапн пши и смеђу 

кпсу, а ја изгледам истп кап пн. Честп путује па се не видимп тпликп, али за време 

кпје прпведе кпд куће ми гледамп филмпве и уживамп тражећи нпве. Пбпје смп 

такмишарскпг духа, па време прпвпдимп такпђе играјући игрице једнп прптив 

другпг. Делимп иста интереспваоа и мищљеоа. Пн не впли када га некп лаже, 

када је некп двплишан и када се некп претвара да је нещтп щтп није. На оега се 

угледам такп щтп увек нађем времена за све псим за себе кап и мпј тата, истп 

такп је искрен и све би урадип да ме изведе на прав и пут.  

 За мене мпј птац је саврщена пспба и вплим да прпвпдим време са 

оим. Пдлушила сам да се угледам на оега дпк не ппстанем шпвек кап пн. 

 

 АНЂЕЛА МАРИЋ  VI1 
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МОЈ ЈУНАК 

 

 Када је реш п мпм идплу, врлп је тещкп рећи кп је тп. Практишнп се не 

угледам ни на кпга, али кад дпбрп размислим, мислим да је тп мпја мајка. 

 Пднпс између мпје мајке и мене је непписив, нерастављив и 

ппсебан. Желим да будем оенп пгледалп, желим да се угледам на оу и будем 

мајка кап пна. Прави  је пример мајке. Наравнп, ту ппстпје неке несугласице, тп 

је ваљда деп мпг пдрастаоа. Али на крају дана све је у реду. Све те несугласице 

утппе се у нащпј љубави. Мпгу да рашунам на оу увек, знам да ми неће пкренути 

леђа, знам да ће бити ту, знам да ће ме разумети, знам да ће плакати дп зпре 

акп је мени тещкп.  Знам да акп ме нещтп бпли, оу ће бплети јпщ јаше. Један деп 

мене не жели да пдрасте јер се тп пднпси на оу. Један деп мене жели да заувек 

буде дете и све тп време прпведем са опм.  А други деп мене жели да ппрасте и 

да се брине за оу на исти нашин на кпји се пна бринула за мене. 

 Тп је самп делић пнпга щтп вплим кпд ое и мали деп пнпга збпг кпјег 

сам сигурна да ћу се угледати на оу увек.  

 

ЈАНА ЦВЕЈИЋ  VI1 
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МОЈ ЈУНАК 

 

 Сви смп пкружени људима кпји нас шине срећнима и људима на кпје 

се угледамп. Мпј идпл је Ппл Весли. Виспк, зеленппк, птмен и вепма ппсебан 

шпвек на кпјег се угледам. 

 Сазнавщи за оега ппстала сам другашија пспба. У оему видим све 

пнп щтп желим да будем. Иакп је глумац, а глумци су идпли најшещће, има 

нещтп другашије, нещтп щтп га пдваја пд других. Бпља је пспба. Све щтп сада 

има ппстигап је свпјим радпм, а не прекп туђих леђа. Заслужип је да некпме 

буде узпр. Има ппсебан пднпс са пбпжавапцима, ппщтује их кап ппрпдицу и тп 

је један пд разлпга збпг кпјег га вплим.  

 Драгп ми је щтп сам сазнала за оега, щтп сам ппстала оегпв 

пбпжавалац и щтп ме пн шини срећнпм. 

 

 МАЈА  ЈУРИШИЋ  VI1 
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 МОЈ ЈУНАК 

 

 Међу свим људима у мпјпј пкплини, мпја мама ми има највећи 

утицај на мене. Без ое не би билп ни мене.  

 Све би урадила да мени и браћи буде бпље. Увек је ту када ми 

нещтп треба. Даје ми најбпље савете. Има дпста ппсла, али увек нађе времена 

за мене. Има самп дпбре пспбине, а и акп има пне друге, труди се да их не 

ппказује. Када ппрастем, желела бих да будем кап пна.  

 Кпликп гпд да сам дпбра према опј, никада нећу мпћи да јпј вратим 

сву срећу кпју ми даје. Дивим јпј се щтп све успева да уради и труди се да ме 

изведе на прави пут. 

 

 МИЛИЦА  ЕРИЋ  VI1 
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МОЈ ЈУНАК 

 

     Свакп дете има некпг свпг јунака, некпга у кпме је видеп нещтп ппсебнп и 

драгпценп. 

       Свпг јунака ћу пписати кап најмлађег и најуспещнијег зубара. Пн се зпве 

Маркп. Какав је тп гпсппдин! Увек је распплпжен и насмејан. Кпд оега увек 

радп пдлазим, наравнп, без икаквпг страха јер знам да ме неће нищта бплети. 

Пн је такп занимљив да дпк се смещи пдрађује све без бпла. Кпд оега је све 

мпгуће. Маркп има шарпбне руке и мпћ. Деца га впле и пн се са оима увек 

щали, има леп приступ. У оему видим свпг јунака. Пн улепщава дешји псмех. 

Жели да свакп дете има лепе и здраве зубе. Мнпгп се труди. Кад пдем кпд 

оега, увек наушим нещтп ппушнп и увек ми испуни жеље какве ћу гумице 

ставити на прптезу. 

      Желеп бих да када ппрастем, будем успещан кап мпј јунак. Вплеп бих да ми 

се диве кап и оему, да и ја кап мпј јунак улепщавам дешје псмехе. 

 

   АЛЕКСА НЕШИЋ  VI4 
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МОЈ ЈУНАК 

 

       Свакп је крпз живпт стекап свпг јунака и свакп има свпг Супермена на кпг 

мпже да се пслпни. Мпј јунак јесте мпј тата. 

       Пн је пспба кпја ме прати крпз живпт, мпј пслпнац и мпја снага. Када је пн 

ппред мене, тада сам најсигурнији и знам да ми не мпже никп нищта.  Тата је 

мпј ватрени навијаш на свакпј утакмици. Када ми је нещтп пптребнп у вези са 

щкплскпм и тада је ту да ми ппмпгне. На свакпм кпраку се бпри за нас и за нащу 

срећу, јер какп пн каже: "Када сте ви срећни и ја сам". Пн је мпја сенка и увек ту 

када ми затреба. 

        Мпжда су за некпга пвп ситнице, али мени је све пвп щтп ми пн пружа, 

драгпценп и дпвпљнп да пн буде и пстане мпј јунак. Честп ми кажу да сам јакп 

слишан оему и тп је нещтп најлепще щтп шујем, јер има ли ищта лепще негп 

лишити на свпг идпла, свпг јунака. Сваки пут када тп шујем, ја сам најппнпснија 

пспба кпја ппстпји. 

 

АЛЕКСАНДАР НПВАЧЕВСКИ   VI4  
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МОЈ ЈУНАК 

 

       Мпј тата се зпве Ненад и пн је за мене јунак. Пд рпђеоа па дп данас, једини 

јунак за мене је пн.  

       Прве реши биле су ми "тата" и "тата Ненад". Пд првпг дана знала сам да је 

пн мпје све на свету. Пн није пбишан тата, пн је мпј јунак. Када сам била мала и 

када нисам имала са ким да се играм, пн је бип ту. Са мнпм се играп кап малп 

дете. Вплела бих, када ппрастем, да будем дпбар шпвек кап пн. Када гпд бих 

ппмислила на нещтп лпще, пн би ме извеп на прави пут, а акп није ту, ја бих се 

сетила оегпвих реши. Иакп не живим са оим, када дпђем кпд оега и ппред свпг 

ппсла, пн би ми ппсветип све време пвпг света. Када гпд ми је тещкп, сетим се 

оега и ппжелим да је ту, да ме загрли и прими у свпј мип и тппап загрљај. Има 

плаве, прпзирне пши кап мпре. Сталнп ми приша п свпјим дпгађајима из 

детиоства. Завидим му на оегпвпј храбрпсти и сналажљивпсти. Наушип ме је 

дпста ствари за кпје нисам ни знала. Јунак си када си дпбар шпвек, пријатељ и 

рпдитељ. Ппнпсна сам на тп щтп све ради сам. Увек заједнп правимп кплаше. Да 

није билп оега да ми сталнп гпвпри да се играм наппљу, не бих имала пп шему 

да памтим детиоствп. Када би сви птищли, пн би пстап са верпм и надпм у 

мене. Увек ми гпвпри да се трудим и дам све пд себе.  

 Тата је мпја снага, мпј најбпљи друг и мпј јунак. 

 

ЈЕЛЕНА ЦАВНИЋ    VI4   
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МОЈ ЈУНАК 

 

        У мпм живпту ппстпји мнпгп драгих и впљених пспба, али бих издвпјила 

једну пспбу кпја ми пунп знаши. Тп је мпја бака Снежана, жена кпју сви впле и 

цене, увек насмејана и дпбрп распплпжена. Пна је бака кпју заиста вреди 

ппзнавати. 

       Бака Снежа је већ некпликп гпдина у пензији. Живи у селу кпје се зпве 

Дубље. Не виђам је тпликп шестп, али сталнп мислим п нащим заједнишким 

тренуцима, дпк сам била девпјшица. Распусте пбпжавам, јер тада шестп идем 

кпд ое да јпј правим друщтвп и да јпј пришам п разним  стварима. Пна сада има 

педесет седам гпдина и срећна сам јер је иста кап и пре. Има прелепе тамне 

брапн пши, пдлишан смисап за хумпр и стрпгу лишнпст у правим мпментима. 

Сећам се када сам била мала, да бих сваку наушену реш на енглескпм, наушила и 

оу. Најлепщи тренуци са мпјпм бакпм су ти када играмп "каладпнт" или када 

ми пна приша каква су била времена. Наравнп, мпрам да сппменем оене 

смещне кпментаре на данащоу мпду, на пример, када сам птищла кпд ое у 

ппцепаним фармерицама, пна ме је забринутп питала: "Какп, срећп бакина, щта 

се десилп? Да ниси пала?" Ја сам се самп насмејала и ппказала каква је мпда 

пвих дана. Пна се прекрстила и рекла: "Ма, та данащоа мпда, ппкаже те кап 

бескућника, а реци ти мени, јеси ли јела?" Тп је пбавезнп питаое у оенпј кући. 

Пна је духпвита и шестп се щали, али зна да приша и п пзбиљним стварима. Акп 

имам неки прпблем и нещтп ме муши, мпја бака Снежа увек је ту да ми 

ппмпгне.  

       Мпја бака је жена великпг срца, нежна и псећајна пспба кпја уме да саслуща 

и да свима ппмпгне. Крпз живпт је увек мудрп кпрашала и стекла великп 

живптнп искуствп кпје сада дели са млађима пд себе. Пна је пспба кпја у мени 

изазива пгрпмнп дивљеое и ппщтпваое. Мнпгп је вплим, ценим и надам се да 

ће живети јпщ дугп, дугп.  

 

 КРИСТИНА НИКЕТИЋ   VI4   
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МОЈ ЈУНАК 

 

        Свакп има свпг јунака у живпту. Без те пспбе не бих бип сппспбан да 

се снађем. 

 Мпј јунак је мпј тата. Пн је шпвек кпји се труди да ми све пбезбеди и 

увек ствпри све щтп желим. Мпј тата ушини да ми сваки дан буде бпљи пд 

претхпднпг. Заслужује да буде јунак. Увек се пбрадујем када га видим. Знам да 

је преумпран, али пн сваки пут има стрпљеоа за мене и за мпја питаоа. Не 

желим да му пписујем изглед затп щтп би пнда пн бип пбишан кап и други. Мпј 

тата је пспба кпја зна щта да уради да би билп нащпј ппрпдици щтп бпље. 

Мпжда, пн и не зна да је јунак у мпм свету, али би требалп тп једнпм да му 

кажем. Наравнп, није увек све сјајнп. Честп ппгрещим и наљутим свпг јунака, 

али тп све брзп прпђе. Никада нећу бити бесан на свпг тату збпг нешега, јер 

знам да пн жели за мене све најбпље. 

 Срећан сам щтп је бащ пн мпј јунак. 

 

 

ФИЛИП ДРЕЗГИЋ   VI4 
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Песник је у сваком од нас 
Мајчин загрљај V2 

 

 

МАЈЧИН ЗАГРЉАЈ 

 

Тп је пспба шији ми псмех улепща дан. 

Тп је пспба кпја вреди. 

Тп је пспба, такве вище нема на планети. 

Тп је пспба кпја је јака, пна је једина 

и зпвем је мајка. 

     Давид  Мијатпвић 

 

Мајка је љубав, пна је цеп свет. 

Пна је врт у оему најлепщи цвет. 

Мајка је сунце и кад дан се смраши. 

Пна је најдража звезда кпја зраши. 

Ни у једнпм решнику нема је драже. 

Мајка је љубав - мпја и оена једна другу траже. 

 

     Лазар  Кнежевић 
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Најтпплији загрљај кпји псећам је загрљај мпје маме. 

Оене тппле руке мене греју и мазе. 

У оеним рукама се псећам најсрећније, 

најсигурније, најбпље. 

Тп мпже самп мпја мама. 

 

     Урпщ  Радпванпвић 

 

 

 

Ја сам најсрећнија када ме мпја мама загрли. 

Ја вплим када је мпја мама срећна, радпсна и весела. 

Ја се најлепще псећам када ме мама загрли. 

Вплим мпју маму највище на целпм свету. 

Мпја мама ми увек ппмпгне щтп гпд треба.  

Никада се не бих пдвпјила пд ое. 

 

     Милица  Стекић 
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Мајка је јединственп биће  

кпје пбасјава свашије детиоствп. 

Оена нас љубав защтити  

и пријатељски греје крпз цеп живпт. 

Кап щтп се мајка не дели и пстаје цела 

такп никп никад није испришап  

пришу п мајци јер пна крај нема. 

 

     Александра  Сајић 

 

Када нам треба ппмпћ ту је мама. 

Када нам треба тппап загрљај ту је мама. 

Када је хладнп ту је мама. 

Увек је мама ту када треба 

јер мама увек има разумеваоа и впље. 

Када ми треба ппмпћ, пна пита 

јер тп је мама. 

Мама је једина на свету. 

Мама се не меоа. 

Мама се впли пдавде дп неба. 

 

     Марија  Јпсиппвић 
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Мпја мама мене впли 

и сталнп се за мене мпли. 

Увек је уз мене и нежнп ме гледа 

Гпвпри ми тихп да ме никпм не да. 

Чува ме и щтити пд свих лпщих ствари 

испуоава жеље кпје ја ппжелим. 

 

Загрли ме увек рукама пбема  

милује ми кпсу и щапуће: 

- Срећп мпја впљена“. 

Мајка је мајка, најлепща бајка 

та наща рпђена мати 

све нам је дала и затп јпј хвала, 

а хвала малп и тати. 

 

     Никплина  Тпдпрпвић 
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Мајшин загрљај за мене знаши  

да хпће да ми ппмпгне  

да је спремна да ме ппсаветује  

и да ме впли. 

 

     Михаилп  Рајакпвић 

 

 

Када те бпли глав,а 

када те бпли дуща, 

самп те мајка слуща. 

У прпблему када си дп гуще 

оен псмех ти леши срце. 

У најстращнијем сну, у најхладнијпј нпћи 

оен загрљај ће ти ппмпћи. 

Кад те мајка у загрљај прими 

псећащ се кап принц фини. 

Све прпблеме и све муке 

рещиће мајшине тппле руке. 

 

     Матија  Јпцкпвић 
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Мајшина љубав спаја срећу, здравље 

радпст... 

Без мајке не би  

билп света 

на пвпј планети. 

Мајшин загрљај 

је јаши пд 

билп шега другпг. 

 

     Петар  Лазић 

 

 

 

Мајшин загрљај 

љубав и тпплпта оена 

све мпје снпве и бајке 

ниједна жеља не меоа 

нежан загрљај мпје мајке. 

 

     Наталија  Секулић 
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Мпј је живпт кап бајка, 

јер у оему ппстпји мпја мајка... 

Пна ме шува, пна ме впли 

и сваки дан брине какав сам у щкпли... 

Има срце великп и шистп 

и надам се да ће мпје бити кап оенп истп. 

Има лепе црне пши 

кпје сијају кап звезда у нпћи. 

У пвпј песми не ппстпји тајна 

јер мпја мајка је дивна и сјајна. 

 

     Никпла  Лазаревић 

 

 

 

Мајшин загрљај ме шини срећнпм. 

Пун је љубави и тпплине. 

У оему се псећам сигурнп. 

 

     Катарина  Срданпвић 
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Љубав и тпплпта, загрљај и срећа, 

све щтп мени пружа мајка најлепща. 

Ниједне снпве, ниједне бајке 

не мпже заменити глас мпје мајке. 

Нежан глас милује мпја псећаоа, 

али једнп знај - вплим те мама. 

 

     Злата Крајшинпвић 

 

Мајшин загрљај увек је ту за мене. 

Кад ми дан лпще крене, 

пн је тај кпји ће тугу да скрене. 

Псмех на лице ће да врати, 

да никп не пати. 

Мајшин загрљај пун љубави и мира 

дневнп треба свима. 

 

     Маријана Мијатпвић 

 

 



47 
 

 

Када нас нещтп бпли ту је мама. 

Када нам нещтп треба ту је мама. 

Мајшин загрљај је нещтп најбпље 

и најтпплије. 

Мајке нас највище впле. 

 

     Милпщ  Љубинкпвић 

 

Тпплпту у мајшинпм загрљају псећа свакп 

Пун је љубави, радпсти и сигурнпсти 

у загрљају. 

Пдани смп у оеним рукама 

жељни вернпсти према нама 

вплимп оену брижнпст 

кпја нам даје срећу. 

Када плашемп загрљај је ту да нас смири 

и насмещи, дпбрпту да. 

Са загрљајем није свеједнп 

без оега нищта немамп 

у оему нестане туга и мржоа. 

Заслужени загрљај ми желимп 

јер истерује лпще  и даје срећу. 

       Снежана Илић 
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Сви ми вплимп да дпбијемп ппклпне. 

Али мајшин загрљај и љубав су највећи ппклпн. 

Јер никп не зна да впли и грли кап мајка. 

 

     Александра  Милпванпвић 

 

 

ПЕСМА П МАЈЦИ 

 

У пшима једне жене 

видим брата, 

видим сестру, 

видим себе. 

Ппглед јпј је љут 

и иде пп прут. 

 

Нас три врагплана, 

играсмп се лпптпм, 

усред стана, 

Скпши лппта левп, 

а затим и деснп, 

па правп у аминп тестп. 
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Јпј, какп је мама љута! 

Мпрамп се снаћи 

дпк не стигне дп прута. 

 

Затрептасмп пкицама слатким 

да јпј се псмех на лице врати, 

тај трик увек пали. 

- Извини, мама! 

Нисмп хтели. 

Малп смп се занели. 

 

Сјај јпј се у пши врати, 

а на усне псмех слети. 

Извукп смп се пвај пут, 

да мама не пде пп прут! 

 

      Вељкп  Заблаћански 

 

    

 


