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Уводна реч 

Зборник литерарних радова настао је као плод сарадње са наставницима 
који су поштоваоци народне традиције и дела Вука Караџића у Србији, као и у 
дијаспори. 

Удружење „Чувари дела Вука Караџића” правни је наследник чачанског 
Огранка Вукове задужбине из Београда који је формиран на Савиндан 1999. 
Оснивач и доживотни председник Огранка, а од 2013. и Удружења,  мр Гроздана 
Комадинић, својим  оптимизмом, неисцрпном енергијом и преданошћу покретала 
је велики број културних активности и окупила изузетан број поклоника српске 
народне традиције и културе. Њен дугогодишњи менторски рад са ученицима 
Економске школе проширио се на школе и установе Моравичког округа, а овај 
зборник показује да је прешао границе и округа и Србије. 

Гроздана Комадинић следила је Вука Караџића у неуморном раду и 
потрази за духовним благом, имајући на уму да вредности морају бити сачуване.  

„Не да се, али ће се дати!”, веровао је Вук. 
Није се дало за Грозданиног живота да се објави зборник литерарних радова 

младих стваралаца, али је у години њене смрти остварена та давнашња намера.
И овогодишњи конкурс, петнаести по реду, уродио је мноштвом 

приспелих радова. Задатак за комисије био је  тежак као и сваки пут досад, али 
задовољство је све веће јер број наставника и ученика који се укључују расте, као 
и квалитет радова. 

Ово издање зборника представља лепе примере креативног стваралаштва 
у разредној и у предметној настави, у основној и средњој школи као и многе 
нове сараднике: и младе ствараоце и колегинице и колеге који их подстичу на 
писање.  

Чланови Удружења поносни су због оваквог ширења Вуковске породице, 
како ју је називала Гроздана Комадинић, јер су у литерарним прилозима 
препознали чуваре старог и ствараоце новог и напредног и, истовремено, 
истрајне практичаре посвећене својим ђацима и духовним вредностима које 
преносе младим генерацијама. 

Хвала свима на дивној сарадњи! 
Срдачно, до следећег зборника! 

Управни одбор Удружења! 
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Конкурс за 2019. 

Управни одбор Удружења „Чувари дела Вука Караџића” и Град Чачак 
објавили су у октобру 2019. литерарни конкурс за ученике основних и средњих 
школа „Млади чувари српске народне културе”. 

Право учешћа на конкурсу имали су сви ученици основних и средњих 
школа у земљи и иностранству који пишу на српском језику и ћирилици. Конкурс 
је расписан за три узрасне категорије:     

први циклус образовања – од првог до четвртог разреда ОШ; 
други циклус образовања – од петог до осмог разреда ОШ; 
трећи циклус образовања – средња школа. 
По три најсупешнија рада (укупно девет), награђено је вредним књигама из 

фонда за награде и дипломе које је обезбедио Град Чачак, као главни покровитељ 
манифестације.  

Победницима су награде уручене на свечаном програму „Млади чувари 
српске народне културе”, одржаном у Градској библиотеци „Владислав Петковић 
Дис” у Чачку 11. децембра 2019. године. Овај је програм једна од активности 
Свечаног програма обележавања Дана града Чачка. 

Због броја и квалитета пристиглих радова, Скупштина Удружења одлучила 
је да објави све радове са конкурса у електронском билтену „Млади чувари српске 
народне културе”.  

ТЕМЕ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 
Није Чачак рима за облачак 
Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 
Опустела села биће опет весела 
Иако су наслови тема уобличени као стихови, радови могу да буду 

песнички и прозни. Услов је да буду написани самостално и да одражавају дечји 
доживљај и дечје погледе. Прва тема се односи на Чачак као град са дугом 
историјом и богатим културним наслеђем, као град који светли својом баштином. 
Идеја је да се пише о томе због чега се воли Чачак или о културним и/или 
историјским вредностима, свему ономе што би ученицима била метафора/симбол 
сунца насупрот облака, кише и мрака на које алудирамо речју „облачак”. Они који 
су рођени у Чачку могу да пишу због чега воле свој завичај и на шта су поносни, а 
они који нису из Чачка, могу да се упознају са вредностима овог града и да му на 
свој начин одају пошту. У основи ове теме је неговање завичајности и родољубља.  

Друга тема је подстицајна за размишљање о речима које су чули од 
старијих, а чије им је значење непознато јер их њихова генерација не користи 
(архаизми и историзми). Радови могу да буду написани као књижевно дело 
(одабрана стара реч постаје мотив књижевног дела) или као писмени састав у 
којем се тумачи нека непозната реч и образлаже њено значење, уз субјективан 
однос аутора према самој речи или ономе што та реч означава. 
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Трећа тема може да обухвати описне и социјалне мотиве (опис села, 
размишљање о томе зашто су села опустела), али би поента требало да буде 
светла (који су то тренуци када села нису пуста и када оживе). 

ТЕМЕ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 

Стари предмет са тавана 
Прича из мог краја 
Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 
Теме могу да буду обрађене као песме, кратке приче или писмени састави.
У стваралачком фокусу прве теме су предмети који више нису у употреби 

(нпр.  преслица, мотовило, наћве, тоцило и сл.) и оживљавање некадашњег 
живота у Србији.  

Друга тема је отворена, може да се односи на приче из прошлости и  на 
приче из савременог живота, на сеоски и на градски амбијент, може да буде  
везана за догађај или доживљај, а може и за личност (историјски познату или 
непознату), по слободном избору ученика.  

Трећа тема у књижевној или есејистичкој форми указује на важност језика 
и поштовање сопствених корена (традиционалне вредности). 

ТЕМЕ ЗА ТРЕЋИ ЦИКЛУС 

„Једино љубав мирише на бесмртност, јер мирише на Бога.” (Свети ава 
Јустин Ћелијски / Преподобни отац Јустин Ћелијски, српски светитељ) 
„Тешко је стање када је на уснама светост, а у срцу безакоње и злоба.” 
(Свети Антоније Велики) 
Минирај реч „издоминирај” – о туђицама у савременом српском језику 
Дозвољена је жанровска разноликост: песме, поеме, кратке приче или есеји. 

       Прве две теме могу бути посвећене обележавању 800-годишњице 
аутокефалности СПЦ, односно да им се приступа као религиозним темама, али 
могу да се тумаче и као теме посвећене љубавним и социјално-критичким 
мотивима.  

Трећа тема је лингвистичка и подразумева критички однос према туђицама 
у савременом српском језику. 

На Међународни литерарни конкурс Удружења „Чувари дела Вука Караџића” 
из Чачка одазвало се 229 ученика из земље и дијаспоре. 

У ову својеврсну вуковску збирку ушли су сви радови: они који су 
пристигли након рока или они који нису стигли на предвиђену мејл адресу па су 
пронађени касније, као и они који нису вредновани јер су дисквалификовани због 
непоштовања пропозиција. 
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Није Чачак рима за облачак 

Чачак је град у ком сам се родио и у коме живим и растем. И Чачак расте. 
Зидају се нове куће и зграде и реновирају се улице и тргови. Наш град расте и 
пролепшава се. 

Окружен је планинама и кроз њега протиче река Западна Морава. Имам ту 
срећу да живим близу реке и да свакодневно шетам градским бедемом. Мама каже 
да је бедем најлепши део града. Ту  сам направио прве кораке држећи родитеље за 
руке и од тада то радимо свакодневно. Пређемо цео бедем, спустимо се до обале 
реке и дишемо свеж ваздух. Са бедема се спустимо у парк којег посебно волим. 
Волим његово дрвеће и његове споменике и фонтане, љуљашке и клацкалице. 
Волим га у пролеће кад сав озелени и у јесен кад је прекривен хиљадама боја.  

Из парка ми је тата показао једну стару зграду и каже да је у том улазу 
рођен Бора Ђорђевић, најпознатији рокер из Чачка. Највише волим да се играм 
поред фонтане у парку, ту се дружим са децом из различитих делова града и из 
других школа. 

Поред парка се налази велика бела зграда са великим степеништем и 
стубовима, која изгледа као дворац. Сазнао сам да је то Институт за воћарство и 
да у њему научници производе нове врсте воћа, посебно јабуке. Док сам ишао у 
вртић Невен који се налази у близини, маштао сам да за време спавања са 
другарима пређемо у Институт и да тамо гледамо те научнике. Ја желим да будем 
научник кад порастем и волео бих да будем биолог. 

У близини парка налази се Галерија „Надежда Петровић”. Она је једна од 
првих српских сликарки и у галерији се налазе многе њене слике, али и слике 
других уметника. Често маштам да ћу кад порастем и постанем сликар, једна од 
мојих слика висиће на зиду наше галерије.  

Одмах поред галерије налази се црква, која је једна од најстаријих у Србији, 
Богородица Градачка, и она је свети зрачак који вековима светли мој град Чачак. 
Вековима стоји на истом месту и памти многе догађаје. Преко пута цркве се 
налази Чачанска гимназија. Не могу се набројати сви њени ђаци, који су  постали 
уметници и научници познати у целом свету.  И моји мама и тата ишли су у ту 
Гимназију, а мама ми је рекла да је поноснија што је завршила чачанску гимназију 
него Правни факултет у Београду, и да су чачански гимназијалци одувек били 
најбољи студенти на факултетима и да су понос и светло нашег града. 

 Испред Гимназије се налази биста Надежде Петровић коју је извајао 
познати вајар Иван Мештровић у Америци. Тата каже да је из љубави и 
поштовања према сликарки, бисту извајао бесплатно и поклонио је нашем граду. 

Лети се највише окупљамо на градском тргу кога краси велика фонтана. 
Кад сам био мали, шетао сам се по њеној ивици и упао у воду и био мокар до голе 
коже. Око фонтане расту најразличитије биљке, а највише ми се свиђа сребрни 
бор. У близини трга се налази и најстарији споменик у граду, а то су римске терме 
које су биле некадашња купалишта, као базени. Тата и мама кажу да, ако су на том 
месту постојале терме, сигурно су постојали и други римски објекти, храмови и 
колесеуми, а скоро је направљена прелепа фонтана која је бела и сија у мраку и 
око ње се лети окупљају и стари и млади да се друже и расхладе и зове се Римска 
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фонтана да нас подсећа на прошлост града. Ту поред је и стари Хотел Београд који 
је много леп и са чије терасе сам гледао старе терме. 

Град не чине само зграде и споменици, највише га чине његови 
становници. Наш град је изродио много знаменитих људи, по чијим именима се 
данас називају многе улице, школе и установе по целој Србији. Један од њих је др 
Драгиша Мишовић поред чије куће често пролазимо. У мом граду има места за све 
и старе и младе, моја мама зато највише и воли градски парк јер је најсрећнија 
када види да на једној клупици деке играју шах, на другој тинејџери слушају 
музику, око фонтане деца трче, а на игралишту младе маме и тате уче децу првим 
корацима и то се тешко може описати речима колико је лепо. 

Мој град је познат и по установи Зрачак за децу којој је потребна мало већа 
помоћ да уче и да се развијају. Наш град је добар град за све добре људе, и мама 
често говори да би била најсрећнија када би се у град вратили сви наши Чачани 
јер их је пуно у целом свету и сви су тамо успешни и замишља како би град 
процветао ако би се они вратили. Тата је рекао да људи обиђу цео свет како би 
схватили да им се све лепоте света налазе испред носа, у родном граду. Бранко 
Коцкица је исто рекао да нема лепшег места од места у коме си рођен и за кога те 
вежу прве успомене. 

Најлепше у граду је када се чују деца око зграда, на игралиштима, на 
бедему и постоји песма деца су украс света, а ја певам деца су украс Чачка.  

Волео бих да моји другари и ја останемо да живимо у нашем граду када 
порастемо и да мој град остане рајско место да дивније не може бити како су о 
њему говорили неки историчари.  

У граду нас чува бронзана статуа Војводе Степе, и Танаска Рајића као 
подсећање на светлу прошлост. Чувају нас и наши вредни родитељи који храбро 
одгајају мале Чачанчиће у будуће полицајце, лекаре, фризере, возаче, научнике у 
поштене људе који уливају веру да нас чека светла будућност, али другачија него 
што је била прошлост, јер су се наши преци изборили за нашу слободу и мир па на 
нама остаје да будућност учинимо блиставом нашим радом, пријатељством, 
лепотом и знањем, јер домовина се тако брани. 

Небом плови бели облачак 
Кроз њега се пробија сунца зрачак 
То представља наде трачак 
Да лепши и срећнији буде наш Чачак 
А у центру града вековима светли свети зрачак 
Богородична црква чија звона склањају облачак. 

Федор Живковић,  I4  / ОШ „Милица Павловић” Чачак 
Учитељица Милена Аћимовић 
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Није Чачак рима за облачак 

Ја сам Наталија и живим у Чачку. 
Комшиница на трећем спрату има чудну мачку. 

Чачку се дивим и у њему волим да живим. 
Немања са петог спрата има куче, 

па комшиницина маца на њега мјауче. 
Јесен је почела и лишће пада, 
а моја мама петици се нада. 
Чачак није рима за облачак, 

али када у њега дође београдски мачак, 
мој Чачак ће обасјати велики зрачак. 

Наталија Обреновић, II2 / ОШ „Филип Филиповић” Чачак 
Учитељица Тамара Југовић 

Није Чачак рима за облачак 

Напољу пада досадна киша. Моји родитељи су заузети, док је мој добар друг 
прехлађен. 

Одлучио сам да ипак прошетам под кишобраном. Киша сада пљушти. 
Убрзавам ход као да могу да јој побегнем. Већ сам у самом центру града. Са моје 
леве стране угледах римске терме где су се Римљани купали некада крајем трећег 
века. Сумњам да би по оваком времену били расположени за ту разоноду. Мој  
брзи корак и пречица ме воде поред зграде Гимназије, Цркве „Светог Вазнесења 
Господњег” и поред најстарије стамбене зграде у Чачку, а то је Јована Обреновића 
конак. Киша постаје кишица и врапци стресају крила на олуцима Галерије 
„Надежде Петровић”.  

Већ се према планини Овчар стидљиво пробијају зраци сунца. Брзо се  
пењем на бедем, а одатле стижем до бране на Морави. Звони ми телефон. Мајка 
ми каже да је стигла кући, а да је мом другу прехлада готово прошла. 

Сунце је сада ружичастом бојом обојило вечерње небо. Мој град, моји 
родитељи, другови и сви добри људи опет су расклонили тамне облаке. 

Огњен Китановић,  II2 / ОШ „Филип Филиповић” Чачак 
Учитељица Тамара Југовић 
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Није Чачак рима за облачак 

Да ли мене моје ухо вара 
или то неко само приговара 
да је Чачак рима за облачак? 
Људи моји, ко то лажи говори, 
стара песма – ту су одговори. 
Песма стара, а у њој је рима 
не мари да ли је лето или зима. 
Да ли је киша или сунца зрачак, 
песма грми кроз мој родни Чачак. 
Од давних дана и легенде са брда Љубића, 
храбрих Срба и Танаска Рајића, 
Великога рата, војводе Степановића. 
Бруји песма стара, поносом исткана, 
песма права, давно испевана. 
Од два брата, обадва грлата, 
са Овчара и Каблара, 
грми иста песма стара. 
Уз звук трубе са планине Јелице 
миле им сестрице, 
са Мораве, реке лепотице. 
Песма тече у равне долине, 
широке чачанске котлине. 
Стара песма, историјски пут дугачак, 
песма стара увек бруји кроз мој Чачак. 
Силна песма двојакога стиха, 
за свакога некаква прилика: 
лепа Мара или чобаница, 
личност бела лица 
или голуб млада птица. 
Ори песма од Краљева 
па све до Ужица, стара песма, 
свима знане ноте, 
бистрог тона, природне лепоте. 
Стара песма кроз мој град се ори, 
труба свира као да говори. 
Стара песма мојим градом кружи, 
незнанцу сваком одговор да пружи. 
Није Чачак рима за облачак, 
ти, незнанче, мани се те риме, 
Чачанин сам – поносим се тиме. 

Никола Јовашевић, II2 / ОШ „Филип Филиповић”  Чачак 
Учитељица Тамара Југовић 
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Није Чачак рима за облачак 

Није Чачак рима за облачак, 
нит' Краљево замена за Ваљево. 
Ко' што Гружа нема мужа, 
јер јој Ибар руку пружа. 

Није Копаоник исто што и јеловник. 
Нит' је Ниш плашљив као миш. 
Ни Београд није шала,  
јер је леп ко бела лала. 

Гоч је права фаца, 
јер на Бању око баца. 
Студеница није као стара воденица.  
Она и Жича су наша поносита прича. 

Зато јесте Србија, наша лепа авлија! 
Речи нам се римују, јер волимо Србију!!! 

Ученици III1  / ОШ ,,Милунка  Савић” Витановац 
Учитељица Мирјана Томовић 
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Није Чачак рима за облачак 

Другарица моја Вила, 
пита мене: „Где си била?”  
Погледам је и застајем, 
па одговор загонетан дајем:  
„На чаробном месту мила!  
Погађаш ли где сам била? 
Где тиха, ал' упорна река  
стрпљиво тече и нас чека. 
На обали је из бајке град 
И све у њему чаробно сад:  
људи, цвеће, сунце, облачак… 
Погађаш сад да то је Чачак. 
Не постоји таква рима, 
да опишем шта све има!” 

Меланија Вучинић, III2 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци 
Учитељица: Која Нишавић 

Није Чачак рима за облачак 

Није Чачак рима за облачак, 
већ је Чачак сјајног сунца зрачак, 
што зором раном буди Овчар, 
а у сутон тихи поздрави Каблар. 

Ту Морава тече, хучи, бруји,  
док јој ветар шапуће и јури. 
Ту су људи вредни и великог срца,  
као сат у центру што нечујно куца. 

Бојан Ђорђевић, III2 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци 
Учитељица Која Нишавић 
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Није Чачак рима за облачак 

Није Чачак 
рима за облачак,  
већ  је Чачак  
срце Шумадије и Србије. 

Није Чачак 
рима за облачак,  
већ град генерала  
Степе Степановића. 

Није Чачак 
рима за облачак,  
већ место рођења 
Диса и Бранка В. Радичевића. 

Није Чачак 
рима за облачак, 
већ град који улепшава збирка 
Надеждиних слика. 

Није Чачак 
рима за облачак, 
ни рима за маслачак, 
ни рима за мачак, 
ни рима за трачак.  

Чачак је прелеп град, 
који би требало  
да посети свак.. 

Лена Давидовић, III3 / ОШ „Жарко Зрењанин” Кикинда 
Учитељица Аница Шаргин Њагрић  
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Није Чачак  рима за облачак 

Чачак је мој зелени град, увек зелен, увек млад. Кроз њега Морава река 
тече, поред ње шетам свако вече. 

Гледао сам како се облаци крећу и гомилају на небу. Стали су испред сунца 
и сакрили га. Одједном, све  је постало сиво и суморно. Небо је изгубило своју
ведрину. Његова нежна плава боја нестала је у тами облака. У даљини се чула 
грмљавина. Севало је, муње су се пробијале кроз облаке и парале небо. Звуци су 
били све јачи и јачи, а небо све тужније и тужније. Испружио сам руку и покушао 
да ухватим његове сузе. Хладне и ситне капи падале су на мој длан. И ја сам се 
растужио. Желео сам да облаци оду и да се небо поново смеши. Да сунце опет 
голица лишћем прекривено дрвеће, да трава милује земљу по којој деца газе и 
срећно се играју. 

Облачно небо или не, мој град, мој Чачак, зрачи својом топлином, обасјава 
осмесима нас који у њему живимо и дишемо његовим плућима. 

Јанко Јововић, IV1 / ОШ ,,Вук Караџић” Чачак 
Учитељица Јасминка Марић Глишовић 

Није Чачак рима за облачак 

Људи кажу да се Чачак  
римује уз облачак. 
Али облак може бити црн или сив, 
а Чачак се никако не римује с тим.  
Западна га Морава краси 
и његове плодне обале кваси. 
Јелица, Овчар и Каблар чувају ту лепоту. 
И Вујан би у његову одбрану стао. 
Ако треба послао би лаву.  
Мој град је сунцем окупан,  
насмејаним лицима обасјан  
и у њему се осећам сигуран.  
Зато вам кажем да Чачак  
није рима за облачак. 
Чачак је као зрак, као зрачак. 
Е, то се римује са Чачак! 

Огњен Иванковић, IV1 / ОШ „Вук Караџић” Чачак 
Учитељица Јасминка Марић Глишовић 
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Није Чачак рима за облачак 

Када неко каже облак, помислим на кишу. Киша лије као што сузе лију кад 
људи тугују. Можда и облаци плачу за сунцем, ко зна! Ако се ради о облачку, то је 
још тужније. Облак, мали облачић, а тужан! Као да мало дете плаче, облачак не 
штети нама, јер не лије пуно кише, али је теже ако је он тако мали и несрећан. Ако 
је облачак нешто тако тужно, зашто да наш град буде рима за њега?  

Како уопште један град да буде рима за облачак? Такав град би могао да 
буде неки где често пада киша. То би значило да од климе зависи да ли је град  
рима за облачак, зар не? Колико ја знам, Чачак и није толико често кишан. 

Овакво размишљање има смисла, темељи се на облачности и количини 
падавина. Чиста географија. Научници не кажу да облаци плачу, већ да пада киша. 
Ја више волим да посматрам све кроз двоглед маште. Боље се види  право стање. 
Рекла сам вам да је облачак тужан према двогледу, али како се то односи на град 
који се с њим римује? Можда да прво сазнам како се мери облачност. Моја сестра 
увек има проблема са географијом и стално се преслишава. Она каже да се 
облачност мери оком. Пребројимо колико десетина неба је прекривено облацима. 
Како се онда мери  облачност града? Рекла ми је да се манем ћорава посла и 
наставила да тражи неку планину на карти. Наставила сам сама да се бавим 
облачношћу града. Изашла сам на улицу и почела да вршим своје метеоролошко 
истраживање. Нисам посматрала небо, већ људе који пролазе. Било је страшно 
облачно. Све сами облаци пролазе поред мене, муње севају и грми на све стране. 
Сиви, тмурни облаци крећу се аутомобилима и на бициклима, грмећи једни 
на друге и на саобраћај. Од оволике облачности пожелела сам да се вратим 
кући.

Унутра је била друга слика. Мама и сестра су биле веселе, једна због     
научене географије, а  друга  због скуваног ручка.  И тата је био срећан што се 
вратио   с  посла. Код куће је било сунчано. Одлучила сам да поново изађем 
напоље и понесем мало сунца из куће. Када се небо наоблачи, не видим сунце и 
ведрину. Исто је и са градом.  Од облака не видимо сунце међу људима. 
Обришем ја мало двоглед маште о горњи део сањарске униформе, можа је 
замагљен. Заиста, међу сивилом засија и понеки зрак. Мајке гурају бебе у 
колицима, заљубљени парови пролазе, деца се играју, ђаци иду из школе. Сви 
сијају! Како се небо разведри, разведри се и град од насмејаних лица. 

Од нас зависи да ли смо облачак или сунашце. Сви се некад натмуримо, 
али то треба да прође и поново ћемо засијати. Што више има сунашца, мање 
је облачно у граду. Помозимо и облацима, можда им је тежак дан. Умеју и они 
да  сијају, али су заборавили. Кад се више десетина града не сети да засија, велика 
је облачност, како ја мерим. Потрудимо се да смањимо облачност у Чачку, нека 
буде рима за сунашце, ако не песничка, онда бар овако, у машти. 

Аријана Софија Тимотијевић IV1 / OШ ,,Вук Караџић” Чачак 
Учитељица Јасминка Марић Глишовић 
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Није Чачак рима за Облачак 

Око Облачка плете се играчка: 
Да ли на свету достојног има  
да Облачку буде рима? 

Први је Облачку пришао мачак: 
Има ли наде трачак 
да ја, један обичан мачак,  
будем рима за Облачак? 

Облачак само окрете главу, 
и загледа се у зелену траву. 
За мене ниси права рима 
на свету бољих рима има. 

Након тога, Облачак одлучи, 
да дошло је време да се мало помучи. 
Пође он на пут по беломе свету,  
и у једном лету, 
облети целу планету. 

Кад је Облачак дошао у Чачак, 
питао је гласно, 
да ли неког довољно часног има 
да му буде рима. 

На то ће Чачак радозналом Облачку: 
Ја бих волео да будем рима,  
неком бићу са висина. 

Мислио се мало Облачак па рекао:  
Није Чачак добра рима за облачак. 
Бољих на свету има, 
који могу да ми буду рима. 

И ту усред Чачка  
Облачак угледа цвет маслачка.  
Обрадова се јако. 
То је то и тачка!  
Нису ни мачак ни Чачак, 
већ је маслачак права рима за Облачак. 

Дарја Кањевац IV1 / ОШ „Браћа Барух” Београд
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Није Чачак рима за облачак 

Сваки облачић, сив или бео, 
Може да покрије Чачак цео. 
Он се не љути, јер му прија, 
Да се о њему песма свија. 

Зашто би Чачак љут био, 
Што се над њим облачић надвио. 
Па није крив бели облачак, 
Што не зна Чачак колико је дугачак. 

А можда би он то знао, 
Да га један мачак није слагао. 
Рече му да су маслачак и зрачак 
Праве мере за град Чачак. 

Није Чачак рима за облачак, 
Јер нема мали зрачак, 
Али ни маслачак 
Као његов друг мачак. 
Јана Митровић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Олгица Цветковић 

Није Чачак рима за облачак 

Није Чачак  
рима за облачак, 
већ је Чачак 
где цвета маслачак. 

Није Чачак  
рима за облачак, 
већ је Чачак  
где је жути мачак. 

Није Чачак  
рима за облачак, 
већ је Чачак 
где је један трачак. 

Није Чачак  
рима за облачак, 
већ је Чачак 
где је један црно-бели сврачак. 

Урош Стефановић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Олгица Цветковић  
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Питали смо баке и деке 

У једној малој чаршији живи деда Миле. 
Он окупи чељад око себе и прича им беседе о хајдуцима. 
Чаршија – мали град. 
Чељад – деца.  
Беседа – прича. 
Хајдук – побуњеник. 

Душан Мирковић, I2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Душица Савић 

Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Срећна сам јер сам научила слова, па могу сама да читам. Упознајем нове 
речи, али су ми драге и неке старе. Те старе се заборављају. Њих ми објасни бака. 

Тако она каже: тараба – ограда, ћаса – чинија, абер – вест, белај – невоља, 
вајда – корист, гуја – змија, гуша – врат, пенџер – прозор, дућан – продавница, бели 
мрс – кајмак и сир, смок – кувани пасуљ, кондуре – опанци. 

Мени су све те речи необичне, али волим када ми бака каже да се ваздан 
кинђурим ђинђувама и да сам мали кицош. 

Теодора Даниловић, I3 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица
Учитељица Мирјана Парезановић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Веома се радујем одласку код баке и деде. Они живе у селу Шуме, близу 
Ивањице. 

У њиховој авлији има много цвећа. Миришу перунике и божури. На асталу 
стоји  ћаса. У њу је бака ставила бели мрс који мажемо на врућ сомун. Негде  у  
ћумезу имају стари креденац. У њему стоје бакине прње и ћилими. Ту сам 
пронашла и прелепо зрцало. Деда ми је рекао да га чувам, да не би било белаја. 

Ваздан бих ишла на село код баке и деде и слушала старе речи неке. 

Нина Ниџовић, I3 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Мирјана Парезановић 
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Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Често идем у село где живи моја прабака Чеда. Она има деведесет две 
године.Увек прича занимљиве приче, помиње и неки рат. Рекла ми је да је било 
тешко живети за време рата. Од ње чујем доста речи које не знам шта значе.  

Једном ми је рекла да јој донесем мараму из шифоњера. Мени је било чудно 
шта ми је рекла. Питао сам деду шта је шифоњер. Деда ми је рекао да је то орман. 
Онда сам отишао по мараму. Када сам отворио њен шифоњер, видео сам доста 
ствари. На полицама је било одела, неких лекова и марама. Изабрао сам једну и 
однео прабаки. Рекла ми је да испод марама има чоколада за мене.  

Волим да идем код ње и да слушам њене приче. 

Никола Радишић II1  / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Радинка Богдановић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Много свог времена проводим код бака и дека. Причали су ми о свом
животу, како је било када су они били мали. Научили су ме многим старим
обичајима, али и необичним старим речима. 

Многе наше старе речи, воде порекло из других језика. Најчешће из 
турског, али су се применом одомаћиле међу нама. Тако сам од њих научила да 
Божић и славу увек честитам са „Срећно и берићетно”. Берићетка је стара реч која 
значи плодно, родно, корисно. Када се брат и ја играмо у дворишту, они су срећни 
што чују наш жагор. Жагор је стара реч за причу.  

Када правимо несташлуке, они се смеју нашим зијанима. Зијан је нека 
штета или квар, коју ми направимо. У томе смо увек барабар или једнаки.  

Када дође зима, бака нас опомиње да обучемо шловијанку или поткошуљу. 
Гледајући нас крооз окна, тако се некада говорило за прозор, говори нам да не 
трчимо низ клизаве басамаке или степенице. Када промрзли уђемо у топлу кујну, 
обавезно грејемо руке поред фуруне и сулундара. Када поседамо за кабасти астал, 
бака нам донесе шербе, а ми прижељкујемо и понеки слаткиш из њеног креденца. 
Увече се ушушкамо у њене топле ћилиме, па слушамо њене беседе или приче. 
Углавном нас саветује да све радимо напослено. Хтела је да каже да радимо 
исправно, онако како треба. 

Ако се речима мери богатство језика, онда се за српски језик може рећи да је 
веома богат. На нама је да језик негујемо, а речи чувамо од заборава. 

Ивона Костић, II3 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Сања Мићић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Моја бака се зове Митка. Она живи са нама. Највише волим када сиђем са 
спрата код ње, ушушкам се и она ми прича како је живела, када је била мала. 

Сећа се како је седела крај пенџера и посматрала свог оца како бритвом 
деље пруће. Мајка јој је носила воду са извора у буцама. Млеко је кувала у бакрачу 
крај огњишта, да би прехранила троје деце. Спремала је качамак и цицвару. Каже 
да је за празнике њихова софра, била јако скромна. Понеку коцку шећера им је 
чувала у шкриљама. 

Бака се насмеши иако су то за њих била тешка времена. Били смо јако 
срећни. 

Дуња Вељовић, II3 / OШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Сања Мићић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Било је то ове јесени када сам са баком и деком отишао на село. 
У дворишту је била једна веома стара кућа. Замолио сам баку и деку да 

уђемо у њу. Деко ми је објаснио од чега је направљена, и чему су користиле ствари 
у њој. Била је направљена од ћерпича, непечене цигле од блата и сламе. Кров је 
био  покривен  ћерамидом,  старинским  црепом.  У  кући   сам   видео   и   огњиште,  
место   где   се   ложила   ватра   и   окупљала  породица.  Изнад  огњишта  висиле  су  
вериге, јак гвоздени ланац на кога се качио бакрач, посуда за кување хране. На 
зиду је била окачена пожутела икона, слика светитеља. На поду на средини куће 
стајала је синија, низак округли сто. На столу се налазио сач, посуда од глине. 
Прозори су имали дрвене капке кроз које је пробијала светлост. 

Када смо отишли из те старе куће, дуго сам размишљао о људима који су у 
њој живели и о стварима које су користили. Све те ствари имале су имена која до 
тада нисам нигде чуо. Уз помоћ баке и деке сазнао сам да су се некад користиле и 
старе речи неке. 

Aрсеније Матовић, II4 / ОШ „Милица Павловић” Чачак 
Учитељица: Лела Петровић 
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Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Одвајкада сам волела пешке да дођем у село и преко плота да прескочим у 
авлију. 

Тамо је велики астал пун разних ђаконија. 
Поред авлије је луг са великим грмом, на коме са верига виси велика 

љуљашка, а ми деца вијамо по васцели дан. Играли смо се пиљака, клиса, машке и 
шуге. 

Баш нам је било забавно! 

Јана Гачановић, II4 / ОШ „Милица Павловић” Чачак 
Учитељица Лела Петровић 

Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Моја бака као чика Јова Змај користи много занимљивих, али мени 
непознатих речи. Научила сам од баке много старих речи, као што су 
одвајкада, поваздан, искати, тренути, љоснути, дичити се, чесница... 

Од свих речи које сам чула од баке, једна ми је била посебно занимљива. У 
питању је реч ономад. 

Зашто је ова реч посебна видећете у мом објашњењу. Једног дана питам ја 
своју баку: – Бако, кад ћеш опет да дођеш код нас?  

Бака ми одговара: – Доћи ћу, била сам ономад. 
– Шта значи, бако, реч ономад? – упитах је.
– Реч ономад значи да се нешто десило пре два дана – рече моја бака.
Била сам срећна што сам научила још једну нову реч и отишла одмах да се

похвалим мами. 
Кад сам другог дана опет отишла код баке, чујем је како прича некоме 

преко телефона: – Ономад кад сам била у бањи... 
– Бако, ниси прекјуче била у бањи, него пре две недеље – прекинух је ја.
– Јесте, пре две недеље сам била у бањи, али реч ономад може да значи и да

се нешто десило и пре две недеље и пре недељу дана. 
Помислила сам како је ово једна веома занимљива реч и одмах сам добила 

идеју. Кад ме мама и тата буду питали кад сам последњи пут вежбала математику, 
ја ћу им рећи да је то било ономад, па нек они размишљају да ли је то било јуче, 
прекјуче или пре две недеље. 
Списак и значења непознатих речи: 
*одвајкада – одувек
*поваздан – по цео дан
*искати – тражити
*тренути – накратко се одморити
*љоснути – пасти
*дичити се – поносити се
*чесница – посни колач који се спрема за Божић

Ана Марија Ђорђевић, II4 / ОШ „Милица Павловић” Чачак 

Учитељица Лела Петровић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Седим са баком и дедом у топлој соби. Играмо се На слово, на слово. 
Почињем прва: „Глагол, на слово, на словооо ... Г!” 
 Бака рече: „Гукати!” Деда рече: „Газити!” 
„Не!”, радосно узвикујем. 
Наставише упорно наизменично да погађају: „Галопирати! Грактати! 

Газити! Грлити! Гњечити! Гурати!” Ја се смешкам. Знам да неће погодити. Они  
ипак не одустају: „Говорити! Губити! Гласати! Гладити! Гњавити! Гнездити се!”  

Ја  одрично одмахујем главом и од тога ме већ боли врат.  На срећу,  бака и 
деда у глас викнуше: „Предајемо се!” 

Победничким гласом откривам замишљену реч: „ГУГЛАТИ!” 
Бака и деда се у чуду згледаше. „Шта значи та реч, лоло?”, питају. „Па то вам је оно 
када седнете за лаптоп и на Гуглу тражите информације о нечему што вас занима.”  

Загонетно се насмејаше: „А сада – ми! Предмет, на слово, на словооо … К!”  
Заменисмо улоге. Сада ја безуспешно погађам: „Клавир! Књига! Клизаљке! 

Конац! Кеса! Клупко! ...” Овога пута се бака и деда смешкају и одмахују главом. Ја 
се нерадо предајем јер су ми се осушила уста од набрајања. 

„КРЕДЕНАЦ!”, узвикнуше бака и дека.  
Креденац? Никад чула! Помислих да није кутија за креде или тако нешто...  
„Шта је креденац?”, питам.  
„Креденац је стара реч за витрину или ормарић. У креденцу су чувани 

посуђе, посуде са шећером, кафом, колачима и слично.” 
Заиста никада нисам чула за ту реч. Бака и деда ми рекоше да постоји 

много старих речи које се користе врло ретко или се уопште не користе. 
Објаснише ми још много старих речи. Неке су биле чудне, неке занимљиве а неке 
смешне. Неке записах а онда их сложих по азбучном реду. 

А – адет – обичај 
Б – бобоњати – непрестано причати, више за себе 
В – вазда – увек 
Г – гуша – грло 
Д – дедер – хајде 
Ђ – ђинђуве – накит, носи се око врата 
Е – ете – ето 
Ж – ждракати – посматрати 
З – зијан – штета 
И – искати - тражити 
Ј – јагмити се – грабити се 
К – кљакав – физички онеспособљен  
Л – ландарати – климати, љуљати се  
Љ – љоснути – пасти, пропасти 
М – мило – сапун 
Н – нође – онде 
Њ – њоња – нос 
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О – опајдара, досадна жена, опасница 
П – плајваз – оловка 
Р – роспија – непослушна, незгодна жена; рекла – блуза  
С – скоруп – кајмак 
Т – туна – ту 
Ћ – ћерати – терати 
У – уриктати – средити  
Ф – фалити – хвалити  
Х – хоклица – ниска дрвена столица, без наслона 
Ц – циција – шкртица 
Ч – чапра – врећа од овчије коже 
Џ – џакати – причати;  џандрљив – свадљив  
Ш – шувртан – чудан 
Колико ли бих само сати гуглала да бих пронашла све ове речи!? И то сама!? 

Са баком и деком је много слађе учити. Одлажем до даљњег свој лаптоп (или, што 
би бака и деда рекли – сокоћало) у ормар (да не кажем – креденац). 

Вера Аћимовић, II4 / ОШ „Милица Павловић” Чачак 
Учитељица: Лела Петровић 

Од баке сазнах за нову реч 

Освануо је јесењи дан. Почела је да пада јака киша. 
Спремала сам се да кренем у школу, када ме бака упита: „Нина,  да  ли  си  

понела амрелу?” Ја сам се збунила. Шта ли то сада мене бака пита? Она ме са 
осмехом погледа и рече: „Душо моја, мислим на кишобран.” Затим ми бака објасни 
да су тако када је она била мала називали кишобран.  

Кренула сам у школу држећи у руци кишобран, то јест амрелу. Стално сам 
понављала: амрела, амрела. Баш ми је чудно звучала та мени нова, заборављена 
реч. Није ми јасно какве везе има киша са амрелом. До сада ми је било јасно киша 
па кишобран, а какве везе има амрела са кишом. Мени баш та реч личи на назив за 
неку лепу хаљину.  

Корачам према школи и питам се колико ли још речи бака зна, а ја нисам 
чула за њих. И ко је тај ко је давао имена предметима и бићима? Да ли је Вук  
Стефановић Караџић знао за реч амрела? Стигох у школу. Отрчах до учитељице да 
јој кажем шта сам ново јутрос сазнала. А она ми рече нешто ново, да је то реч 
италијанског порекла. 

Од баке сазнах нову реч и научих нешто ново. 

Николина Ђорђевић, II / ОШ „Ђура Јакшић” Јелашница, Просек код Ниша 
Наставник разредне наставе Драгана Савић 



32 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Амбар је житница, 
Рс  је снага, 
Хазна је ризница,  
Алуга моја је шума драга. 
Изун је пристанак, 
Засуном се затварају врата; 
Ашик је састанак,  
Мерак срећа кад угледаш брата. 

Све су то лепе, старе речи неке 
које можеш чути још само од баке и деке. 

Ленка Лаништанин, III3 / ОШ ,,Деспот Стефан Лазаревић” Миријево, Београд 
Ментор Јасмина Бајчетић 

Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Рекоше ми и бака и дека 
да је ћебе исто што и дека, 
да је друга што и другарица, 
да је ниска што и огрлица. 

Млин је исто што и воденица, 
њива јесте што и ораница, 
вакат јесте исто што и време, 
баласт значи исто што и бреме. 

Такве речи у самоћи чаме, 
једном ћу их изнети из таме! 

Софија Стојановић, III3 / OШ ,,Деспот Стефан Лазаревић” Миријево, Београд 
Ментор: Јасмина Бајчетић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи 
неке 

Имам стару баку  
која мене воли,  
па ми стално 
о прошлости говори. 

Узела ме стара бака 
у њезино крило, 
па поче да прича 
како је некад било. 

Има једна реч стара,  
једна четка бодљикава. 
То је гребен некад био 
и вуну је чешљао. 

Од дрвета и жице 
то је мала справа 
не мора да се подмазује 
не боли те глава. 

Гребен има дашчицу 
и шиљате иглице  
сличан је ко четка  
за наше косице. 

Прво је вуну 
гребеном гребала  
како би је касније 
у кудељу савијала. 

Сада је ту справу  
заменила машина; 
ставимо вуну  
добијамо предива. 

Данас гребен  
у музеју стоји 
да би га се сећали 
другари моји. 

Милица Цогољевић, III / ОШ „Горачићи” Горачићи 
Учитељица: Јелена Ивановић 
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Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Касно је. Последњи мамин позив да уђем у кућу. Буним се, не желим кући. 
Па шта ако је мрак? Решила сам да, ипак останем још мало, иако су већ сви 
отишли. Пркосићу мами, да јој ставим до знања да се не слажем са њеним 
позивом. Шеткам се око зграде и изазивачки чекам да ме још једном позове. 

Одједном осећам велику тежину на леђима. Нечије су руке око мога врата. 
Не могу да дишем. Јао, те руке имају оштре и дугачке нокте! Окрећем се да видим 
шта је то. Престрашена сам, има гвоздене зубе, има рогове... Покушавам да то 
створење збацим са леђа. Не успевам. Не пушта ме! Покушавам да зовем помоћ, 
али не могу, тера ме даље од зграде, тамо где нема људи. 

Долазим  са  тим  огромним  теретом  до  реке.  Хтела  бих  да  станем,  да  се
одморим мало. Не дозвољава ми. Већ трећи пут идем обалом уз реку и назад... 

Пролази ноћ, скоро ће јутро. Преуморна сам, исцрпљена, немам снаге више 
да се борим, а то створење ме тера да га и даље носим. 

Чујем петлове, одједном осећам олакшање. Нестало је. 
Будим се сва у зноју, срце ми јако лупа. Дозивам маму да ме утеши. Сањала 

сам караконџулу – биће о којем ми је причала прабака. Знам да не постоји, као што 
не постоје ни виле, аждаје, вештице, али ипак осећам страх. 

Мислим о томе, да иако не постоји караконџула, постоје опасности које 
вребају из мрака. А оне су нам још ближе ако не слушамо родитеље! 

Нађа Поповић, IV1 / OШ ,,Вук Караџић” Чачак 
Учитељица Јасминка Марић Глишовић 

Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Поставио дека сламе, 
Покрио је са мараме. 
Седи дете покрај деке, 
Да ти кажем речи неке. 

Путовао сам кроз чаршију, 
Попио по неку ракију. 
Потерао вранца старог, 
Промашио авлију. 

Скаче баба преко плота, 
Трчи, јури, дури се. 
Биће теби једна мотка,  
Док је мене, не брини се. 

Дуња Младеновић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Олгица Цветковић 
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Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Питали смо баке и деке 
За конаке неке, 
Рекли су нам да су то старе куће, 
Преноћишта за госте путујуће. 
Питали смо их такође 
За оруђе старо. 
Рекоше да су предмети направљени руком, 
Стрпљиво, са великом муком. 
Питали смо и за огњиште, 
Рекли су да је то најтоплије место у кући, 
На коме гори ватра, 
Ручак се кува, 
Причају се приче разне 
Чак и када се тањири испразне. 

Ана Грбић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Олгица Цветковић 

Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Док је сунце грејало, у црепуљи се 
Опет нешто ново спремало, 
Или доручак или ручак,  
Бриљантно јело стигне за час. 

Док се деда на фотељи зехири, 
Баба поправља тарабу у авлији. 
Мачак на отирачу дрема, 
А тетка се за град спрема. 

Јабуке напољу набрекле, 
Спремне за бербу и опадање. 
Кромпир полако клија 
Док сунце наставља да сија.  

Кристина Брадић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Олгица Цветковић 



36 

Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Кад бака каже да је нешто било вазда, 
Зна се да је дека увек био газда. 

Кад бака неки абер пронесе, 
Ту вест далеко ветар однесе. 

Да би наш дека сео на басамак, 
Тај степеник не сме да је танак. 

Кад бака на уштипке шећер тури, 
Очас посла образи су пуни. 

Кад је дека ономад донео бостан, 
Од њега само кора оста. 

А када дека сабајле устане, 
Од посла цео дан не одустане. 

Па навиљак сена однесе у шталу, 
Јер много мари за своју краву. 

Дека и бака боље познају ситуацију, 
Ми смо ту да их питамо и сачувамо традицију. 

Анђела Аврамовић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Олгица Цветковић 
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Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Питали смо баке и деке  
за старе српске речи неке, 
рекли су да их знају много, 
па је дека почео строго: 

„За ову реч сигурно знаш, 
јер то твој брат обожава, 
сластан је, леп ко сан, 
то је скоруп, кајмак укусан.” 

Онда се јавља и бака: 
„Погледај свој џемпер драп. 
Диван је, нећу да лажем. 
Значи да је браон, бака ти каже.” 

Опет декин чује се глас: 
„Видиш ли овај аусбрух што пијем? 
То је рујно вино моје, 
Да знаш, црвене боје.” 

Ја се смејем њима: 
„Брзо сте причали, па се уморили. 
Склопите и одморите 
Чарне очи тајновите.” 

Ања Даниловић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Олгица Цветковић 
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Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Имам једну бабу 
Која чудно говори, 
А на њеном језику, 
Она каже збори. 
Кад јој нешто помогнем, 
Она ми благодари, 
А кад нисам добра, 
Она ме куди. 
Када сам несигурна, 
Она ме куражи, 
Зато ми је сваки трен са њом 
Од осталих дражи. 

Имам једног деду 
И он чудно збори, 
Када метне наочари, 
Он новине чита 
И не воли тада 
Да га ико ишта пита. 
Кад заврши с читањем. 
Гледа телевизор 
И, гле чуда великог, 
Необичан призор. 
После ручка се одмара, 
Легне на канабе, 
Тако деда проводи 
По васцеле дане. 

Чудне ли су, чудне, 
Старе речи те, 
Кад их стари говоре, 
Сви се редом чуде. 

Марија Милутиновић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” 
Ивањица Учитељица Олгица Цветковић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Обожавам да слушам приче моје баке, а поготову што она прича на „свом 
језику”. Многе речи су мени нејасне па мора да ми објашњава јер је ја стално 
запиткујем. 

Пуно старих речи сам научила па сам решила да ја њој испричам причу. а да 
користим те успаване речи. Прича иде овако... 

„Јуче у нашу авлију долете бели голуб и донесе писмо. Дотрчаше деца из 
целе махале да сазнају шта је у њему. Узбуђено сам читала гутајући сваку реч.. 
Остали су били нестрпљиви и радознали и стално су понављали: „Аман, шта пише, 
кажите већ једном!” Наш мали, плавокоси комшија који је увек био намрштен, 
прогунђао је како је то сигурно нешто досадно. Још је и додао: „Ма баш ме брига, 
каква фајда од тог папира!” 

Када сам више пута прочитала писмо и била сигурна шта пише у њему, 
радосно сам ускликнула: „Долази циркус!” Сви су били најпре збуњени, а затим су 
скакали од среће. То је био сан свих нас. Чак је и комшија „мргуд” био узбуђен. Док 
смо се ми договарали шта ћемо и како ћемо, он је одјурио и по читавом насељу 
пронео абер о доласку циркуса! 

Завршила сам причу и погледала у баку. Посматрала ме је широм 
отворених очију. Није била сигурна да ли ја заиста схватам значење тих речи, али 
сам јој све објаснила.  

„Бако, ја знам да је  авлија двориште јер обожавам да се ту играм, и да 
је  махала део града. Често ми кажеш: „Аман”, уместо: „Побогу, дете.” И, ето, 
видиш да има неке фајде, тј. користи од твојих прича, јер сам и ја научила 
понешто.” 

Јована Глиџић, IV3  / ОШ „Стефан Немања” Ниш 
Учитељица Данијела Петровић 
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Креденац 

Бакин стари креденац 
дубок је к 'о кладенац,  
али није стравичан  
него је фантастичан. 

Стаклена витрина  
к ' о позоришна бина, 
а везене шустикле  
драперије уздигле. 

На сцени се смењују  
кристали лаки, што сијају 
и порцелани тешки, 
што говоре чешки. 

А моји прстићи  
кришом ће ту прићи, 
ка стакленој здели,  
што бомбоне дели. 

На балкон се сместиле 
мирисне дуње, 
понека тегла 
и стара пегла. 

У чикмежету стоје 
папири под кључем. 
Ја узалуд трзам, 
ја узалуд вучем. 

Од андрамоља и чудеса 
ето пуних бисага и кеса. 
Нема таквог блага,  
одавде до Чикага. 

Михајло Уверић, IV3 / ОШ ,,Стеван Сремац” Борча 
Наставник Дубравка Мацут 



41 

Питали смо баке и деке за старе српске речи неке 

Неки људи из Србије 
не знају баш старе речи најбоље. 

Баба и деда ми причају приче 
како су ишли на посело 
и било им је весело. 

Кад ми неко каже 
да идем до астала,  
знам да то значи сто 
иако сам мала. 

Древна – стара реч је авлија, 
а значи двориште чија лепота опија. 
Бака каже да од чистоће  
треба увек да сија. 

За ове речи  
никад нисам чула,  
тек сам јуче сазнала 
шта је лула. 

Јелена Лазовић, IV6 /ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци, ИО Мојсиње 
Учитељица Светлана Класановић 
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Оживела наша села 

У лето се највише долази у село. Тада села нису пуста. Кад дођемо код баке 
и деке, село одмах оживи. 

Бака се труди да нас угости. У ибрику кува кафу за маму и тату, а нама сипа 
ручак у зделе. Онда сестра и ја идемо у одају да сложимо прње у шифоњер. На  
дувару су слике са којих бришемо прашину. У ћошак собе слажемо играчке.

Када то завршимо, излазимо на веранду да залијемо цвеће, а поњаве са 
кревета износимо да се луфтирају. Увече бака седне са нама и прича нам како 
некада у селу није било струје, већ су се користили фењери. Кукуруза се јела 
уместо хлеба, а деца нису имала праву лопту, него крпењачу. 

Док је нас деце, села неће бити пуста. 

Петра Симеуновић, I2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Душица Савић 

Опустела села биће опет весела 

Са породицом живим у граду. Ту раде мама и тата, ја идем у школу, а брат у 
вртић. Некад сви заједно идемо у село. Моје село се зове Глеђица. У пролеће  
беремо јагоде, а у јесен беремо јабуке и крушке и купимо орахе.  Мој брат воли 
село, воли да трчи и да се ваља по трави. И ја волим да шетам, да једем јабуку са 
ливаде.  

Срећем људе за које ми деда каже да су нам рођаци. Њих је мало. Када се 
враћам кући већ размишљам када ћемо опет отићи у село. Жао ми је што нема  
више људи и што чешће не идемо. Увече када легнем да спавам, маштам како би 
било да живим на селу. Да је дедина стара кућа пуна људи и да у свакој кући има 
деце.  

У мојој глави села нису пуста. 

Неда Јелић, II1 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Радинка Богдановић 
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Моје село се зове Беле Воде. Тамо живи мало људи. Сваког летњег распуста 
идем у село са бабом, дедом и сестром. Тамо нам је лепо, природа је прелепа.  

Највеселије је лети јер тада има највише људи. Неки беру малине, а неки се 
одмарају. Моје село се налази на планини Голији па је и зими весело јер има доста 
снега за санкање и скијање.  

Волео бих да проводим више времена у селу. 

Лазар Перуничић, II1 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељ Радинка Богдановић 

Опустела села биће опет весела 

Када сам пре неки дан био код баке на слави, тетка Милка и бака Нада су 
причале врло занимљиве приче из њиховог детињства. 

Кажу да су у школу ишле по снегу, пешака и по 4 км, а онда се тако мокре и 
промрзле сушиле око бубњаре. Тетка је старија од баке, она у школу није носила 
свеске и књиге као ми, већ неке таблице и сунђере на којима су бескрајно писали 
и брисали. Дешавало јој се да се домаћи обрише од кише па би онда морала опет 
да га пише. Доручак би носиле од куће, а често сам чуо да помиње маст на хлебу 
посуту алевом паприком. Срећа моја да нисам живео у то време, не верујем да би 
ми се то баш свидело. На одморима су се играли неких игара чудних имена, чије 
називе не знам ни да поновим. 

Када размишљам о тим њиховим причама, стичем утисак да су некада 
живели срећније. Куће су биле пуне дечије граје. Данас је другачије и у граду, 
често немам са ким да се поиграм испред зграде. Када бих имао неку моћ, покушао 
бих да вратим живот у села. 

Довео бих људе да живе у селима, отворио продавнице, клубове и кафиће 
где би они могли да се забављају. У сваком селу бих направио по један базен и  
спортске терене са разним справама, као што их има код нас на стази. За децу бих 
саградио школе и вртиће и по једну играоницу, да имају где да славе рођендан. 

Иако се живот на селу чини занимљивијим него у граду, обезбедио бих
интернет и свакоме бих поклонио по један компјутер, да могу да се забаве када им 
досаде игре   напољу. Можда бих отворио и нека предузећа за одрасле који не 
желе да се баве пољопривредом, како би и они могли од нечега да живе. 

Свашта бих још урадио како би опустела села била опет весела, али сада то 
не могу.  . 

Али, ко зна, можда ми се једнога дана пружи прилика јер ја бих ионако 
волео да се моја породица и ја преселимо у село. 

Никола Белић, II4 / ОШ „Милица Павловић” Чачак 
Учитељица Лела Петровић 
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Опустела села биће опет весела због улепшавања кућа и школа. 
Куће које нису биле сређене, сада су лепе и занимљиве. Наша,мала, сеоска 

школа је сада још лепша јер су клупе и справе за пењање офарбале наше 
учитељице. На школској огради имамо нову дрвену таблу на којој пише њено име. 
Такође, испред улазних врата су  стављене плочице на степенице, а до сад нису 
биле. Њих је направио један родитељ, а таблу Јанин деда и наше учитељице. 
Такође, имамо кућицу за птице на бунару коју је  направила другарица Милица са 
својим оцем. Да би наше опустело село било још лепше и веселије, треба да чувамо 
природу и бацамо смеће у канту. Када бела зима дође, све је прекривено снегом и 
онда  је  још  више  пусто.  А  кад  стигне  пролеће,  цело  село  је  весело  и  има  разних  
цветића попут висибаба, љубичица, белих рада, маслачака. Волела бих да више 
људи живи у мом селу. 

У нашем селу би требало да има више играоница и паркова где би деца 
проводила време и уживала. 

Андреа Лазовић, II6 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци, ИО Мојсиње 

Учитељица: Светлана Класановић 
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Почујте ме, хеј, другари,  
променимо неке ствари! 

За почетак, драги наши, 
постанимо одликаши! 

Сад смо мали ученици 
постанимо научници!
 
Сачувајмо родни крај, 
у њему је прави рај. 

Не идимо са свог прага, 
овде нам је мајка драга. 

Не идимо из свог краја,  
јер нас овде љубав спаја. 

Подигнимо школе нове 
и све важне установе. 

Обновимо забавишта,  
спортске сале, позоришта. 

Па ће опет наша села  
бити срећна и весела. 

Александра Јовановић, III / ОШ „Доситеј Обрадовић” Вражогрнац, ИО Николичево 
Ментор Сања Маринковић  
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Причали ми родитељи 
шта је некад било село. 
Сад га слабо посећују, 
па је скоро опустело. 

Молим тату, молим маму 
да ме воде у то село, 
да наберем пољског цвећа 
и посматрам стадо бело. 

Знам да тамо стара кућа 
дуго, тужна пати сама... 
Велика је моја жеља  
да на село идем с вама! 

Једва чекам у пролеће 
да беремо белу раду, 
много тога има село 
што немамо ми у граду! 

Када зимски дани дођу 
и прекрију брда бела, 
поћи ћемо на санкање, 
оживеће пуста села! 

Мама, тата, ја вас молим 
да ме у село поведете! 
Наше село да оживи 
желим као свако дете! 

Нађа Ускоковић, III3 / ОШ ,,Деспот Стефан Лазаревић” Миријево, Београд 
Ментор Јасмина Бајчетић 
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Желимо да оживе села,  
да ливаде буду пуне цвећа, 
да деца трче по њима, 
да свуда влада срећа. 

Људи ће опет доћи 
у наша опустела села, 
да као нека буду 
и богата и весела. 

Када им у градовима, 
досаде смог и бука,  
доћи ће у наша села  
јер ту је права наука. 

Горица Росић, III3 / ОШ „Академик Миленко Шушић” Гуча, ИО Рти 
Учитељица Светлана Јаковљевић 

Опустела села биће опет весела 

На крајњем југоистоку наше земље налази се једна лепа варошица која се 
зове Сурдулица. Недалеко од ње, на неколико километара је моје село Дуги Дел. 

Оно што краси моје село су брда и брдашца са којих видим Сурдулицу. Село 
је уздигнуто на око триста метара надморске висине и са таквог положаја имам 
најлепши поглед на околину мог краја. Простире се најлепши поглед на брда која 
су пуна листопадног и зимзеленог дрвећа. Са мог села види се и планина  
Чемерник, а у подножју те планине је вештачко језеро Власина. У мом селу постоји 
извор звани „Кладенац”. Ту извире најчистија вода за пиће. Моје село је мени 
најлепше у јесен када се зелене шуме претварају у шарене и прелепе боје. Село је 
лепо и зими када се  зимзелено дрвеће окити снегом и ињем. Моје село би било 
лепше да има више становника, деце и домаћих животиња.  

Велика је нада да ће село оживети. Комшије су се договориле да свако од 
њих сазида нову кућу. Мој отац и и очеви мојих комшија су дошли на идеју да се 
баве сеоским туризмом. Гостима ћемо понудити чисту изворску воду као и 
органске производе. Ја ћу са старијим братом бити водич у разгледању природних 
лепота мог села. Бака и мама ће гостима понудити здраву храну и ручне радове: 
везене столњаке, шарене ћилиме, вунене џемпере и рукавице. Моје садашње 
комшије и пријатељи из Београда једва чекају да буду први гости. 

Село ће ипак оживети весело! Тако бих желео да и друга села оживе и буду 
весела. 

Богдан Ивковић, III3  / ОШ „Алекса Шантић” Гроцка 
Учитељица Милица Мартић 
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Скоро  свако  од  нас  потиче  са  села  или  има  некога  блиског  ко  му  живи  
на  селу. Нажалост, многи људи одлазе у градове и друге државе, мислећи да ће им   
тамо бити боље, да ће живот бити лакши. Међутим, носталгија за родним крајем 
их увек враћа. Сви ми волимо родни праг,  парче земље где смо направили прве  
кораке, удахнули чист ваздух.  

Ја живим на селу. Мештани у мом крају труде се да село опстане. Имамо  
лепу, пристојну школу са добрим учитељима у којој стичемо знања. У сеоску 
продавницу и кафану сврате људи како би купили намирнице и освежили се 
након тешког рада. Свако село има своје чари, своју душу и историју. Сеоски људи 
су добри, вредни и  поштени.  Свакога ће срдачно дочекати и испратити. Волела 
бих да више људи остаје на свом  имању. Желим да се из сваке школе чује смех и 
весели жагор деце, да се момци жене, а девојке удају, да буде више сеоских свадби 
и обичаја. Једино тако ће села оживети, и неће бити заборављена. 

Чувајмо нашу традицију, наше обичаје и порекло. Села, где има деце и људи 
увек ће бити весела и нећемо дозволити да се огњишта угасе. 

Ана Дринчић III7 / OШ „Иво Андрић” Прањани, ИО Теочин 

Ментор Ана Зарић 

Опустела села биће опет весела 

Зашто су људи отишли из наших лепих, малених села? Зашто је у градовима 
све лепше? То је неправедно. Најтужније је када људи оставе своје родно село. Ја 
бих позвао своје малене другаре из тих великих градова да дођу код нас у село. 
То би нам донело радост, осмех и школу са још више другара.  

Заједно бисмо производили најздравију храну. Цвркут птица заменио 
би брујање „досадних” аутомобила, а цветне ливаде бетонске окове. Наше 
празне учионице би се напуниле и тако би наша села оживела. Граја деце орила 
би се сокацима.  

Радује ме та помисао да ће наша села оживети и опет весела бити. 

Петар Козодер, III7 / OШ „Иво Андрић” Прањани, ИО Теочин 
Ментор Ана Зарић 
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Моје село је лепо са пуно зелених пејзажа. Име је добило по лепоти и 
чаробном изгледу природе. Налази се на обронцима Сувобора. Житељи мога краја 
су вредни и поштени људи, који се баве производњом малине и кромпира. Имамо 
малу школу у којој влада знање и дечији смех за који су задужени наши учитељи 
јер брину о нама.  

Негде дубоко у шуми скривен је извор који се зове Света вода. У мом селу су 
рођене чувене војводе Милић Дринчић и Павле Орловић, барјактар кнеза Лазара. 
Имамо једну кафану у којој уморни сељаци сврате из њива на по коју чашицу  
ракије и понеки трач чују у њој. Имали смо цркву која је била на граници са  
Лозњом. Подигли су је Павловићи који су били први досељеници. Одатле су је  
преместили на Дринчића косу па преко ноћи у Брезну. Прича се и да су је 
Турци запалили кад је Милић  отишао  у  хајдуке. 

Пре седам година смо покренули  манифестацију „Теочински дани” која се 
у априлу одржава у школском дворишту. Жеља деце била је да прерасте у 
једну лепу традицију која данас повезује различите генерације са циљем да 
истакнемо значај вредности дружења у сеоској средини.  

Ако је традиција лепота коју чувамо, наша села биће опет весела. 

Александра Луковић, III7 / OШ „Иво Андрић” Прањани, ИО Теочин 
Ментор Ана Зарић    

Опустела села биће опет весела 

Моје село се зове Теочин. То је мало село које се налази на обронцима 
планине Сувобор. Весели сељаци обрађују њиве, а зрачак им радосно сине. Здрава 
храна је одлика мога краја. Имамо и лековит извор који се зове Света вода.

 Другари и ја имамо веома добре учитеље који се брину о нама. Труде се 
да нас  воде на разна места.  

Април  је  месец  радости  и  смеха,  радују  му  се  стари  колико  и
млади.  У  завичајне „Теочинске дане” свечани програм уз коктел и закуску свакоме 
осмех измами.  

Кад  школа  у  селу  ради  онда  значи  да  село  опстаје.  У  школском  
дворишту  весели жагор се чује и сви се труде да тако и буде. 

Дуња Ђоловић, III7 / OШ „Иво Андрић” Прањани, ИО Теочин 
Ментор Ана Зарић 
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Нису села изгубљена 

Причала ми често мама 
А и моја драга бака 
Да је село било пуно  
младића и девојака. 

Куд год кренеш чујеш песму 
И са реке и са поља 
Куд одоше лепи дани 
И времена много боља! 

Сад су села опустeла 
Из оџака нема дима 
Шта ће сутра с њима бити 
Да л' за села наде има?! 

Нису села изгубљена 
И за њих још наде има 
Да постану опет жива  
Треба вера свим људима. 

Можда вам је мало чудно 
Да слушате четвртака 
Ал' ја мислим све можемо 
Ако нам је жеља јака. 

Стићи ћемо где год треба 
Само ако циљ свој знамо 
Оживимо наша села 
Преци су нам били тамо. 

Јован Рајовић, IV1 / ОШ „Нада Пурић” Ваљево 
Учитељица Виолета Кењић 
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Опустела села биће опет весела 

Опустела села  
једног дана биће  
веома весела.  
Кад једно дете  
зарони у море  
плаве боје, 
треба да нађе  
мноштво врећа 
у којима је срећа.  
Онда да оде до пруге  
и нађе чаробне дуге.  
Па до меда 
и узме леда.  
И из леда  
извади кључ. 
И сад су опустела села 
Опет весела. 

Ања Мијаиловић, IV1 / ОШ ,,Вук Караџић” Степојевац 
Учитељица Биљана Арсенијевић 

Oпустела села биће опет весела 

Моје село се налази недалеко од Чачка. Сваког викенда идем у село код 
баке и деке. У ове новембарске дане у селу је тихо и мирно. 

Јесењу тишину прекида звук тестере или трактора. Ваздух је чист и пун 
кисеоника. Дише се пуним плућима, али људи је све мање. Села су опустела. Док 
посматрам природне лепоте и све те боје које нам јесен дарује, пожелим да имам 
чаробни штапић. Чаробним штапићем бих вратила сву децу и људе који су
напустили села. Весела граја би се чула на све стране. Школе би биле пуне ђака. 
Здрава храна би се производила на њивама, повртњацима и воћњацима. Болесних 
људи би било све мање и мање. Стазе за шетање би биле лепо уређене. Тако би се 
људи дружили и боравили на чистом ваздуху. Опијао би их мирис разнобојног 
цвећа. Слушали би најлепши птичји пој. 

Нека мој  чаробни штапић буде порука одраслом свету да размисли и моју 
машту претвори у стварност. Оживимо села! 

Исидора Бабовић, IV1 / OШ ,,Вук Караџић” Чачак 
Учитељица Јасминка Марић Глишовић 
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Опустела села биће опет весела 

Отишла сам у село да посетим баку и деку. 
Било је прелепо. Видела сам разне домаће животиње. Окружена травом, 

домаћим животињама, лековитим биљкама, облацима и небом спазила сам да је 
кућа прекопута празна. Распитала сам се. Питала сам деку зашто је кућа 
напуштена. Рекао је да је њихов тата добио нови посао и да је цела породица 
морала да се одсели.  

Чувши то, растужила сам се јер је то била једина породица са малом децом 
са којом сам могла да се играм. Није ми било јасно зашто би се неко одселио са 
села. Село јесте далеко од града, од продавница, од разних установа, али ваздух је 
чистији, природа и животиње се више цене него у граду. Ја сам још дете, али кад 
порастем изградићу и основати фабрике које ће служити за очување природе, јер 
природа се мора поштовати да би она поштовала нас. Природа ће у граду за 
неколико година бити скроз загађена. Људи неће имати могућности да живе у 
граду, једино ће се моћи живети на селима. Фабрика коју ћу основати бринуће о 
природи да село не би завршило као град, побринуће се да природа у селима буде 
заувек чиста. 

Чувај природу да би она чувала тебе! Због такве лепоте и здраве средине 
људи ће се вратити у сеоске милине. 

Јелисавета Јовановић, IV1 / ОШ „Вук Караџић” Чачак 
Учитељица Јасминка Марић Глишовић 
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Нису села изгубљена 

Причала ми често мама 
А и моја драга бака 
Да је село било пуно  
младића и девојака. 

Куд год кренеш чујеш песму 
И са реке и са поља 
Куд одоше лепи дани 
И времена много боља! 

Сад су села опустeла 
Из оџака нема дима 
Шта ће сутра с њима бити 
Да л' за села наде има?! 

Нису села изгубљена 
И за њих још наде има 
Да постану опет жива  
Треба вера свим људима. 

Можда вам је мало чудно 
Да слушате четвртака 
Ал' ја мислим све можемо 
Ако нам је жеља јака. 

Стићи ћемо где год треба 
Само ако циљ свој знамо 
Оживимо наша села 
Преци су нам били тамо. 

Јован Рајовић, IV1 / ОШ „Нада Пурић” Ваљево 
Учитељица Виолета Кењић 
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Опустела села биће опет весела 

Село, то је оно дивно место где је трава  зеленија него у граду, ваздух
чистији, небо необично плаво, а ноћи чаробно звездане. Оно дивно место где 
јутарњу тишину ремети хор птица, куцкање детлића и скакање веверица са гране 
на грану. 

Управо је такво моје село. Оно се зове Мали Јасеновац и налази се у близини 
Зајечара. Моја сестра и ја у том селу проводимо већи део летњег распуста. Има сто 
педесет домаћинстава, али само у педесетак неко живи. Многи мештани одавно су 
напустили родни крај, али током године понеко обиђе домове својих предака. 
Тужно је гледати напуштене куће, нарочито оне које су се урушиле или су зарасле 
у коров. 

Иако је најчешће готово празно и тихо, село лети оживи јер многа деца 
дођу да, као и ја, тамо проведу део распуста. Тада се свуда чује дечја граја и 
родитељско дозивање. Веселој игри никад краја. Често свратимо у нечији воћњак 
или виноград да се почастимо сочним плодовима. Старија деца умеју да заложе 
ватру и испеку кукуруз за све нас. Сеоски пси нас прате целог дана и радо се  
играју са нама. Понека крава с телетом са чуђењем нас гледа док се безбрижно 
играмо и мукањем опомиње када претерамо с вриском. 

Тек неколико домаћинстава може се похвалити двориштима пуним 
домаћих животиња. Тамо се могу видети кокошке, мисирке, гуске и патке, свиње и 
прасићи, краве и телад, овце и јагњад, козе и јарад, понеки коњ и, наравно, 
неизбежни кучићи и маце. Све ове животиње научиле су да живе заједно и не  
угрожавају једнe друге. Само се понеки ратоборни петао, гусан или ћуран прави 
важан и тера остале. Паперјасти пилићи, кao жуте лоптице, скакућу око својих 
мајки. Једва успевамо да их ухватимо и мало помилујемо, зато што су врло брзи, а 
прети нам и оштар кљун кока које храбро бране младе. Трчимо у шталу да видимо 
и слободно мазимо телад, јагњад и јарад. На крају се у дворишту дуго играмо са 
штенцима и мачићима и хранимо их хлебом. 

Док шетамо селом, пролазимо поред бака које седе и причају на клупама 
испред својих кућа. Обучене су у сукње, преко којих носе кецеље, а на глави су им 
мараме испод којих вири понеки прамен беле косе. Старци се на крају дана окупе 
на тргићу у центру села и уз ракију разговарају о пословима који их чекају. 
Њихови седи брци, пожутели од дувана, смешкају нам се када прођемо поред њих. 
Свакоме је шешир враголасто накривљен на једну страну. 

Лети се у Малом Јасеновцу и у околним селима одржавају манифестације 
„Сусрети села”. Окупи се много мештана и људи из суседних села, а дођу и 
Зајечарци, понекад и гости из Румуније и Бугарске. Уз песму и игру сретну се они 
који се годинама нису видели, а склапају се и нова другарства. На бини се такмиче 
чланови културноуметничких друштава у дивним народним ношњама, на 
најлепши начин представљајући традицију разних крајева наше земље и суседних 
држава. У коло се често ухватимо и ми, играјући поред својих рођака. 
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У смирај дана, на хоризонту се измешају све нијансе златне, наранџасте и 
црвене боје, па нам се чини да смо залутали у неку бајку. Моја сестра и ја уживамо 
у игри боја, која се у граду не може доживети. Када падне ноћ, небо прекрије 
безброј звезда, а из оближње шуме зачује се сова. Понекад се у близини кућа може 
видети и залутала лисица, или лане. Свици као бели бисери шарају ноћну таму, а 
рој лептира изводи свој плес, привучен светлошћу коjа допире кроз сеоске 
прозоре. Песма зрикаваца употпуњује ову магичну ноћну представу, а моја сестра 
и ја већ мислимо како ћемо и следећи распуст провести у овом лепом селу. 

Село је оно дивно место где... 

Теодора Ђорђевић, IV1 / ОШ „Браћа Барух” Београд 
Наставник: Александра Солдатовић 

Опустела села биће опет весела 

Опустела наша села,  
нема дечјег плача, 
и у школи слабо граје, 
деце је све мање. 

Стварајте породице 
то је дужност ваша,  
нек се све ори 
од дечијег плача. 

Да село оживи 
још времена има, 
неће наша пуста бити села,  
ускоро ће села бити весела. 

Анђела Радосављевић, IV1 / ОШ ,,Котража”  Котража 
Учитељица Драгана Обрадовић 
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Опустела села биће опет весела 

Моје село опустело није, 
има људи и деце 
и све је веселије. 

Када је зима, 
све је мирно и хладно, 
а моје село је опет радно. 

Људи не одлазе, 
да домове не оставе 
и своју кућу и погачу врућу. 

Из школског дворишта,  
чује се весела граја, 
учимо лекције и песмице, 
да добијемо петице. 

Огњен Дуканац, IV1 / ОШ „Котража” Котража 
Учитељица Драгана Обрадовић 

Опустела села биће опет весела 

Трешња слепа стоји, 
нема детета да јој гране сломи. 

Ораси труле, 
нема деце да их брзо купе. 

Плетене чарапице обешене стоје, 
нема нико да их обује. 

Свирке  фрулом код чобана нема, 
преузе их телефонска шема. 

Сунце грану, малина црвени, 
ево друштва и теби и мени. 

Малинице, ти слатка бобице, 
Баш си моћна, враћаш селу  
народ са улице. 

Галама од смеха и плача,  
селу прија бука тих берача. 

Николина Миљић, IV1 / ОШ „Котража” Котража 
Учитељица Драгана Обрадовић 
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Опустела села биће опет весела 

У нашим селима беше ко у рају 
уз цвркуте птица и дечију грају. 
Године су прошле, опустела села, 
нема више деце, нема стада бела. 
У селима само стари живе 
нема ко да коси и посеје њиве. 
Неће увек пусто бити наше село 
јер ће доћи дани да буде весело. 
Доћи ће нам роде што живе на југу 
па ће радост селу заменити тугу. 
Уз дечију грају и цвркуте прица 
сељани ће наши бити ведра лица. 
Неће дуго проћи, оживеће село 
па ће опет у њему све бити весело. 

Немања Главинић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Олгица Цветковић 

Опустела села биће опет весела 

Чаробни звуци, мириси и боје 
улепшаће село моје, 
а док се природа буди, 
вратиће се деца и људи. 

У селима ће одзвањати гласови нечији 
и чуће се смех дечији. 
Многи млади доћи ће на село 
и све ће опет бити весело. 

Тада ће бити много љубавних тајни, 
а наши снови биће весели и бајни. 
Сви ће се вратити селима 
најлепшим родним пределима. 

Ива Мијаиловић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Олгица Цветковић 



58 

Опустела села биће опет весела 

Тамо иза оног брда, 
које гледа небо меко, 
стоји једна сама врба 
и малено село неко. 

Зима стиже, снег се спрема, 
дрва нема ко да сече, 
у кућици дека дрема 
и поново чека вече. 

Ал' проћи ће и та зима, 
машта дека на дрвеној клупи, 
кад нас увек пуно има, 
када лето све нас скупи. 

Песма ће се пољима орити, 
воћњаци ће децу звати, 
село ће опет оживети 
и мој ће се дека веселити. 
Хелена Радовић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” 
Ивањица Учитељица Олгица Цветковић 

Опустела села биће опет весела 

У селу малом, 
далеко иза шуме, 
живи једна бака 
која свашта уме. 

Ништа јој тешко није, 
ради све на њиви, 
ал' са старом баком 
нема ко да живи. 

Једва чека лето, 
гледа боре на руци, 
када ће јој радост донети 
њени драги унуци. 

И опет ће село да живи, 
граја ће се пољем заорити, 
с песмом ће се вино пити 
и сви ће весели бити. 

Јана Радовић, IV2 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Учитељица Олгица Цветковић 
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Опустела села биће опет весела 

У једном чистом,  
маленом селу,  
није било људи, 
из дана у дан,  
пусто се оно буди. 

Празно је и тужно, 
јер никога у њему нема,  
изгледа суморно и тамно, 
као олуја да се спрема. 

Тако пролазе дани 
и ноћ се спушта са неба. 
„Да ли ће у село неко доћи?” 
„Хоће ли се чути смех малених беба?” 

Падала је киша свакога дана, 
а онда се полако стиша 
и почеше да певају  
птичице са грана. 

Кад људи у градовима сазнаше, 
за природу чисту, дивну,  
кофере своје спаковаше 
јер не желе више да се брину. 

Дођоше људи,  
напуни се село,  
више није суморно, 
већ је оживело. 

Сада свака ливада, 
планина и река,  
нестрпљиво новог 
становника чека. 

Овде сваки човек  
у љубави живи, 
док гаји животиње 
и биљке сеје на њиви. 

Сунце чешће сија  
и цвеће мирише,  
а дечије граје 
све више је и више. 

Ирена Славковић, IV3 / ОШ „ Академик Миленко Шушић” Гуча, ИО Рти 
Учитељица Светлана Јаковљевић 
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Опустела села биће опет весела 

Некада давно, у старој Југославији, било је једно село Загора, на гори изнад 
модрог Јадранског мора. То је моје село и село мојих предака. 

У то време, причала ми је бака, село је било пуно разигране деце, 
распричаних комшија и вредних људи. На оближњем врху Сутулија, испред цркве, 
пружао се предиван поглед на пучину. Некима се чак чинило да на крају пучине 
виде Италију. 

Нажалост, тамо се десио земљотрес, па се већина људи одселила. Неко 
време, све је било пусто. Људима су се због земљотреса срушиле већ дотрајале 
куће. Све је било тихо и у тој тишини су се само смењивали јесен, зима, пролеће и 
лето. Због опустелог села, чак и они којима куће нису биле срушене, похитали су у 
велике градове. 

После много година, када то нико није очекивао, бука из града вратила их 
је у Загору. Пријало им је купање на сеоској плажи, тишина њиховог краја какве 
нигде нема. Вратиле су их и успомене на безбрижно детињство и време када су 
људи били искренији а ваздух чистији. Село се пробудило из дугог сна. Опет се  
чују дечији узвици, звона цркве, бука трактора и гласови чобана. 

Бака ми је причала разне приче, али су ми најдраже оне из њеног 
детињства, а још драже када ми их прича у нашој Загори. 

Хелена Тановић, IV3 / ОШ ,,Стеван Сремац” Борча 
Наставник Дубравка Мацут 

Опустела села биће опет весела 

Долазим у мој крај, срце ми јаче лупа. Спуштам се са Скокова, а испред мене 
поље Гламочко. Шири се од истока ка западу, од севера ка југу и делује као да му 
нема краја. 

Чини ми се да га за ових мојих десет година ни зерице нисам преходао,  а  
сваког лета долазим. Кудa год закорачим, увек су ми ноге на Скоковима. Где год 
да легнем, увек ми је под главом камен на три пиљка. Кад год отворим очи, стално 
ми у њима горско око, Шаторско језеро. 

Мој тата каже да тек кад одеш негде далеко, схватиш да је твој родни крај 
најлепши на свету. Сунце изнад њега некако дуже и јаче сија, а киша мирише 
лепше. Људи се смеју искреније. Док је ходао улицом места које је требало да 
прихвати као свој нови дом, сећао се топлих улица свога града. 

,,Има ли ичег љепшег, него кад пожелиш да се вратиш, а заправо схватиш да 
никада ниси ни отишао? Срећа па нам нико не може успомене узети”, каже тата. 

Нисам га баш најбоље разумео док ми је ово причао, али ми је било некако 
топло око срца. Схватио сам да једва чекам да прође јесен, зима, пролеће и да 
поново дође лето, како бих отишао у мој родни крај. 

Михајло Козомара, IV3 / ОШ ,,Стеван Сремац” Борча 
Наставник Дубравка Мацут 
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Опустела села биће поново весела 

Мања села у Србији у којима има све мање становника остају пуста. 
Али зашто? То је најчешће питање. Ја ћу вам објаснити. То је зато што људи 

који су тамо живели, нису желели тамо да остану, већ су отишли у друге градове 
или чак државе. А сигурно се питате како то да забораве завичај? Они ту 
прошлост некако закопају, бришу је из сећања и прилагођавају се новим условима 
живота. Јер, знате, на овом свету постоје многи чудни људи. И баш због тога нико 
не реагује. То је погрешно. А зашто нико не реагује? То је зато што никог та села 
не занимају. Али ко зна? Можда ће се ти људи једном вратити у своје завичаје. Тад 
ће знати да су у животу направили велику грешку коју ће исправити. Молим вас, 
само ми реците да су се вратили... Не остављајте ме тако тужну...  

И ја сам направила такву грешку, само што сам сваке године обилазила 
село... Тамо  се  већ  сви  полако  исељавају...  Ретко  ко остаје... И ја ћу се ускоро у 
потпуности иселити... Бака и дека су ми тамо живели... А до следеће године, они ће 
већ бити у мом граду...  Остатак породице која је тамо, такође ће се ускоро 
иселити...  

Али, главу горе! Нећу ја дозволити да моје село остане пусто! Бар за летњи 
распуст ћу молити маму и тату да идемо тамо... Јер је то мој дом... Ја сам се тамо 
родила... И никад нећу допустити да то село остане пусто! 

„Кад човека напусти сунце његовог завичаја, ко ће му посветлити на путу 
повратка”, написао је давно Иво Андрић. 

Андријана Јовић, IV3 / ОШ „21. октобар” Крагујевац 
Учитељ Биљана Милосављевић 
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Други циклус образовања 

од петог до осмог разреда основне школе 
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Стари предмет са тавана 

Стара ствар са тавана 

Волим ствари из прошлости. Миришу на време из којег долазе. Тако могу 
да замислим и своју баку коју нисам упознала, али су ми о њој причали најлепше 
истине. 

Била сам на прослави ујаковог рођендана у Смедереву. Док су се сви 
врзмали по кући, искористила сам да одем на стари тавански простор. Кутија. На 
њој пише: Мира. Знам, то је нешто што је припадало бака Милици, маминој мами. 
Полако отварам. Хаљина и шал. Иста, бакарна боја, с тим да шал има више сјаја. 
Покушавам да извадим из кутије, али се бојим. Дужина шала ме је изненадила. 
Свилен је, а могу га обмотати седам пута око себе. Замишљам прилике у којима је 
то могла носити. Вероватно прослава Савиндана јер је, баш као и моја мама, 
радила у школи. Била је помоћни радник, али је сигурно у свечаним приликама 
волела да изгледа лепо. Хаљина је дуга, од сличног лепршавог материјала. 
Притиснула сам на своје срце бакине ствари и знам да је ту била са мном; да ми се 
однекуд осмехује и радује што и кроз ове ствари ујак и мама чувају успомену на 
своју мајку. 

Чујем са спрата мамин глас: „Александра, где си? Почиње ручак.” 
Вратила сам шал и хаљину у  кутију.  Сишла сам другачија него што сам се 

попела на таван. Била сам срећна. Пољубила сам маму и била сам јој захвална. 

Александра Перић, II / ОШ „Дража Марковић Рођа” Смољинац 
Ментор Зорица Перић, руководилац литерарне секције „Рођин ђак” 

Стара ствар са тавана 

Отишла сам на таван да потражим старине. Наишла сам, тако, на једног 
меду. То је татина играчка којом се играо када је био мали. Баш ме је занимало 
крије ли он какве чари. Био је  прилично прашњав и прљав. Најпре ме је одбијала 
сва та прљавштина на њему. Усудила сам се да га узмем у руке. Тог момента он 
више није био безазлена плишана играчка, већ прави, правцати медвед. Уплашила 
сам се и почела да трчим, а медвед, јуриш за мном.  

Видите, понекад не треба бити превише радознао. Стара ствар је оживела и 
замало ме није коштала живота. Да ли ми верујете? 

Николина  Стојковић,  V / ОШ „Дража Марковић Рођа” Смољинац 
Предметни наставник Зорица Перић 
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Стара ствар са тавана 

Једног дана сам отишла до тавана да истражујем старе ствари. Када сам 
дошла горе, угледала сам прекрасну кутију. У њој је, замислите, боравио 
времеплов.  

На њему примамљиво светлуцаво дугменце. Нисам одолела радозналости, 
те сам га притиснула. Одмах сам се нашла у Египту. Срела сам фараона и 
Клеопатру. Други пут сам притиснула дугме и нашла  се у Паризу. На самом врху 
Ајфеловог торња сам била. Усудила сам се да притиснем и трећег пута. Сада сам се 
већ нашла на тавану.  

Било је време да вратим времеплов у кутију. Сишла сам са тавана и, док је 
све још било свеже у сећању, прибележила у свој дневник. 

Николина Живановић, V / ОШ „Дража Марковић Рођа” Смољинац 
Предметни наставник Зорица Перић 
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Стари предмет са тавана 

На брежуљку на средини села, међу шљивама, јабукама, крушкама и 
дуњама шћућурила се једна лепа жута кућица, окружена цветним двориштем. Она 
је данас усамљена и тужна. Време јој урезује бразде по зидовима и крову.  Нема 
никога да у њој живи, да јој удахњује живот. То је кућа моје покојне прабаке Вере. 

Много волим да завирујем у цветно царство које је прабака створила у 
дворишту.  Mного  волим да разгледам њене  везене шустикле,  нецане завесе од 
свиле, коју је она сама производила од свилене бубе. Ипак, најдраже ми је када се 
завучем у две дрвене кућице и претурам по старинским предметима који се ту 
крију. Једна кућица је стари млекар где су некада чукунбака и прабака разливале 
млеко. Ту се крију чабрице за сир, мале качице за кајмак, карлице за разливање 
млека, грудњар за притискање и цеђење груде. Ух, груда, тај млади неслани сир – 
има ли шта слађе?!  

Кад се нађем у том занимљивом кућерку, моја цревца почињу да запевају и 
да вичу: „Хоћемо кајмака, хоћемо сира, хоћемо млека!” Да избегнем ту халабуку 
коју  производи  мој трбух, ја потрчим у другу дрвену кућицу, звану зграда. Док  
огромним старинским кључем откључавам тешка дрвена врата, чујем 
добродошлицу. То се брвнара радује мом доласку и обећава ми да ће ми
испричати занимљиве приче, само треба да се попнем на њен таван где ме чекају 
изненађења. Шкрипутавим ходом врата се отвaрaју и испред мене се појављује 
старински разбој на којем је моја прабака ткала прелепа српска платна и шарене 
ћилиме. Ту су и преслица, вретено, дружица, мотовило... 

Ипак, моја радозналост ме вукла ка тавану. Осећала сам да се изнад тих 
дрвених шашовака крије неки тајанствени предмет. Успузала сам се преко разбоја до  
таванског отвора, подигла  капак и  гле : пред очима се указала гомила старинских 
предмета од којих за многе нисам знала чему служе. Дограбила сам две огромне 
четке са краћом дрвеном дршком. Подсетиле су ме на четке – чешљеве. Понела 
сам их напоље, села у бакин ружичњак и дуго их разгледала. Из дрвене подлоге 
штрчали су веома чести, дугачки, челични зупци. Била сам сигурна да се тиме 
нешто чешљало, али шта? 

Прабаке нема да ми исприча, па ми остаје да сама мозгам. Онда се сетих да 
ми је бака Мирјана једном помињала некаква гребена док је објашњавала како су од 
овчје вуне настајали џемпери. Онда зачух како четке челичним зупцима 
шкрипнуше једна о другу, а онда једно започе причу: „Да, Дуња, ми смо гребена.  
Ми смо једна од најважнијих справа за прераду вуне. Када домаћини ошишају 
овце, на реци оперу вуну, добро је осуше  и онда на сцену ступамо ми. На моје  
зупце домаћица искачи  замршену вуну и направи ми бујну рашчупану фризуру.  
Чврсто ме држи у једној руци,  а мог другара држи другом руком и с њим чешља 
моју вунену косу. Извлачи прамичак по прамичак и за  час се пред њом створи  
растресита гомила мекане рашчешљане вуне, која иде на даљу обраду. Видиш, без 
наше помоћи овај део посла би било много теже  обавити. Још нешто треба да 
знаш, Дуња. Нас гребена су увек чували на таванима, јер  су се плашили неког зла. Ми 
лично ником не желимо да нанесемо зло, али понекада нас људи забораве у 
трави, па после нагазе на наше бодље и повреде се. Далеко било од сваког, али 
десило се да се једно дете из оне мале куће на раскрсници саплело и пало на 
гребена остављена тамо где је немарна домаћица вуну гребенала. И ето несреће. 
Дете оком погодило шиљке и остало слепо. Онда су окривили нас за своје 
сопствене кривице и немар. Ми не можемо сами да се попнемо негде док нас 
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 људска рука не понесе.
Зато, мала, видела си нас, испричали смо ти за шта служимо, али нас врати 

на таван да се не би неко зло десило.” 
Занета причом која ми се створила у глави, нисам ни приметила да 

пада  вече. Вратих гребена на место и пожурих кући. Трчим да  бих што пре 
испричала баки шта се десило. Бака ме саслушала са осмехом, рекавши: „Мала 
моја, видим да си се сетила приче о гребенању вуне кад си видела гребена. Ти 
сад, кћери моја, напиши причу о корисној страни ових необичних справа, како би 
и твоји потомци знали како се некада чешљала вуна.” 

И, ето, послушала сам баку и написала ове редове. Можда ће некада неком 
бити помоћ да сазна како се у прошлости живело. 

*** 
Пошто знам да многи моји другари не знају  ништа о предметима које  

сам споменула, ево мојих објашњења (онако како сам ја то видела): 

разбој – велика дрвена направа на којој се затежу конци око којих се плету и 
затежу нити, односно на којој се тка платно 
преслица – издужена, пљосната, елипсаста дашчица са дугачком дршком на коју се 
привезивала кудеља вуне 
вретено – танко дрво обликовано и зашиљено са обе стране којим се упреде  
нит од вуне или тежине 
тежина – кудеља која се производи од конопље 
дружица – велико вретено којим се упреда неколико вунених нити у једну дебелу 
нит 
мотовило – на дрвеној подлози крст који се окреће; на сваком краку крста држачи 
око којих се ставља канура вуне – помоћ домаћици да са кануре пређу намота у 
клупче 
чабрице – дрвене, дубоке округле посуде прављене од дрвених дасака које су 
оковане металним обручевима, а служиле за чување сира 
качице – сличне чабрицама, само мање, у њима се чувао стари кајмак за зиму 
карлице – елипсасте, од дрвета издубљене посуде у којима се разливало млеко да 
се кајмак закајмачи 

Ако се питате како све ово знам... све имам у прабакиној кући, а бака се 
потрудила да ми све покаже како се шта ради и да ме врати у прошлост. 
Штета је заборавити како су наши преци живели. Ако икада будем 
могла, од тих  прабакиних ствари направићу музеј. 

Дуња Крнетић, V1 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци 
Предметни наставник Снежана Симеуновић 
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Стари предмет са тавана 

Једна од предности живота у кући је постојање просторије испод крова која, 
по неписаном правилу, служи за одлагање непотребних ствари. 

Логично би било бацити све те старудије, али како каже моја прабака Доца: 
„Ко зна, можда ће некад затребати.” У једној игри жмурке нашла сам своје 
скровито место на тавану. А тамо лепе, разноразне ствари. Међу њима посебну 
пажњу ми је привукао стари дрвени сандук. Прилично гломазан, офарбан сивом 
бојом са катанцем на средини будио је  моју знатижељу. Шта се крије у тој
огромној кутији која на моју срећу није била закључана? Полако сам подигла  
тежак поклопац, а преда мном се нашло мноштво разних папира. Пожутела 
хартија сведочи о давним временима. Углавном су то разноразна документа, 
уговори о куповини земље, понеко писмо мог деде из војске и много листова 
којима не знам намену.  

При дну сам нашла кутију препуну црно-белих фотографија. Углавном су то 
слике малог формата, много мањег него данашњег. Доста људи, мени непознати, 
били су обучени у тамна одела. Какве везе имају ти људи са мном? Моја прабака 
Доца има деведесет и три године и још увек добро памћење. Она те људе
препознаје и за свакога је везана нека прича. Иако су мени непознати, Доца о 
њима прича веома лепо. Као да хипнотише и вуче у неко друго време. Сазнала сам 
да је дрвени сандук дело вредних и умешних руку њеног ујака Милојка. Он је био 
столар који је од дрвета правио уметничка дела. У све што је радио уносио је своју 
душу и  дар за естетику. Милојкова судбина била је веома тужна. Пошто му је брат 
Драго био у паризанима, њега су на превару ухватили четници и у Пожеги 
стрељали. Мајка га је на воловским колима довела и сахранила на Главицу. 
Страдао је ни крив, ни дужан, као и многи други у том времену. Иза њега је још  
остао овај сандук. Ми данас накит и важна документа чувамо у лепим кутијама 
украшеним сликама птица, цвећа и грана ловора. Међутим, пожелела сам да ја 
добијем тај сандук. 

Дражи ми је и лепши од било које кутије. Он је веза са мојим прецима и са 
човеком који је прерано отишао на други свет. 

Маша Ђедовић, V1 / ОШ „Милан Благојевић” Лучани 
Предметни наставник Тања Стевановић 
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Стари предмет са тавана 

Прошлог викенда била сам у Чачку, у кући у којој су живели деда, баба,  
тетка Јаца и моја мама. Кућу смо посећивали два пута месечно и тада би мама 
обрисала прашину, проветрила просторије и онда бисмо сваки пут гледали 
бакине и декине фотографије из младости и заједничког живота, као и слајдове и 
разгледнице које су они доносили са разних путовања. 

Пошто је мама завршила распремање, замолила је брата и мене да јој 
помогнемо у чишћењу тавана и пребацивања вишка ствари. Била сам узбуђена, 
као и мој брат, јер смо знали да ћемо тамо сигурно пронаћи још неке старе ствари 
и предмете које је бака оставила док је мама била мала. Брзо смо истрчали до 
улаза чекајући нестрпљиво да мајка стигне са кључем и отвори дрвена врата. 
Зашкрипала су. Испред мене се појавио мрак и осетила сам устајали мирис 
прошлости о којој нисам знала ништа. Мајка је стигла до прекидача од лампе који 
је спојила са продуженим каблом на тавану и тако га осветлила. Светлост је била 
жућкаста и пригушена, а утисак чаробан. Нисам осећала страх, јер су са мном били 
мама и брат, али сам помислила да на бакин таван никада не бих смела да се  
попнем сама. Све је некако било тајанствено и као да сам ступала у нечије личне, 
посебне светове без њиховог одобрења, јер они већ одавно нису били међу 
живима.  

Прво се испред мене појавила дрвена шкриња прекривена прашином и 
паучином. Ставила сам рукавице и влажном крпом је  очистила. Она је полако 
добијала своју природну тамнобраон боју са зарђалим металним украсима по 
угловима и по средини где је био катанац од поклопца. Мама је откључала 
катанац, а ја сам подигла поклопац који је зашкрипао. Била сам јако узбуђена када 
сам почела да додирујем уредно сложене ствари: кутију са џепним сатом и 
ланчићем на којем је била урезана посвета од дединих колега са посла коју је он 
добио на поклон приликом испраћаја у пензију; његове старе наочаре које је 
користио увек када би нешто хтео да прочита; памучне марамице разних шара 
које је деда користио зато што нису постојале папирне марамице, и које је бака  
увек прала у машини са белим вешом на откувавању.  

Био је ту и дедин кожни новчаник са старим новчаницама и натписима на 
њима: Народна банка Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. За 
једно од њих мама ми је рекла да су је људи из тог времена популарно звали 
„Црвена” и да се за једну ту новчаницу могло купити незамисливо много ствари. У 
новчанику су стајале још и три мале фотографије – бакина из млађих дана, тетка 
Јацина и мамина када су имале две и пет година. Поред новчаника био је упакован 
у својој црвеној футролици ручни перорез – ножић са додацима за отварање 
пивских флаша, боца за вино и турпија за  нокте. Одмах поред била  је  кутија са 
машиницом за бријање и бочица лосиона марке „Брион” за после бријања, па 
кожна браон футрола са позлаћеном пенкалом за писање и стаклена бочица са 
тамноплавим мастилом, као и дедин адресар са кожним повезом.  

Пронашла сам и једну веома стару књигу из студентских дана која је деди 
била омиљена. На избледелим корицама са обијеним угловима и пожутелим 
листовима писало је црним словима латинице „Писмо непознатој жени” Штефан 
Цвајг. Пронашла сам још и неке старе свеске. Никада до тада нисам видела такав 
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рукопис – укошено у десно и развучена слова писане ћирилице, ситна. Делује 
чисто  и  уредно,  мада  нисам  могла  ниједну  реч  да  прочитам.  У
другој,  левој  половини шкриње биле су смештене бакине ствари: пудријера, 
порцеланске беле бочице са разнобојним поклопцима у којима су некада стајале 
бакине креме за дан, ноћ, маске за лице. Пронашла сам и китњасто мало огледало, 
извезене свилене женске марамице са чипком, перницу са пенкалом и хемијском 
оловком. Отворила сам и кутију са женским ручним сатом – дединим поклоном 
за неку од годишњица брака са заједничког путовања по Италији.

Онда ми је мајка отворила једну прашњаву дрвену кутију у којој су лежали
делови одеће и предмети моје прабаке: јелек од црвеног плиша са златном срмом 
коју је прабака радо носила, као и дрвена преслица и вретено којим је прела вуну за 
чарапе и џемпере. У једном углу тавана стајала је као споменик једног времена 
бакина машина за шивење – црна „Сингерица”. 

Ходајући по прашњавом тавану додиривала сам предмете из прошлости 
својих предака који су тако снажно сведочили о њиховим животима. Са дубоким 
поштовањем према свему што сам видела осетила сам дубоку љубав и захвалност 
према онима без којих ни моји родитељи, а ни мој брат ни ја не бисмо постојали.  

Марта Миловачевић, V1 / ОШ „Милан Благојевић” Лучани 
Ментор Тања Стевановић 
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Стари предмет са тавана 

У мојој породичној кући, на таван одлажемо старе предмете које годинама 
нико из породице не користи. Како време пролази, те ствари прекрива вео 
заборава. За мене одлазак на таван представља шетњу испуњену загонеткама које 
се саме постављају када уочим неки предмет који ми је непознат. 

Идући степеницама према вратима тавана чула сам храпави старији глас 
који је дозивао моје име. Уплашила сам се јер нисам очекивала никога на том 
месту. Помислила сам да ће се неко од старијих љутити што опет време проводим 
сањарећи о прошлости о којој сведоче старе ствари. Отворила сам врата и 
ушетала у свет дрангулија. Приближавала сам се опрезно месту одакле сам чула 
да допире глас. У том углу сам видела једино  велики дрвени предмет налик 
радном столу који је имао оквир и био сав окован паучином. Сваки мој покрет 
изазивао је лебдење честица са магичним дејством које је изазивало моју 
знатижељу. Осећала сам се као Трнова Ружица кад је угледала вретено. Опет сам 
чула своје име и била сам сигурна да се неко биће крије у том предмету. Нисам се 
преварила. 

Дубоки глас је опет проговорио: „Марта, драго ми је што си дошла, време је 
да ме откријеш и оживиш.” 

Усплахирена од узбуђења упитала сам: „Ко си ти? Како можеш да говориш?” 
„Драга Марта”, започео је своју причу са поносом, „ти си из другог доба. Ти 

добијаш готову одећу. Ја сам разбој за ткање, за израду тканина коју су некада 
људи користили за одећу. Некада је свака домаћинска кућа имала разбој и скоро 
све жене су знале да ткају. Моји преци су постојали у давним временима, на њима 
се радило још у млађем каменом добу.” 

Изгледао ми је као целина, али сам убрзо схватила да имам погрешан 
утисак. 

„Имам више делова: основно вратило, робно вратило, нити или котлаце, 
листове, брдо, педалу и чунак. Уз мене је ишла обавезно и  помоћна опрема:
сновало, мотовило, чешаљ, брдо, чунак, кукица, нож-кукица и растегљивач. На 
мене се ставља основа и то на осовину ваљка, а нити пролазе кроз ничавице које 
се налазе на листовима и које праве зев основе. Листови се помичу помоћу водича 
који су спојени са мојим подножјем, а испод листова је брдо кроз које се провлаче 
нити основе. Како се нити додају, тако расте тканина у коју се слажу. Брдом се  
набија готова тканина на робни ваљак, а потка се намотава на чунак и провлачи 
кроз зев основе. Да би особа постала вешта да уз моју помоћ израђује тканину, 
потребни су време, стрпљење и машта.” 

Веома ме је заинтересовала прича старог разбоја. На њему сам видела 
прашњаву свеску у којој су биле забележене шеме. Свака шема је била симбол и 
имала је неко значење, веровање да ће помоћи ономе ко је буде носио, да га 
заштити од зла и донесе напредак и срећу. У шарама су били забележени знакови 
снова, жеља, веровања и живота наших предака. У лепом сећању остала ми је и 
вуна коју је користио. До њега је долазила омотана у клупчад, а била је бојена  
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природним бојама добијеним од биљака. На њему су се израђивале завесе, торбе, 
шалови, крпаре, простирке, ћилими, материјал за кошуље, сукње, панталоне. 
Посебан значај давала  му  је  израда  народне  ношње  и  пиротских  ћилима
који  представљају вредно наслеђе и понос српске културе.

На крају ме је замолио да научим да ткам јер је то начин да се белина 
зиме, сјај и топлина лета, шаренило јесени и зеленило пролећа приближе 
савременом начину живота.  

Осетила сам један другачији живот у себи, да сам изданак нечег врло лепог, 
препознатљивог, нечег што и ја имам у себи, а што ме везује за времена прошла и 
будућа. Одједном сам препознала ко сам и чему треба да стремим по 
радости коју сам осетила, изазваној причом старог разбоја и његовом улогом у 
животима мојих бака и дека. Одлучила сам да не препустим забораву ову 
дивну справу која је исписивала дивне поруке из душа мојих предака и да 
пренесем у будућност ову  искру која нам одређује пут. 

Марта Стојановић, V1 / ОШ „Радоје Домановић” Манојловце, Лесковац Професорка 
Биљана Цакић 
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Стари предмет са тавана 

Овог пролећа са мамом и баком сређивала сам таван. Док сам брисала 
прашину, угледала сам један мали кофер, а у њему необичан предмет који ми је 
привукао пажњу. Личио је на неку малу гитару и била сам сигурна да га раније  
нисам видела. Питала сам баку одакле нама овакав чудан инструмент и како се 
нашао на тавану. Она је са осмехом рекла  да су то гусле које су припадале мом  
прадеди, њеном оцу и да су веома драгоцене. Тада је кренула да ми прича причу о 
томе како су његове гусле стигле на наш таван. 

Бака се сећа, иако је била мала, како је њен отац уз гусле певао најлепше 
јуначке песме. Њихови пријатељи и комшије су често долазили да им праве 
друштво и да га слушају. Посматрала сам гусле и приметила сам да су веома 
богато украшене и да је дрвени део за држање изрезбарен у облику птице. Уз њих 
је стајало и гудало са струнама од коњске длаке. Ове прелепе гусле пратиле су мог 
прадеду кроз цео живот. 

Мој прадеда се звао Никодије Димитријевић. Рођен је далеке 1905. у Лесковцу. 
Моја мама и ја га никада нисмо упознале. Преминуо је млад, у педесетој години када 
је моја бака била мала девојчица. 

Он је неко о коме се и данас говори са поштовањем и најлепшим речима. 
Имао је своју циглану и велику кућу још давне 1932. године. Неколико година пре 
Другог светског рата доселио се у наш крај и изградио нову циглану у селу
Љуљаци.  

Нажалост, циглану су запалили Немци 1941, а Никодије је једва извукао 
живу главу. Са собом је понео само најнеопходније ствари и своје гусле. Био је  
храбар, вредан и упоран. Са својим пријатељем изградио је нову циглану у 
Милановцу после ослобођења. 

Милановац је био спаљен до темеља, а цигле су биле неопходне за 
изградњу. Прадеда је био одличан циглар, а довео је и своје рођаке, мајсторе, да 
раде у циглани. И моја прабака Смиљка је помагала и радила са њима. 

Прадеда је вредно радио и имао велике планове, желео је да напокон 
направи кућу за своју породицу. Нажалост, држава му је одузела циглану, а он се 
разболео и убрзо преминуо. 

Стари Милановчани знају да су све послератне зграде, у граду и околини, 
направљене од цигле из дедине циглане. Кажу да је деда био прави господин, 
добар и поштен, вредан, дарежљив и љубазан. Данас,  све што је остало од мог  
прадеде Никодија је допола срушен димњак циглане, славски свећњак, икона, 
сребрне кашике, неколико лепих фотографија, његове гусле и сећање на великог 
човека за кога су сви имали само речи хвале. 

Лара Милена Мартин, V1 / ОШ „Краљ Александар I” Горњи Милановац 
Предметни наставник Јованка Казаковић 
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Стари предмет са тавана 

Древне ствари које пркосе времену и још увек постоје, увек су привлачиле 
моју пажњу. Волим да слушам о прошлости која и делује загонетно и занимљиво. 
Зато често „ухватим себе у размишљању” и стварању прича на које ме асоцирају 
поједини догађаји, па чак и предмети. 

Таван је за мене место које скрива многе тајне. Сви делићи живота једне 
куће и породице, успомене и радости на крају нађу ту своје место. Остављене на 
тавану, те ствари представљају прошлост која, иако не може бити враћена, бар 
може бити сачувана. Сетим се старе прабакине преслице која на тавану има 
почасно место. Размишљам о том предмету који сада нема никакву употребу, али 
одише духом и топлином старих времена. Та преслица осликава један дух који је 
владао раније. Окретни прабакини прсти прели су вуну и вешто командовали 
овим инструментом. Вуна је била бела као снег, а од ње је касније прабака плела 
џемпере. Гледам ту чудну справу и размишљам какве ли су мисли тада пролазиле, 
док је моја прабака имала тај свој тренутак рада, али и опуштања. 

Док је вртела преслицу и она је маштала, размишљала и сневала снове. У том 
тренутку мира она се посвећивала себи. 

Сетих се и малих вретена, направљених од дрвета, прошараних 
разнобојним облицима. Увек су била уредно сложена поред преслице. 
Изгледала су ми као чигре када би их прабака намотала вуном. Од тога је касније 
правила округло клупко, које би личило на лоптицу. Најтоплији џемпери 
касније су настајали од вуне из клупка. А сећање на породицу и прабаку ствара 
топлину и у мом срцу. 

Зато, када размишљам о старим предметима, ја не видим само чудне справе 
које су изгубиле своју употребу, а самим  тим и значај. Оне су за мене симбол 
прошлости и повод за размишљање. Своју прабаку нисам упознала, али када 
видим  и дотакнем стару преслицу, осетим се повезаном са њом. Знам да је тај  
предмет био само њен и то га чини толико посебним. 

Милана Бисенић, V1 / ОШ „Милан Благојевић” Лучани 
Предметни наставник Тања Стевановић 
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Стари предмет са тавана 

Дан се смењује за даном, стари замени нови... Радо се сећам одлазака код 
бабе и деде у село. То су били дани када  је мама сестри и мени допуштала да 
ходамо босе по трави, да гласно причамо и санкамо се на џаку. 

Моја мама се увек радовала одласцима код својих родитеља, готово исто 
као и ја, дечије и знатижељно. Узбуђена, често се пела на таван који је у оквиру 
старе куће. Увек сам се чудила зашто је тако узбуђена. 

Једном сам пожелела да идем са њом у тајанствене просторије у врху старе 
бакине куће. Била сам уплашена када сам се попела. Таван је био обавијен густим 
мраком. Слаба светлост се неправилно пробијала између старих, напуклих 
црепова. Пратила сам мамине кораке. Она се полако, али вешто, пошто је још од 
свог детињства познавала простор, кретала ка старом зеленом ормару који је пре 
мамине удаје одложен на таван. Пришавши му, објаснила ми је да је то стари 
креденац који је доспео у кућу заједно са баком као њен мираз. Стара врата
зашкрипаше и ја зачуђено угледах много необичних предмета. Највећи међу њима 
ми је привукао пажњу, био је то дрвени кофер, налик на некакав сандук. Жеља за 
отварањем кофера у мени се разбуктала, мама је то видела у мојим очима које су 
је радознало гледале. Насмејала ми се уз климање главом, то је био знак 
одобравања. 

Прашина је почела да пада са кутије чим смо је помериле заједно из ормара. 
Била је коначно ослобођена, остало је да ослободи и оно што у себи она скрива.  
Помало црна због трага времена, била је очувана, знале смо да су је у младости  
неговале бакине крпе и нешто топле воде. Када смо је отвориле, запахнуо нас је 
мирис буђи и влаге, знак да је време непријатељ, знак да се све мења. Као да чита 
важно писмо или одлуку о нечему, важним тоном, мама је изустила: „Мила, то је 
грамофон!” Чудан ли је овај свет, шта је имао и како је то величанствено
изгледало! Угледах црни круг унутар кутије, беше покривен тањим слојем 
прашине, представљао је грамофонску плочу. Пажљиво, као да је биће које дише и 
проговара, мама ми је описивала грамофон. Заиста, причао је, али најчешће кроз 
песму. Мама ми је објаснила да се плоча окреће заједно са грамофонском иглом и 
да се тако ствара звук. Запитала сам се какав ли звук он производи, како се тим 
чудесним окретањем плоче чују мелодије? 

Жеља некад пробуди другу жељу, те је тако моја жеља пробудила дедину 
жељу да испољи  своје мајсторско  умеће и  поправи  грамофон. Његове дрхтаве 
покрете  помало упрљаних руку пратио је мој поглед који је одавао нестрпљивост 
да чујем чаробни звук. Трајало је, деда се знојио, мрштио, а онда се зачуло: „Хајде, 
стари мој, ми смо познаваоци свега што је добро, буди добар и ти сада према  
мени!” Дотакну срце ове речи, тада се човек сети да је време оно што му измиче, 
да се не може вратити оно што затрпа траг и мирис влаге и буђи. Наједном чух:  
„Април у Београду...” О, грамофон ради, он ради!  
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Узбуђење и радост су се помешали, о, какве среће! Био је то мој нови 
познаник дугог века, а био је то и телевизор, и радио, и телефон у животу многих 
генерација. Био им је све, пратио је и радост и тугу, пратио је децу у школу, 
одрасле на посао, пратио је тишину и буку бакине куће. Стајао је ту, крај старог 
шпорета, а сада, заслугом жеље најмлађег и најстаријег члана породице, вратио се 
на исто место. Чини ми се да, иако постоје и тужне песме, никада се неће чути са 
његових плоча. Мислим да је радостан што је поново ту, стар уз двоје старих, ту је 
да подсећа на старо време и старе осећаје које међу њима буди. 

Данас је таван старе куће моје омиљено место када посетим баку и деку. 
Увек се јави нова жеља да се оживи неки стари предмет, да се дозове прошлост, да 
се не заборави реч  којом  се  он  зове,  да  се  оживи  језик,  да  бруји  увек 
мелодија  која  језиком  спаја прошлост и садашњост. 

Исидора Обрадовић, V2 / ОШ „Академик Миленко Шушић” Гуча 

Предметни наставник Милица Матовић 
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Стари предмет са тавана 

На тавану, испод крова  
има један мали кутак, 
ту се чувају старе ствари, 
да их нико не заборави. 

Пролазе месеци и године, 
а предмети на тавану чекају  
да их неко крај себе врати,  
некада их је било истих на стотине, 
а сада оживе кад на таван се сврати. 

Сетила се једна бака, 
узе стари предмет из буџака, 
крпом нежно предмет мази,  
као зеницу ока свога пази. 

Тај стари предмет јој је некад регулисао тензију, 
то је млин за кафу домаћу, 
давно је он отишао у пензију, 
али би бака и данас попила њену горку и краћу. 

Дуња Мићић,  V2 / ОШ „Академик Миленко Шушић” Гуча 
Предметни наставник Милица Матовић 
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Стари предмет са тавана 

Док смо чистили таван у селу, 
у ћошку смо угледали  преслицу белу. 

Ја питам деду: „Чему ли ово служи? ” 
Он каже: „Објасниће баба” и у руке ми је пружи. 

Носим и гледам, личи на гитару, 
а има на себи и некакву шару. 

Деда ме зауставља: „Чекај, бено! 
Ево, узми и ово вретено! ” 

Вретено шиљато са обе стране,  
кажу да се прави од јасенове гране. 

Сад мени бака прича, све потанко ређа, 
како се од вуне направи пређа. 

И даље редом куда је све прела,  
кога је где срела, 
како се у сваком селу правила прела, 
ту се скупљала омладина цела. 

Тако се некад вуна за чарапе прела, 
то је радила свака бака, 
плела чарапе за деду, за сина,  
за снају и својега ђака. 

Тамара Јовановић, V2 / ОШ ,,Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Зорица Милинковић 
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Стари предмет са тавана 

Код баке никад досадно није, 
увек нека мистерија може да се открије. 

Поново код баке долазим у среду, 
спремна сам за авантуру, таван је на реду. 

Прво сам видела пеглу стару, 
она је, нажалост, била у квару. 

И млин за кафу од користи је био, 
само се негде изгубио. 

Пажњу ми је скренуо дневник моје мајке, 
ту је била слика са једне старе игранке. 

У тестији се вода носила, 
а застругом храна доносила. 

Ствари заборављене леже на тавану, 
а свака од њих чува по тајну. 

Марина Јовановић, V2 / ОШ ,,Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Зорица Милинковић 
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Стари предмет са тавана 

Људи су некада били много другачији него данас. Живело се спорије. 
Алатке нису биле механизоване. На жалост, такви предмети данас више нису у 
употреби. 

Један од таквих предмета сам пронашла на тавану. Обожавам тај део куће 
јер се у њему осећам као да путујем кроз време. У питању је стари срп. Стајао је  
прашњав у мрачном, забаченом углу. Њиме су се некада жњеле житарице. То је 
била углавном мушка пољопривредна алатка јер су за жетву биле потребне снага 
и издржљивост.  

Сада је срп замењен комбајном. Ето, сада он само лежи у тој прашини 
чекајући да га неко употреби или барем спомене... А данас већина младих не зна 
ни шта је то срп ни чему он служи. Више нико и не слути колико је он некада био 
незаменљива алатка. Дошло је време у коме је заборав победио чак и овог великог 
„радника”. 

Сажалила сам се на све оно што је некада чинило живот наших предака, 
чиме се зарађивао новац, уз помоћ чега су подизани бројни нараштаји, а што је  
сада заклоњено сенком заборава... 

Зато сам, драги српу, написала ову кратку причу о теби. 

Добрила Вратоњић, V3 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Светлана Куч 
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На старом тавану 

Причао ми једном стари џепни сат 
како је преживео Први светски рат. 

Причао ми је како је са прадедом у рату био, 
чак и да га је у борбе носио. 

Приповедао ми како је видео 
битке на Церу и Колубари, 

и да сваки пут, кад погледа на њега, лице му се озари. 
Причао ми је да је видео како прадеда пише прабаки, 

али само зато што је био са њим трен сваки. 
Причао ми је да је прешао пут звани Албанска голгота, 

где их је пратила глад и зима строга. 
Причао ми је како су мртве војнике похранили у море 

јер гробнице више нису могли да створе. 
Причао ми је како су их савезници на Крфу спасили, 

и вољу за живот повратили. 
Причао ми је како је било на Солунском фронту, 

где си морао дати све од себе да би остао у животу. 
Причао ми и описивао, весеље и славље, 

када су, враћајући се дому, 
дизали увис песнице лавље. 

И на крају, пришапну ми зашто је још увек овде: 
прадединог сведока глас нек се чује довде. 

Богдан Ђокић, V3 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Светлана Куч 
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Стари предмет са тавана – речи 

Неки речи су просто ишчезле из српског говора и нестале попут дашка 
прашине. Након протеривања из речника речи бивају приморане на живот у 
старим библиотекама, поред књига у којима су последњи пут биле искоришћене. 
Једна таква реч је егеда. То је стари назив за виолину. Упознала сам је у 
истраживању старе библиотеке 6. априла 2017. у Београду. Чамила је затрпана 
талогом прашине, уз упаљену и скоро  истопљену воштану свећу и стару књигу,  
стару више од 150 година. То се примећивало по необичним кожним корицама и 
гушчијем перу прљавом од мастила, уметнутом на 40. страни књиге.  

Егеда ми је испричала причу о тој књизи коју сам врло радознало слушала. 
Радња се одвијала 24. 10. 1883. у једном маленом селу близу Београда, у трошној 
колиби. Ту је први пут изговорена реч егеда. Смислио ју је један виолиниста да би 
именовао своју драгу виолину. Када је остарио, задао је себи задатак да се 
прошета селом и, ако наиђе на било кога, да њему преда виолину. Тако је и 
урадио. Шетао се селом и наишао на дечака, те му је, како је и одлучио, дао
виолину. 

Била сам одушевљена причом и одлучила сам да помогнем егеди да бљесне 
у сјају. Отишла сам кући и размишљала како да спасим ту стару реч, али ипак  
нисам имала успеха. Она је и даље чамила у тој библиотеци, ушушкана у постељу 
од прашине, у тишини, док на њу пада талог времена.  

Данас је 21. јануар 2019, већ две године од упознавања егеде. Гризла ме је 
савест што нисам успела да јој помогнем. Села сам за сто, узела пенкало у руку и 
почела да записујем егедину причу. Већ за неколико дана сви су причали о новој 
несвакидашњој речи. Иако сам мислила да егеда неће бљеснути у сјају, то се ипак 
догодило. Она сада срећно живи шарена и весела у српском речнику. 

Анастасија Андонов, V3 / ОШ „Никола Тесла” Београд 
Предметни наставник Александра Дракулић 
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Стари предмет са тавана 

Таван је тајновито место које чува породичне успомене. Један предмет са 
тавана ми је посебно драгоцен. 

Добио сам га када сам имао пет година. У питању је хеликоптер на 
даљинско управљање. Некада је био моја омиљена играчка. Одрасли га нису баш 
волели као ја. Због буке су ме молили да се удаљим или да га искључим. Дешавало 
се да због њега упаднем у неприлике. Њиме бих закачио бројне друге ствари по 
кући ломећи их. Онда би уследиле батине. Чувао сам га све време јер је он 
обележио моје рано детињство. После много летова, ено га, и он се одмара у 
таванском одмаралишту.

Кад додирнем свој хеликоптер, у мени оживи дух оног несташног дечака. 
Играчке су наши први пријатељи и због тога у њега гледам као у светињу. 

Ђорђе Вукићевић, V4 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Светлана Куч 

Стари предмет са тавана 

Савремено доба и нове технологије закопали су у заборав неке старе 
предмете. 

Једном сам код баке и деке случајно пронашла један стари отвор на 
плафону попевши се уз мердевине. Зачудила  сам  се  јер  тај  отвор  нисам  раније 
примећивала.  Кроз  цреп  на  крову пробијали  су се  сунчеви  зраци  обасјавајући 
оронули  таван.   

Пауци су свуда исплели мреже чувајући своје мало царство од непожељних 
посетилаца. Уплашено ходајући, тумарала сам таваном. Пода мном су шкрипале 
даске. У дебелом слоју прашине оцравали су се трагови мојих стопа. Усхићено сам 
превртала по старим одложеним стварима. 

Наједном, пажњу ми је привукао један сасвим необичан предмет. Пришла 
сам, желећи да га померим, али без успеха. Замолила сам баку да ми помогне. 
Спустила ми је предмет са тавана рекавши да је то преслица, справа за предење 
вуне. Била је веома стара јер ју је наследила од своје баке. Узела је очувану 
преслицу у руке и показала ми је како се њоме рукује. Одушевљено сам 
посматрала магично окретање великог точка који је бака покретала притискајући 
дрвену папучу. Са друге стране је прихватала испредену нит вуне. У мислима сам 
замислила све моје баке и прабаке како седе и вештим рукама стварају чуда. Чуо 
се чаробни звук... Обузели су ме дремеж и неки слатки спокој. 

Дивно је упознати прошлост. У њему станују лепоте наше народне традиције. 

Миљана Кривокућа, V4 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Светлана Куч 
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Стари предмет са тавана 

На таван сам се спретно попела стари 
И тамо угледала занимљиве ствари. 
На дрвеној полици ређа се свашта 
Што није могла да замисли машта. 

Ђевђир, разбој, тоцило, карлица, 
Црепуља, кудеља, вретено, трлица... 
А онда угледах нешто, не знам шта је! 
То мојој глави тежак ребус даје. 

Унутра од земље, а споља од прућа, 
Каже ми дека да је за пчеле кућа. 
Сазнала сам да се трмка зове, 
А њу су замениле кошнице нове. 

Човекови напори напредак чине, 
Зато данас пчелар не мора да брине. 
Кошница скрива много здравог меда, 
Али деда са сетом стару трмку гледа. 

У њој је некада чувао пчеле 
Када се са паше врате веселе. 
Док сунце залази, како врве, гледа, 
И очекује пуне трмке меда. 

Одавно су трмке у тами тавана, 
Али нека угледа светлост дана, 
Као ова о којој ми дека приповеда 
Док  замишљено у трмку гледа. 

Пажљиво слушам декине речи, 
Вечни заборав мора да се спречи! 
И деца будућности треба да знају 
Како старе трмке изгледају. 

Снег заборава прошлост не сме да завеје, 
Семе старих предмета свако нека сеје. 
Да их сунце огреје и да вечно живе, 
Да им се и наши потомци диве. 

Искра Васиљевић, V5 / ОШ „Четврти краљевачки батаљон” Краљево 
Предметни наставник Нада Тијанић 



84 

Хоћу баш њега 

,,У петак ће се одржати школски сајам предмета из прошлости. Сваки 
ученик мора да учествује! Прва три места сама себи бирају награду”, рекла је 
наставница историје минут пред крај часа.  

Не волим школске сајмове, па сам планирала да, као и сваке године, 
понесем мамину стару, крпену лутку која  је била толико језива да је одбијала 
посетиоце и чланове жирија од мог штанда. Али ја нисам марила. Тамо сам ишла 
само да ми наставница историје не би дала јединицу због неучешћа. 

Док сам по повратку из школе отварала капију куће, у дворишту сам
угледала баштенске патуљке које је мама спустила са тавана како би улепшала 
башту. Они као да су ми говорили да мамину језиву лутку може да замени нека  
друга ствар с обзиром на то да нам  је таван  пун и скоро нетакнут већ десет 
година. Одмах сам потрчала уз степенице и покушала да се пробијем између 
старог фрижидера и кревета како бих дошла да средине тавана. За око ми је 
запала велика машина у углу просторије. Била је покривена сребрним целефаном 
изнад кога је лебдео црни облак прашине. Усудила сам се да га скинем и видела 
огромни разбој. Био је фасцинантан.... толико велики, од пуног дрвета, а опет 
једноставан. Као да је одједном оживео. Сетих се баке. Причала ми је  да је то једна 
врло стара справа која  је служила за ткање. Сигурна сам да то нико од мојих
другара није видео. Одлучила сам... Та справа иде са мном на сајам!  

Међутим, наравно, мама се није слагала. Упорно ми је нудила још својих  
играчака и говорила да разбој неће моћи ни да уђе у школску салу,  а камоли да 
тамо буде изложен. Али пошто сам хтела баш њега, после дугог убеђивања 
пристала је и позвала петорицу јаких момака да разбој уз велике муке спусте са 
тавана право у дневни боравак.  Наредних дана у кући је настала велика пометња. 
Разбој је морао да стоји на средини дневне собе јер су сви ћошкови за њега били 
премали. Укућани су били као јато љутих гусака и једва чекали петак да би се 
решили тог чудовишта.  

На сајам смо га одвезли комшијиним комбијем. Овај пут је било све
другачије. Разбој је био магнет за посетиоце и за жири. Одликован је као 
најстарији и најзанимљивији предмет на сајму, а као награду сам изабрала да се 
разбој офарба и стави на улаз у школу како би се и друга деца упознала са овим 
занимљивим предметом. 

Ања Тркља, V6 / ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” Београд 
Предметни наставник Драгана Вељковић 
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Стари предмет са тавана 

Испод високог ораха у крају дворишта налази се стара зградица која се 
упорно одупире зубу времена. На истој тој зградици је таван који чува безброј  
успомена на нека давна прошла времена. Када се одшкрину стара дрвена врата, на 
светлости се прво уоче криве греде и испуцале ћерамиде са којих висе паукове 
мреже. Ако начиним први корак, знам да ће се нека од њих закачити преко моје 
косе и да ћу одмах бити разоткривена. Одмах ће моја бака викати, јер каже да није 
безбедно улазити тамо. Ипак, напред ме вуче снажна знатижеља. Шта ту све има? 
Шта се крије испод дебелог слоја прашине? Верујте, има свега и свачега. 

Пажњу ми привуче једна стара дрвена кутија која се, кажу, зове шкриња. 
Бака каже да је у њу некад стављан мираз за девојке, односно дар који се спрема 
за девојку која се удаје. Ову шкрињу је моја прабака донела у кућу пре око 
седамдесет година. Прелепа, ручно изрезбарена, са цветовима који су исцртавани 
зажареним шилом, украшена је руком анонимног уметника. Није се тада много 
знало о људима који су махом били самоуки уметници.  

Кад се подигне поклопац, са ког на први мах слети прашина, а онда 
зашкрипе старе шарке, угледа се уметничко дело. Брачне собе више не красе 
шустикле, серџаде и поњаве. Ове рукотворине поштиркане су и сачуване баш у 
овој бакиној шкрињи. Данас су их заменила нова платна, фини материјали и 
текстилна индустрија. Ретко ко зна да хекла и плете, а још ређе да преде и држи 
преслицу и дружилицу у рукама. У ове старе застирке некада се утапало много 
времена, љубави и труда. Свака девојка је морала научити од своје мајке 
хекловком да исхекла прелепу чипку, затим навезе мотив, а када заврши, 
поштирка и застере како би се видело колико је вредна. Свака је морала имати 
мираз, што је мираз био већи, сматрало се да је девојка боља и вреднија.  

У све је улагано много труда и пуно непроспаваних ноћи. Изгорело је ко зна 
колико петролеја у старој лампи док су девојке у повечерје  ужурбано завршавале 
своја уметничка дела. Бака каже да, ако се прескочи једна жица у низу, морале су 
осипати читаве редове како би на крају све било лепо и прецизно. 

Затварам врата за собом и размишљам како је некада било лепо. Људи су 
преданије радили, више се дружили и налазили времена једни за друге. Дан им је 
почињао када певац запева, а сутон их окупљао око лампе или свеће на радосна 
дружења где су размењивали вештине старих заната и увек се чуо смех и орила 
песма. 

Невена Стевановић, VI / ОШ „Горачићиˮ Горачићи, Лучани 
Предметни наставник Милица Милошевић 
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Стари предмет са тавана 

У селу где живим има доста напуштених кућа. Свака од њих има неку тајну. 
У дворишту моје куће налазе се две старе колибе за које верујем да чувају доста 
тајни. 

Радознало сам истраживао једну од њих кад год би мама носила сир и
млеко. Колиба је испод једне велике липе која се својим гранама надвила на њу и 
прави хладовину. Одувек су моју пажњу голицала једна врата која воде на таван. 
Напокон сам решио да провирим унутра вођен радозналошћу. Предосећао сам да 
ту има нека тајна и желео сам да је откријем. Попео сам се на столицу и отворио 
та, за мене, ,,страшна врата”. 

Погледао сам око себе приметивши много старих ствари. Опрезно и са  
страхом ушао сам и сео на под, разгледајући около. Опустио сам се забављајући се 
занимљивостима. Многе ствари сам препознао већ према причама укућана. 
Угледао сам један стари кофер који је мој прадеда Ратко носио када је ишао у 
војску. На њему је била урезана  година 1934/35 ZG. Полако сам га отворио и у  
њему нашао неке дедине ствари. Било је ту доста папира, једна стара војна 
књижица и нешто старог папирног новца. Нашао сам и неколико његових црно-
белих слика. Било ми је жао што никада нисам упознао прадеду. Верујем да би 
имао свашта да ми исприча.  

Угледао сам и једну стару пеглу на жар коју је бака стално држала на 
шпорету када би хтела нешто да испегла. То ми баш и није било јасно како
функционише. Били су ту и бакин разбој за ткање и преслица за предење вуне. 

Привукао ми је пажњу један стари плави фењер који је висио на греди. 
Помислих: „То је сигурно фењер о којем ми је причао тата.” По његовој причи, 
служио му је да осветли сто док је писао домаћи задатак јер у то време није било 
струје. 

Нашао сам још много лепих ствари... Остављене су ту да чувају тајну још 
много година. Све њих обједињује дух старине и тајанство тавана. 

Велибор Поповић, VI1 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Светлана Куч 
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Стари предмет на тавану 

Понекад нам време наложи да неке ствари одложимо јер смо их заменили 
новим. Временом оне старе, постају прашњаве и заборављене. 

Волим да истражујем и проналазим. Увек се изненадим када пронађем 
нешто што ми покрене радозналост и машту. Једног дана сам, стицајем околности, 
доспела на поткровље. Досада ме навела да пребирам по кутијама, фиокама, 
старим албумима... 

У мноштву дрангулија привуче ми пажњу једна лепа свеска, похабаних 
корица, на којој је писало „Мој дневник”. Иако сам знала да није лепо читати туђи 
дневник, прочитала сам неколико страница. Нарочито сам се задржала на 
деловима у којима се спомињала реч „симпатија”. Насмешила сам се јер сам у 
својој мами препознала себе. Понела сам ову драгоценост са собом. Од тог дана 
решила сам да започнем са писањем свог дневника. Зашто смо прекинули да 
записујемо своје мисли и доживљаје? Па то је интересантније од инстаграма! 

Веома ми је драго што сам пронашла мамин дневник. Он ме инспирисао да 
и ја својој ћерки оставим у наслеђе успомене и доживљаје из своје младости.  

Лепо је упознавати људе из угла прошлости! 

Милица Муњић, VI1 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Светлана Куч 
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Стари предмет са тавана 

Као клинац често сам одлазио код прабаке и прадеке на село. Припреме за 
одлазак, као и сам боравак тамо чиниле су ме неизмерно срећним. 

Прилаз  кући  одисао  је  неком  топлином.  Чули  су  се  петлови,  краве,  овце  
и  остале животиње. Уз једноспратну кућу налазили су се бунар и старе кочије. На 
дрвеној тераси су нас чекали њих двоје.  Обожавао сам то место у  кући.  На њему 
субили  дрвени сто и столице где бисмо сели да предахнемо. Ту се и јело.

Више сам уживао у причама из давнина и у том старом земљаном посуђу 
него у храни. Све ми је ту пријало. 

Унутар куће налазили су се разни стари предмети. Посебно ми је била 
занимљива дрвена колевка на крају собе. Према прабакиној причи била је стара 
преко сто педесет година. Ручно ју је начинио мој чукундеда од храстовине. 
Прабака каже да за њу везује најбољи део живота, време када је, њуњајући је, у њој 
гајила своју тек рођену децу. Посебно се сећа успаванки којима је смиривала своју 
чељад. Причала ми је да су тада породице биле далеко бројније него сада и да су 
сви живели под  истим кровом. Највећа радост је била када у дом пристигне 
новорођенче, па се сви окупе око њега. 

„У овој колевци спавао је ваш прадеда и сва његова браћа и сестре”, причала 
ми је прабака. И дан-данас та колевка одише срећом и неким спокојем. Приђем 
јој, заљуљам је, и одмах осетим неку позитивну енергију. 

Ова колевка ми даје неку посебну снагу. Поред ње замислим своју будућу 
породицу и онда ме обузме осећај благостања. 

Лазар Михаиловић, VI1 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Светлана Куч 
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Стари предмет са тавана 

Мама ми стално прича о Трепчи, како много воли село, како би волела да се 
врати у детињство... Прича ми како је она у мојим годинама деди помагала да  
води стоку на пашу, како је помагала баки  да прави сир и кајмак, чак и да је на  
комбајну, када се жела пшеница, додавала свом деди траке за везивање, учила је 
да преде вуну, плете и везе. Каже да је једва чекала распуст да оде у село, јер јој 
тамо никада није било досадно. 

Често сам седела и слушала је, али никако у својој глави нисам могла да 
замислим живот без телевизора, телефона, интернета. Размишљала сам: ,,Дан 
сигурно прође некако, шеташ, береш цвеће, играш се са животињицама, али шта 
радити кад дође вече?!” Обећала ми је да ће ми једном показати нешто врло 
занимљиво када одемо у село. 

Дошао је и тај дан. Била сам узбуђена иако често лети идемо тамо. Знала 
сам да ћу видети нешто посебно што је моју маму чинило тако срећном у 
детињству. Када смо стигли, све је било исто, кућа окружена пространим
ливадама, густом шумом и шареним воћњацима. Седела сам и тражила очима 
нешто ново да видим. Одједном, прабака је из џепа извадила неки чудан кључ. 
Никада у животу нисам видела већи кључ! Кренуле смо уз степенице. 
Мислила сам да је то само место на коме деда држи алат и никада га нисам 
пажљиво загледала. Међутим, тог дана сам схватила да је та просторија права 
ризница духовног имања. 

Прабакин чудни кључ је отворио стара дрвена врата. Имала сам утисак као 
да сам у неком хладном тунелу, чак сам се мало и плашила. Мама је склонила 
завесе са прозора и светлост је обасјала гомиле покривене целофаном. Затим су 
почеле да га склањају, а пред мојим очима се појавила необична соба, преко 
старог кревета били су разни ћилими, прелепих шара и дезена, на поду неке чудне 
вунене стазе, на зиду су биле необичне слике – мама каже да су то гоблени које су 
везле њена мама, тетка и бака, а један ормарић у углу био је пун необичних 
шољица за кафу бакарне боје, разних дрвених посуда, карлица... Осећала сам се 
као у музеју! Нисам знала шта пре да додирнем, погледам. Пегла тешка, а изгледа 
као да има неке зубе. Стари млин за кафу, ставиш зрна у њега, поклопиш, окрећеш 
ручицу да самељеш  и тек тада можеш да скуваш кафу. Бака каже да је тад била 
најукуснија кафа. 

Највише пажње ми је привукла нека чудна справа. Много дашчица, 
необично сложених, све их држе неки конци или канапи. Ништа слично пре нисам 
видела. Видели су да сам збуњена и да не знам за шта то служи, па је мама  села за 
ту чудну справу. 

„Драга ћерко, ово је разбој за ткање. На овој справи смо твоја прабака и ја 
проводиле топле летње вечери. Све ово што видиш на кревету и поду су  наши 
ручни радови.” Објаснила ми је зашто има толико конца, чему он служи, шта је  
вратило, брдило, брдо, педала, чунак...  Брдо је чврсто држало све те нити основе. 
Стиснула је ногом педалу, нити конца као да су се мало размакле, а затим је узела 
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у руке чунак са намотаном вуном и почела да провлачи кроз нити. Објаснила ми је 
да су се оне размакле, свака друга нит је била горе да би се лакше 
провукао  жељени конац. Када је дошла до краја, повукла је и брдило и тако 
сложила до дна конац, а затим је све поновила у супротну страну. И све тако 
неколико пута. Деловало је просто невероватно гледати како се много 
дашчица и кончића помера и настаје нешто ново! Објасниле су ми и како се 
добијају вунене нити. Пере се вуна, суши, чешља, а затим преде на преслици 
помоћу вретена. Мотовило им је било од велике помоћи да се конац не 
умрси. 

Дозволиле су ми да и ја  покушам, али нисам била баш вешта први 
пут, мада морам признати да је интересантно. Планирале су да  пребаце разбој у 
Љубић, где сада живи прабака, и обећале су да ће и мене научити ручним радовима, 
као и маму. Можда и направим нешто занимљиво... Можда научим да плетем, везем 
или хеклам. 

Тада сам упознала неки сасвим нови свет. Од те вечери другачије и слушам 
мамине приче. Док она прича нежним гласом, замишљам себе како радим оно што 
је она некада. Почела сам заиста да верујем да њима стварно никада није било 
досадно, да су скоро све радили без струје, а кроз рад учили много и 
израђивали дивне ствари. 

Даница Павловић, VI1 / ОШ ,,Свети Сава” Чачак 
Предметни наставник Марија Ћаловић 
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Стари предмет са тавана 

Свако има таван и на њему старих предмета или ствари. 
Причао ми је мој прадеда за његову стару колевку у којој је одрастао. Док  је 

прадеда причао, ја сам пажљиво слушала. Када је завршио са причањем, замолила 
сам тату да изађе са мном на таван да потражимо прадедину колевку. Када смо 
ушли на таван, била је очувана и као нова, али само мало прашњава и преплетена 
паучином. Његово детињство је било тужно и сиромашно. Није било као сада, када 
има свега и свачега. Тата и ја смо је узели и донели да прадеда види да је као нова 
и још у животу. Колевка је била из 1927. године. Данас су то кревеци за бебе.  

Те године, када се деда родио, било је сиромашно доба, али, када је прадеда 
видео колевку, био је толико срећан и због тога је та колевка толико посебна. 
Била је офарбана и исцртана ружама и пауновима. Толико је била шарена и 
љушкала се са леве на десну страну. Ја сам је узела и у њу ставила лутке. Те лутке 
су биле моји пацијенти, а ја њихова докторка. 

Прадедино детињство је било несрећно и тужно зато што је било 
сиромашно, али колевка ће заувек остати лепа успомена. 

Марија Јеремић, VI1 / ОШ „Марко Пајић” Вича 
Предметни наставник Лидија Гавриловић 
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Стари предмет са тавана 

Једног лепог летњег дана 
скинула је моја нана  
преслицу своју стару 
са прашњавог тавана. 

Упитах је ја у чуду: 
,,Шта ли је то, да л' је вредно?” 
Одговори нана стара: 
„Врло вредно, драга Ана!” 

Онда нана седе журно 
и показа к 'о из топа: 
„Овако се вуна преде,  
на вретено мота.  

Чарапице, џемпери  
свима су нам потребни, 
јер кад хладна крене зима 
ту је вуна да нас греје.” 

Слушах причу моје нане, 
па ми нешто на ум паде: 
„Да л ' бих могла ја узети 
на преслицу можда прести?” 

Узалудан труд ми беше,  
научити то не могох.  
Преслицу на таван вратих,  
прести не знам и то схватих. 

Александра Пантовић, VI1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 
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Стари предмет са тавана 

На тавану куће моје разне старе ствари стоје, 
Међу њима један фењер тамноплаве боје. 

Тај фењер стари више не сија,  
Сада у њему паук гнездо свија. 

Некада је ноћима играо се с тамом 
Осветљавао путеве и старом и младом. 

Тај је плави фењер био спас у мраку 
И пријатељ моме деди вредноме сељаку. 

Некада је фењер главни предмет био 
И у свакој кући сјао, поносан и чио. 

У фењеру старом више нема гаса, 
Сада светлост даје батеријска лампа. 

Сијалицу сада свака кућа има, 
По фењеру старом пала је прашина. 

У прашњавом ћошку на тавану стоји, 
Године и дане више и не броји. 

Заборављен у тами која му не прија, 
Живи и чека кад ће да засија. 

Никола Обрадовић, VI1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 
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Преслица 

Таван мрачан, пун прашине, 
ту су справе и машине. 

Старе ствари што у употреби нису, 
дрвене преслице сада сипци гризу. 

Дрво глатко и  шарено, 
поред преслице је и вретено. 

И паук је на њој мрежу сплео, 
а некада је неко на њој пређу прео. 

Узимам и бришем прашину, 
огребано дрво подсећа на давнину. 

Разгледам како је избледела њена шара, 
па помислих: Боже, колико је стара? 

Угледах нека урезана слова, 
замислих колико је уткала туђих снова. 

Дружила се са њом моја бака, 
све од зоре ране па до густа мрака. 

Испрела је много вуне, 
а сад ту, у прашини, труне. 

Невена Гобељић, VI2 / ОШ „Светозар Марковић” Сјеница 
Предметни наставник Драгана Ракоњац 
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Стара ствар са тавана 

Освануло је мирно јутро. Пожелео сам да идем код бабе и деде на село, и да 
проведем баш тамо још један дан, у тишини и миру. 

Волим то место, волим тај рај који је Бог дао само нама, желим да се играм 
на пространим пољима и газим по росној трави. Посебну чар мом селу даје река 
која протиче у близини декине куће. Та предивна стара кућа. Ја заиста много 
волим посебно место које у мени буди најдивнија осећања. У тој оронулој кући 
живе моји бака и дека. Руке њихове су испуцале од напорног посла, а очи им 
утонуле од старости, али им је срце пуно доброте и љубави. Они ме увек 
обрадују својом пажљивошћу, саслушају сваку моју реч. Волим да проводим 
слободне тренутке са њима. Тога дана сам шетао унаоколо и угледао отворена 
врата од амбара, где је некада дека чувао жито. Знатижеља ми није дала мира, 
ушао сам полако. Попео сам се уз дрвене степенице, које су шкрипале под мојим 
ногама. 

У ћошку сам угледао нешто прекривено старим, белим чаршавом. „Шта ли је 
то?” Мисли су ме обузеле. То је била она дивна ствар коју је бака у руци 
држала на слици коју ми је редовно показивала.  На тој слици је мој отац као 
беба у  колевци и бака поред њега са преслицом у руци. Био сам срећан када 
сам угледао колевку стару, и преслицу на којој је моја бака прела. Онда сам отрчао 
код баке, која ми је са радошћу саопштила да је то очева колевка коју је чувала да 
би мене изненадила. Тада ми је и објаснила да је то колевка, дрвени креветац, 
који се користио за успављивање беба.  Сва је урађена од најдивнијег дрвета. Ову 
колевку је ручно  изради  мој деда. Прешао сам руком преко ње, горња ивица 
је сва  изрезбарена, а декин дуборез на њој је фантастично урађен. Зачудио сам што 
нема душека, али ми је бака објаснила да се спавало на слами.  

Одлучно сам наступио, зарекао сам се да ће колевка мога оца бити у мојој  
кући. Преуредићу је и испуцало дрво прелакирати. Она ће остати у мом дому као 
једини знак сећања на прошло време и срећне дане. 

Андрија Јеринић, VI2 / ОШ ,,Светозар Марковић” Сјеница 
Предметни наставник Драгана Ракоњац 
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Стари предмет са тавана 

Једног дана, кад сам била у посети код мог ујака, помогла сам му да 
распреми таван. Угледала сам старе дрвене скије. Ујак ми рече да му је те скије 
направио његов тата кад је имао седам година. 

Скије су биле криве, на врху оштре и на њима су били урезани иницијали 
мог ујака. Одмах сам почела да их чистим од прашине и замислила какав је њихов 
живот био док нису доспеле на таван. 

Зима је била хладна и јак ветар је разносио пахуљице које су се задржавале на 
вуненим капама и рукавицама. Деца су се радовала зими и скијању са врха брда. 
Дремала сам у углу старе шупе. Чула сам ситне кораке и нервозно питање: „Где ли 
су, где ли?” А онда ме је светлост обасјала и топле руке прихватиле. „Ту си, птицо 
ластавицо!”, радосно је проговорио дечак. Меком крпом нас је обрисао и 
намазао лојем. Осетила сам како нас дечачић ставља на ципеле и везује гуменим 
везицама. Чуле смо дечју  грају. Прсти су били укочени од хладноће, али  ноге су  
биле гипке и сигурне. Трка  је  почела. Ишле смо час лево, час десно, клизајући 
се по углачаном снегу. Помогле смо му да престигне осталу децу и да победи. 
Био је много срећан што је био први.  Пољубио  нас је хладним промрзлим 
уснама и прошапутао: „Хвала.” 

Од тог дана чувао нас је у кеси испод кревета. Дружили смо се све док 
његова стопала нису порасла. Онда нас је поклонио млађем брату, али нас није 
заборавио. Сваког месеца нас је чистио и гланцао, а повремено би нас његов тата 
лакирао. Биле смо у пуној снази и сјају. 

Ујак је желео да се скије сачувају. После више година завршиле су на тавану. 
Сада мирно дремуцкају и сећајући се старе славе неком радозналцу испричају 
своју причу. 

Нина Павловић, VI2 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци 
Предметни наставник Славица Бован  
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Стари предмет са тавана 

Таван, просторија у којој влада мирис детињства и коју још увек 
љубоморно чувам као своју оазу, коју редовно обилазим, да проверим има ли у њој 
неких нових блага. Врло простран, дрвеног пода од грубо обрађених дасака, са 
високим кровом са обе стране, дугачким гредама и једним узаним, прашњавим 
прозором, као једином везом са реалним светом. То је мој средњовековни дворац 
а ја витез, који поседује сва његова блага.  

Приликом последње посете, пажљиво сам разгледао своје благо упијајући 
сваки детаљ. Пажњу ми је привукла дрвена корпа и у њеном садржају на врху, 
један предмет и стара црно-бела фотографија. Угледах и клупка вуне, игле за 
плетење, преслицу окићену вуном и „вретено”. Какво откриће! Вретено је од 
дрвета, ваљкастог облика, зашиљеног врха и изрезбареног украса на њему. 
Помало ме је подсетило на стрелу. Делује тако једноставно, али је имало кључну 
улогу у вредним рукама наших предака. Уз помоћ вретена и преслице, вештим 
рукама је од необрађене вуне настајало плетиво, којим су топле и огрубеле руке 
наших бака са љубављу плеле одевне предмете и друге корисне ствари за кућу. То 
је за тадашњи начин живота било јако важно. Имати ручно исплетени, топао 
џемпер, чарапе или капу. Ти одевни предмети који су се продавали у трговинама, 
већини становништва нису били баш лако доступни, нити су својом израдом 
задовољавали њихове потребе.  

Како је већина становништва било сеоско, требао им је практичан одевни 
предмет, који ће их штитити током обављања свакодневних послова, по зими, 
киши или снегу. Из трговина су такви одевни предмети коришћени више као 
модни додатак, што је већини становништва било бескорисно. Зато је обрада вуне 
као и плетење, заузимало велики део времена у њиховом животу. Као посао, 
обавеза и нешто што се једноставно морало. Оно што је такође занимљиво, је то 
да су тај посао умели спојити са забавом. Окупљале су се девојке и жене, сваки пут 
код неке друге у кући, на прелу а мушкарци су одржавали ватру у пећи, да
просторија буде топла и доносили и паковали вуну. Прело је представљало начин 
дружења у то време, док се заједничким снагама преде већа количина вуне, уз 
веселу песму, са осмехом на лицу и везеним народним ношњама на себи. 
Распредале су се ту разне приче, преносила традиција на оне млађе и склапала 
познанства младих парова, који су касније започињали заједнички живот. Прело 
је било веома значајан догађај, од којег је било више различитих користи али и 
веселог дружења, после напорног рада и дана проведеног у пољу. 

Данас вретено није више у употреби, због другачијег начина живота који је 
много лакши од оног некад. Бакина прича о овим предметима и колико су били 
важни, као и народни обичај попут прела, на мене је оставило снажан утисак. Жао 
ми је што нисам имао прилику да бар видим и доживим тај обичај, који је дуги низ 
година био уткан у живот нашег народа. Морам рећи да мислим, да то није у реду. 
Можда би неко од нас млађих то волео да научи или пожели да за себе исплете  
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неки одевни предмет уместо да га купи. Треба нам омогућити прилику за избор, 
бар пренети знање, без обзира на сва чуда двадесет првог века. Сматрам да треба 
сачувати традицију и обичаје, да се не заборави, без обзира на то што у данашњем 
начину живота немају толики значај. Волео бих да знам да је негде неко очувао ту 
традицију и да неке вредне руке врте вретено и плету са љубављу, за неког, 
драгоцен поклон. Желим да сачувам пронађене предмете и да их на креативан 
начин спојим у целину, као декорацију у мојој кући, која ће заузимати посебно 
место.  

Још један сведок некадашњег начина живота, поред приче моје баке, 
преслице и вретена је стара, црно-бела фотографија у мојој руци. На њој је моја 
насмејана прабака у народној ношњи, на прелу. Фотографија која је зауставила и 
забележила један тренутак у времену а себе подарила за аманет...  

Лазар Грујичић, VI2 / ОШ „Нада Пурић” Ваљево 
Предметни наставник Рајна Бранковић 

Стари предмет са тавана 

Опанци се у старој ношњи 
обавезно носе  
и тиме се Срби поносе. 

Опанци са кљуном,  
познати у свету,  
обишли су целу планету. 

Опанци се праве 
од телеће коже  
то сваки Србин може. 

Традиционална обућа наша 
воли је цео свет 
јер је направила преокрет. 

Лара Лазић, VI2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка 
Предметни наставник Снежана Чаировић 
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Стари предмет са тавана 

У поткровљу куће 
има једна соба, 
пуна крш и лома. 

У ћошку те собе,  
налази се троножац, 
браон боје. 

Троножац је столица 
са три  ногара,  
на коју сам ја  
села па пала. 

Хелена Ђорђевић, VI2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка 
Предметни наставник Снежана Чаировић 

Стари предмет са тавана 

Као сувенири 
најчешће се нађу на тавану старом. 
Златиборци вешто праве  
столичице разне и њих боје, 
али троножац 
оста име традиције моје. 

Може се слагати,  
у рукама носити, 
користе га сви 
кад треба седети. 

Троножаца има разноврсних сад, 
од метала, лима, 
али дрвени троножац 
познат је свима. 

Нина Живковић, VI2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ  Смедеревска Паланка 
Предметни наставник Снежана Чаировић 
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Стари предмет са тавана 

Као и многа друга деца и ја волим да истражујем шта се све крије у старим 
оставама, качарама, шупама, амбарима... 

Једнога дана, тражећи по тавану нешто чиме бих могао да се играм, 
пронашао сам неку изрезбарену, дрвену играчку чији ме је облик подсећао на 
весло. Сишао сам са тавана, фотографисао овај необичан предмет и пожурио ка 
баби да ми објасни како се зове и чему служи ова давно заборављена направа. 
Баба ми је рекла да је то преслица и да се њоме преде вуна. На њен шири део  
ставља се повесмо вуне чије се нити полако извлаче, пролазе кроз спретне руке 
вредних домаћица и намотавају на вретено.  

За вретено сам чуо у  бајци о Трновој Ружици, али нисам знао шта је
повесмо. Баба ми је одговорила да је то прамен вуне који се веже за преслицу. У 
пролеће се овце стрижу, вуна се пере у потоку и суши током лета, а кад дође јесен 
и хладни зимски дани, организују се прела. Тада нема превише посла на њиви па 
се младе девојке скупе на моби да се домаћици опреде вуна. Када би посао био 
готов, девојке су се хватале у коло са младићима и играле до ране зоре. 

Да бих сазнао што више о овој нашој преслици, отишао сам и до деде. На  
преслици је била урезана година 1926, а у изрезбареним, разнобојним мотивима 
лишћа сачувала се посвета: Успомена на тешкије дане. Деда ми је испричао да је 
преслица вероватно била поклон његовој породици за рођење првог мушког 
детета  –  Милутина, дединог оца, а мог прадеде! Времена су била тешка, после 
једног а пре другог рата, у брдовитим крајевима народ је с муком састављао крај 
са крајем, а гајење оваца је значило да ће имати млека, хране, али и одеће коју су 
сами производили. 

За Првим светским ратом уследио је и Други, а дечак за чије  је рођење 
преслица донета у породицу, имао је само 14 година. Његов отац је отишшао у рат 
а он је, као најстарији мушкарац у кући, морао да издржава целу породицу. За 
време бомбардовања села, мештани су се скривали у оближњим брдима, по
тунелима који су заправо били напуштени рудници. 

Милутин, тек мало старији од мене, носио је храну мајци и млађим сестрама и 
браћи. Хлеб је справљао од ушура – ујама који је добијао за рад у воденици. 
Тих ратних година породица је преживела захваљујући воденици коју је имала на 
оближњем потоку. Најежио сам се од помисли на слику нејаког дечака који је 
свакога јутра током дугих и хладних зима морао да обија лед са воденичког 
точка како би самлео жито и њиме прехранио своје најмилије.

Деда ми је предложио да преслицу однесемо у музеј, да нам је излакирају и 
да је тако сачувамо од пропадања. У музеју смо потражили кустоса етнографа, 
којој се наша преслица веома допала. Она ми је испричала да су преслице 
коришћене још у древној Месопотамији а  да су их код нас донели  Турци. Наша  
преслица припада такозваном лопатастом типу и направљена је вероварно од 
јавора, иако је често за израду овог предмета коришћено и дрво јасена, вишње, 
тисовине. Из музејске библиотеке донела је књигу Вука Стефановића Караџића 
Живот и обичаји народа српскога, из које ми је прочитала да се преслица негде 
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зове и куђеља и неколико народних лирских песама о прељама и њиховим 
љубавним јадима. 

Из музеја сам отишао срећан и задовољан, уверен да чувањем старих 
предмета и речи чувамо од заборава своју прошлост, сећамо се предака без којих 
не би било ни нас данас.  

Ти нас предмети и те речи, као нити испредене на песлици, повезују са 
далеким временом које кроз њих и данас живи у нама. 

Лазар Гвозденовић, VI4 / ОШ „Светозар Марковић” Краљево 
Предметни наставник Ана Милуновић 

Стари предмет са тавана 

Има један предмет стари на тавану мом, 
И тај предмет чува тајне из детињства мог. 

То је један кревет стари у ком су се тајне скриле, 
И сличице неке разне, и романсе, и идиле. 

Љубав сија, а сећања се брзо врате, 
Али мисли моје дуге, неће да се скрате! 

Док на тавану седим, 
Кроз главу ми прође која мисао, шала, 
Шта то вреди, када сам тада била мала. 

На тавану том се скрива тајна, 
О дечаку том, 
Која ће остати затворена,  
У ковчегу мом. 

Николина Марковић, VI6 / ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” Београд 
Предметни наставник Драгана Вељковић 



102 

Стари предмет са тавана

Стара кућа моје баке 
на тавану тајне крије, 
сваких чуда тамо има 
све врви од историје. 

А о свакој од тих ствари 
бака дивну причу има, 
покривене паучином 
оне трају вековима. 

Млин за кафу и филџани, 
и троношци и преслице. 
ал' је мени омиљена 
једна стара сингерица.

Гордо чека ту у углу, 
као нека стара дама 
прекривена скроз прашином 
увређена што је сама. 

Бака каже да је она  
кад је као поклон стигла 
била нешто изванредно 
и прашину баш подигла. 

За хаљине, постељину, 
до када се игром шило, 
ал' са нашом сингерицом, 
све је као песма било. 

Када бака за њу седне 
клапарање тад се чује, 
покретала се ногама, 
радила jе и без струје. 

И на изглед баш је лепа 
И још има дивне шапе 
гвозденом је сваке паре. 

Али сад је друго време 
за шиће се баш не мари, 
када треба нешто ново, 
кинеске се купе ствари. 
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На тавану у тишини 
сингерица чами сама 
љута што је беспослена 
и сећа се славних дана. 

Свечано сада обећавам: 
не мора да буде вешто 
уз баку на сингерици 
сашићу и ја бар нешто. 

Марија Јосифљевић, VII1 / ОШ ,,IV краљевачки батаљон” Краљево 
Предметни наставник Нада Тијанић 

Стари предмет са тавана 

Када сам био мали, реновирали смо таван. Добили смо новог члана 
породице, па нам је требало више соба. Пре радова таван је требало да се 
рашчисти јер је на њему било пуно старудије. Мене је као и обично занимало да ли 
је све тамо старудија или има и нечега занимљивог. 

На моју радост, нашао сам врећу пуну америчке историје. Прво сам извукао 
америчку заставу, тата ми је објаснио њено порекло. Ту заставу је деда добио од 
неког Американца као захвалност за пружену помоћ, а ја је и даље чувам. 

Позвао сам деду да дође да бисмо заједно открили остале занимљивости 
које крије та врећа. Та врећа је била успомена са стварима које је мој деда донео из 
Америке 1975. године. По осмеху на његовом лицу, видео сам да је срећан, јер 
је  нашао ствари за које је мислио да су заувек изгубљене. Једна од заборављених 
је била и стара новчаница од двадесет долара, коју чувам у свом сефу. Поред 
те  новчанице, стоје чипови из казина који је мој деда посетио кад је био у Лас 
Вегасу, али му се, нажалост, не сећа имена. Дао ми је два чипа, а за себе задржао 
остатак. 

Урамио је металну плочицу са логотипом мустанга, америчког аутомобила. 
Да сам знао колико је то вредно, вероватно бих га молио да ја то задржим. 
Пошто сам поломио флашицу кока-коле, чим сам је узео у руке, не верујем да би 
ми га дао. 

На тавану није било занимљивих ствари осим тога, али ја сам се надао, па 
сам ипак све испретурао. Од тог дана, ја сваки кутак куће детаљно истражујем, у 
нади да ћу наћи нешто слично. 

Филип Хорват, VII1 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд 
Предметни наставник Весна Петровић Зечевић 
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Стари  предмет са тавана 

Када неко каже таван, мене то одмах асоцира на таван у старој кући поред 
куће у којој живи мој деда Радован на селу, где се и мој тата играо. Мој тата је баш 
имао среће, а ја живим у стану и немамо таван. На тавану, у тој старој кући у којој 
се родио још дедин деда, прављеној у доба Јуре од блата и дрвених летви, чијег  
градитеља се нико не сећа, налазе се греде по којима смо се само деда, мачак и ја 
кретали у последњој деценији. Екстремни  спорт је то био, јер је доћи до тавана 
помоћу старих дрвених мердевина веома напорно, а и опасно. 

На тавану нема чега нема, све што би и не би могло да икад затреба. Ту су 
углавном стври које су се некад користиле на селу, а сада се више не користе, јер 
баба и деда више не чувају стоку и не прерађују млеко. Поред тога, ту су и ствари 
које су мој тата и његов брат, а мој стриц, користили док су били деца. 

Често  сам  деду  запиткивао  како се  зову те  ствари  и  чему  служе,  али 
сам  мало тога запамтио, јер су називи компликовани и тешко се памте. Једино 
сам запамтио да се мала метална шипка, савијена на једној страни у круг, 
користила за упрезање крава у јарам и да се зове жегра, као и да се прашњави 
округли камен користио за цеђење усиреног млека и прављење сира. 

Оно што је мени привукло пажњу и што сам скинуо са тавана, био је стари 
штап за пецање од трске. Мени је било невероватно да се у време кад је мој тата 
био мали за пецање користио такав штап, јер сам код стрица, који је страствени 
риболовац, видео свакакве штапове, али су сви били од пластике. 

Пошто нисам веровао да се тим штапом заиста може упецати риба, замолио 
сам деду да идемо на пецање, али је он рекао да никад није пецао и да не зна да ми 
покаже како се то ради. Пошто ни стриц није могао због обавеза да се позабави  
мојом жељом да одем на пецање, одлучио сам да сам покушам да припремим 
штап. Прво сам очистио паучину и прашину, а затим сам проучио како је на
стричевом штапу намештена машиница са најлоном за пецање. После тога сам у 
шупи са опремом за риболов нашао слободну машиницу и лепљивом траком је  
причврстио за стари штап. На њој је већ било најлона за пецање, па је остало само 
да се поставе пловак и удица. Пошто нисам знао како се поставља пловак, а 
посебно ми је било нејасно како се удица везује за најлон, смислио сам мало 
покварен план. Са стричеве удице сам, без питања, изнад пловка исекао најлон и 
део са пловком и удицом привезао за најлон на мом штапу. 

После ручка сам у башти мотиком ископао земљу и нашао глисте које сам 
ставио  у металну кутију од бомбона и кренуо на реку. То са глистама, које се 
користе као мамац за рибе, видео сам у неком цртаћу. Река је близу дедине куће и 
није велика па ми нису бранили да идем сам, али сам ја ипак са собом повео и  
стричевог пса Леана. 

Пецање сам започео на месту које је било најближе кући, али пошто рибе 
није било, одлучио сам да кренем мало низводно. Док сам ја пецао, Леан се играо 
около, али је у једном тренутку дотрчао до мене јер су га јурила три пса која су  
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била већи од њега. Био је уплашен и стао је иза мене, а ти велики пси су лајали и 
ишли према мени, па сам се и ја уплашио. Ситуација је постајала све опаснија, па 
сам ја, уместо за пецање, штап почео да користим за одбрану од паса. У целој тој 
збрци успео сам да некако отерам псе и спасим Леана, али сам поломио штап. 

Због поломљеног штапа ми је било жао, јер му није било поправке, али сам 
био срећан што сам спасио Леана и што смо се после заједно играли и купали у 
реци. 

Иако нисам са сигурношћу утврдио да ли се таквим штапом може упецати 
риба, уверио сам се да је ипак користан кад си сам на реци. 

Димитрије Стоилков, VII1 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд 
Предметни наставник Весна Петровић Зечевић 
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Стари предмет са тавана 

Када ми је мама рекла да ћу летњи распуст ове године провести код баке 
у  Зворнику, нисам била баш одушевљена јер тамо нисам познавала никог од својих 
вршњака. 

Породична кућа моје мајке налази се на путу који води ка остацима старог 
утврђења Ђурђевграда. Кућа се састоји од три спрата. Приликом реновирања 
куће, све старе ствари бака је сместила на таван. Бака је неким данима морала да 
иде на посао, па смо сестра и ја остајале саме код куће. Да би  нам било 
занимљивије, део дана смо проводиле на тавану. Међу старим стварима као што 
су: књиге, слике, одећа, алати и посуђе, најзанимљивија нам је била једна машина за 
коју нисмо знале шта тачно представља. 

Бака нам је објаснила да је у питању писаћа машина нашег прадеде Матије 
произведена педесетих година прошлог века. Машина је цела израђена од метала и 
црне је боје. Изнад ваљка који је служио за намотавање папира, белим словима је 
исписана реч ,,Continental”. Машина ми је изгледала јако чудно јер се потпуно 
видела њена унутрашњост и начин на који ради. У централном делу биле су 
полукружно распоређене металне полугице, једна до друге, на чијим су се 
врховима налазила изрезбарена слова абецеде. Тастататура је била слично 
распоређена као на данашњим компjутерима, с тим што су редови били поређани 
као степенице. Јаким ударцем на одговарајуће слово, дизала се одговарајућа 
полугица и остављала отисак тог слова на папиру. Бака нам је донела и плаву, 
мастилом натопљену траку која се намотавала на углове машине и служила за 
остављање отисaка на папиру. Било нам је веома интересантно да се играмо са 
њом. Било ми је невероватно да је за само седамдесет година техника тако 
напредовала, те данас за писање користимо компјутере, лаптопове и ,,touch 
screen” екране. Разлика између тадашњих машина за писање и ових савремених је 
велика, тада је свако могао да види и разуме како машина ради, док данашње 
разумевање рада компjутера могу имати само електроинжењери и програмери. 

На крају сам закључила да је техника толико напредовала да не бих могла да 
замислим како би мој прадеда Матија, рођен 1919, реаговао када бих му 
показала данашњи телефон, лаптоп, телевизор… 

Претпостављам да би он био  много зачуђенији, него ја када сам видела 
стару писаћу машину тог лета на тавану. 

Милица Бјелајац, VII1 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд 
Предметни наставник Весна Петровић Зечевић 
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Стари предмет са тавана 

Моја баба живи у Бумбаревом Брду у старој, оронулој кући. Лепа је то и
занимљива грађевина од цигле и дрвета. Најзанимљивија просторија је таван до 
кога се долази дрвеним стубама, које се прилично клате. 

Прво угледам прашњаве и паучином обавијене греде. Под мојим ногама 
шкрипе даске,  а у самом углу стоје џакови  пуни окруњеног кукуруза. На другом  
крају тавана је један мали округли прозор кроз који се једва пробија светлост. 
Испод њега је дрвена столица коју је деда направио за мог тату када је био мали. 
Његова покварена и стара поника са искривљеним точком подсећа ме на татину 
причу да је са ње пао и поломио нос. Његове сестре су донеле пешкир да 
заустави крварење, кријући од мајке. 

Оно што ја на том тавану највише волим је мала, дрвена, тамнобраон кутија са 
металном бравицом и кључем. У њој  је прибор за шишање и бријање. Мој 
прадеда је био у заробљеништву у Немачкој, па је и тамо, као заробљеник, радио 
свој посао. Био је брица. Необична метална справа за шишање. Провучем прсте и 
покрећем механизам. Она шиша  на ћелаво  или  на мало  краћу   косу.   

Вадим  дрвену  четкицу  за  бријање  и превлачим прстима преко меке 
длаке. Најопаснији део прибора је ножић за бријање који се расклапа као нека 
бритвица и исто тако део за прсте и оштар правоугаони ножић. У углу кутије, 
која је опшивена црвеним сомотом, налази се мало парче белог сапуна у једној 
дрвеној посуди. Каже баба да се ту сипа вода и четкицом се прави пена за бријање. 
Питам се како је то прадеда радио и зашто се то сада не користи. На крају,
погледом тражим мали црни  чешљић и огледалце са постољем. Поставим 
расклимано огледало и мало се кревељим испред њега, па га враћам на место, али 
опрезно да га не поломим. 

Полако све стављам на своје место као што је и било. Затварам поклопац и уз 
шкрипу кључа закључавам дрвену кутију. Читам прадедине иницијале урезане на 
поклопцу и драго ми је што одолевају времену и чекају ме увек на истом месту, 
на тавану. 

Виктор Јеремић, VII2 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци 
Предметни наставник Славица Бован 
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Стари предмет са тавана 

Од раног детињства радо одлазим на Пештер, код прадеде Миљана и 
прабабе Станојке. Радујем се увек одласку тамо, јер знам да ме чека мноштво 
занимљивости. Тамо проживљавам једну бескрајну узбудљиву авантуру, 
упознајем потпуно другачији живот од оног који живим са мајком у Милановцу. 

Готово увек је дочек на аутобуској станици у Сјеници исти. Деда Миљан  
раширених руку, са осмехом на лицу и шајкачом на глави, иде нама у сусрет. Док 
сам био млађи, носио ме на раменима до парка у ком је био „паркиран” коњ са  
кочијом којом ћемо путовати на Пештер, а сада ме поносно и чврсто држи за руку, 
не скривајући колико је срећан што нас види! Након што спакујемо кофере у 
кочију, поред празних буради и окрњених тамносивих бакрача из којих је деда 
продао сир и млеко, док нас је чекао. Крећемо на Пештер – пут у неки тако  
једноставан, а интересантан живот. Чини ми се да кочија путује кроз неко друго 
време, кроз бајку у којој је главни приповедач мој прадеда.  

Убрзо се испред мене осликава најлепши призор пештерског пејзажа. 
Стара, дрвена кућа са сламеним шеширом на глави, округли торови са кравама, 
козама, овцама, три-четири кокошке које кљуцају, широк, камењем оивичен 
бунар, празна кофа на ужету, поред је Рајко, наш умиљати риђи пас, који лупка 
репом желећи нам добродошлицу. Радујем се шкрипању старих, дрвених врата на 
којима стоји реза. Отварајући их погледом уочавам мердевине које стоје у 
предсобљу, а воде на таван. Имам жељу да се попнем горе и откријем тајну старог, 
мрачног тавана, али прво трчим прабаби у загрљај. Она је стара и слабо покретна. 
Једном руком ме грли, а у другој држи стари, челични млин за кафу, са којим сам 
се ја као мали играо и замишљао да је то био хеликоптер. Окрећући бакарну 
ручицу меље зрно по зрно да би са својом унуком, а мојом мајком, попила свежу 
кафу.  

Из чађавог шпорета допире мирис моје омиљене пите у облику пужа, а на 
полици изнад стоје сребрнкасти лончићи са киселим млеком прекривени чистом 
провидном газом. Пружам се на кревет са сламеним душеком покривен шареним 
вуненим ћилимом и чекам да падне мрак. Када се смрачи деда ће запалити 
петролеј лампу и окачити на искривљени ексер изнад четвртастог прозорчића са 
везеном завесом разапетом између два ексера. 

Лежим, гледам у дрвене даске и размишљам о том тајанственом тавану на 
који су ми увек бранили да се пењем, јер сам био мали. Рано су зашкрипала стара 
дрвена врата, деда је отишао да чува стоку, а баба да сири сир да би касније 
заједно помузли овце. Мајка спава – прави тренутак за авантуру. Пречаге на 
расушеним мердевинама шкрипале су под мојим рукама и ногама. Закорачио сам 
у полумраку радознало, споро и са пуном пажњом посматрао све те ствари око 
себе. Мали дрвени коњић се лагано љушкао као да зна да сам ја клинац који се  
некад давно клатио на њему. Старе санке дремале су беспослене, а на њима су 
послагани шарени ћилими, прекривени целофаном. Огромна кошара исплетена 
од прућа била је испуњена кукурузом, а поред ње велики тамни ковчег у коме су 
се комешали разнобојни вунени клупчићи, дугачке игле за плетење, шарене 
мараме, везене шустикле… 

На полици изнад у колони спаковане су  кондуре и опанци различитих
величина. Стари млин за кафу и две петролеј лампе биле су смештене у левом 
ћошку, а на ексеру изнад висиле су платнене бисаге. На стари коњски самар 
наслониле су се уморне гусле и опуштено запостављено гудало. Трзнуо сам 
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прстом преко жице… није баш као на мојој виолини, али је тај звук дао посебну  
ноту овој изложби старина. Стари кантар оклембесио се на дрвеним вилама, а 
поред њега прашњава метална пегла са ручком, давно заборављена.  

И док под зрацима сунца који се провлаче кроз пукотине дасака стидљиво 
извирују сви ти стари предмети испод рупичастих врећа напуњених овчјом вуном, 
истрча миш. Мали сиви миш потрча ка раскошној преслици која је дебитовала у 
крај уског таванског простора. Била је усамљена као прелепа витка балерина. Два 
ваљкасто исклесана ногара прегачом су се спајала у троугао који је прави ослонац 
тој раскошној фигури, а фина мала педала се наслањала на дугу мотку која је 
поткачила точак. Точак који је у свом кругу био украшен летвицама разних боја. 
Завртех точак лагано, боје на точку почеше да се смењују осликавајући прелепe 
дугине кружнице. Згазио сам папучицу и притиском на њу опет покренуо точак. 
„Ради!”, узвикнуо сам.  

Из прашњаве хеклане торбице окачене на преслицу вирила је кудеља и два-
три различита шиљата вретена. Сетио сам се Трнове Ружице. Газио сам лагано по 
педали која је окретала точак и преливала најлепше дугине боје. Отпуштам 
педалу и осетих руке моје маме преко рамена која каже: „Јеси ли видео каквих све 
кршева има, има и мишева сигурно!”   

„Знам”, одговорио сам кроз смех, а и мајка се само насмејала. 
Опрезно се спустих низ мердевине. Малa гибаница у облику пужа чекала ме 

на плеханом тањиру. Деда је извио седе чупаве обрве и благо се насмешио као да 
се извињава за оне „акрепе и дрекавце” са тавана за које сам управо сазнао да не 
постоје! 

Петар Арсић, VII2 / ОШ „Краљ Александар I” Горњи Милановац 
Предметни наставник Јованка Казаковић 

Стари предмет са тавана 

Ниједно место на свету у мени не буди толику радост и интересовање као 
таван куће у којој живе моја баба и прабаба. То је зато што је препун старих  
прашњавих кутија са невероватним успоменама. 

Увек када бих за време распуста отпутовао код баба и када нико не би 
обраћао пажњу, искрао бих се и нечујно отишао на спрат, попео се уз старе, 
жижљиве мердевине од буковине и ушуњао у најдражи кутак, препун 
тајанствених дрвених сандука који личе на некакве реквизите из пиратских 
филмова. А сваки од њих крије хрпу невероватних тајни и истина. Након што бих 
га отворио и нашао то непроцењиво благо, позвао бих баку да ми каже шта сам то 
пронашао. А она би ми за сваки предмет испричала бајковиту причу гласом пуним 
сете.  

Ту је стари похабани коферчић са ордењем и значкама неког незнаног 
јунака, који се борио за част и слободу отаџбине и чије се име некада славило, али 
је мени непознато. Али, ипак, то је симбол части и храбрости остављен у аманет 
будућим нараштајима. У ћошку леже старе гусле у чијем се телу крију мали 
мишеви који помало грицкају већ натруло дрво пропалог инструмента уз чију су 
музику и песму мој деда и прадеда увесељавали цело село и прослављали важне 



110 

датуме. О накривљеној греди виси фењер са, додуше, поломљеним стаклом, али 
као да ми намигује неким посебним сјајем. Он је некада био једини извор 
светлости у дугим мрачним ноћима. На расклиманој троношци дрема покварени 
радио пркосећи сваком забораву. Моје радознале очи не мирују, скачу са старине 
на старину, док срце покушава да искочи из груди од бескрајне среће.  

Скроз у ћошку шћућурена и неприметна стоји шкриња са зарђалом, 
месинганом бравом, са катанцем који је преживео толико тога, али није поднео 
један мали ударац чекићем. И био је приморан да преда благо које је крио 
деценијама! Поклопац се уз шкрипу подигао и унутра сам затекао само једну 
повећу кутију на којој је писало крупним словима, краснописом, Пролеће ‘43. 
Скинуо сам прашину са кутије, побожно је извадио из сандука и нежно је положио 
на под. Била је изненађујуће тешка. Унутра је био предмет заиста необичног 
облика, који ме је задивио чим сам га изнео на светлост дана. Био је то  прелепи 
стари  грамофон,  предмет  који  је  некада  коришћен  за слушање музике са 
грамофонских плоча. Дрвено тело је било у облику осмоугла, на свакој страници 
бронзана плочица, а на свакој плочици угравирана је нека опасна животиња која 
је симбол части и победе. С предње стране ме је поносно посматрао вук, потом 
медвед, затим лав, па ајкула, јелен, oрао, змија и са последње коњ. Одоздо су биле 
четири мале ногаре, а са горње округло постоље на које се ставља грамофонска 
плоча, и игла која се спуста на плочу. Иако је игла била поломљена, то није 
умањивало величанственост овог невероватног предмета, јер се из задњег дела 
грамофона издизала увијена бронзана труба која одузима дах. Најинтересантнија 
је била ручица за навијање.  

Одмах сам полетео да питам прабаку одакле им тај предиван стари 
грамофон. Испрва је само ћутала, а онда заплакала и зајецала. Није ми ништа било 
јасно, али након што се смирила, одлучила је да ми исприча необичну причу те 
прашњаве дрвене кутије са трубом за навијање. Мој чукундеда, прабабин отац, 
учествовао је у оба светска рата и сви су га сматрали ратним херојем. У рано 
пролеће 1943. са четом је ишао око горњег тока реке Босне. Уморни од дугог хода 
и непрестане борбе с непријатељем стали су да се одморе у једном малом селу, 
чије име нисам успео да запамтим, a које је било скроз напуштено. Сви су побегли 
у страху од доласка непријатеља. Чукундеда је ушао у једну кућу како би 
потражио нешто хране за чету. Тражећи храну, у старом сандуку је нашао управо 
онај грамофон. Није дуго размишљао, понео га је, јер требало је нешто чети како 
би се ратници разонодили. Касније је чукундеда, знајући да ће га заробити, 
замолио пријатеље када буду пролазили поред планине Романије, да однесу 
сувенир његовој породици, за успомену, јер је предосетио да их више никада неће 
видети. 

Тако је и било. Од тада онај грамофон стоји у тами у старом сандуку на 
тавану. Склоњен је далеко од очију да не би жалостио срца најмилијих због смрти 
великог хероја, чије се име и данас помиње и с поштовањем изговара под 
поносном Романијом. Његов звук ће се после чишћења од прашине чути одавде до 
бескраја, ширећи причу о мојој срећи на четири стране света. 

Василије Вук Цимеша, VII3 / ОШ ,,Свети Сава” Чачак 
Предметни наставник Марија Ћаловић 
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И ово сам сунчано лето цело, 
отишао код баке и деке на село. 
Ливаде, шуме и чување крава, 
док лептир на цвету до мене спава. 

Декина кућа стара, кречена у бело, 
до пола врата и десно сто за јело. 
Лево у ћошку огњиште и браник, 
тата каже сач, а мој дека вршњик. 

Испод црепа таван са хиљаду лица 
предмета разних права ризница. 
До улаза разбој што се черге ткају, 
да децу греју док зими спавају. 

На разбоју чека вретена број, 
спремна кад преслица каже: „Хајде у строј.” 
Изнад виси фењер – сијалица стара, 
огледалце округло сенке по зиду шара. 

И декин дрвени сандук, ствари спаковане, 
да спреман буде у неке ратне дане. 
Гвоздена пегла к'о аждаја нека, 
уснула ћути и врели жар чека. 

Све старе ствари, бака их склања, 
а у очима јој трепере безбројна сећања, 
на дане када су њена воља и руке 
покретале све ове ствари без имало муке. 

Силазим са тавана полако, мисли се роје, 
како је живело некада ово село моје? 
Како на тавану, и ако је мрак, 
стари предмети причају кад их пробуди зрак. 

Како их радује посета свака 
 и продрма из сна рука дечака. 

Сањин Лазић, VII3 / ОШ „Бранко Миљковић” Ниш 

Ментор: родитељ Славиша Лазић 
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Летње распусте волим да проведем са братом и сестром у селу. Тамо има  
лепих места за игру, па често поставимо шатор у коме се играмо разних игара, а 
дан најчешће завршимо играњем лопте или шетњом. 
           Једног дана одлучили смо да истражимо таван. 

 Узели смо дрвене мердевине, прислонили их уз кућу и полако се пели да нас 
не опазе родитељи. 

Горе је био полумрак и најпре  ништа нисмо видели, а кад су  нам се 
очи  навикле на таму, почели смо да разгледамо око себе. Било је ту много 
ствари: старих сандука, алата, делова намештаја, а око свега је било доста густе 
паучине. Ко зна кад је ту последњи пут неко ушао. Поглед ми је привукла једна 
необична ствар која је била прислоњена уза зид, а ја нисам знала која јој је 
намена. Иако је била стара и похабана, на њој су се још уочавале боје и украси. 
Пожелела сам да сазнам шта је то и чему је служило, па кад сам сишла са 
тавана, отишла сам да  упитам своју баку. Она ми је рекла да је то преслица која 
служи за предење вуне. Жене и девојке су знале то да раде, јер су само тако 
могле да добију конац који им је служио да плету чарапе, џемпере, рукавице, 
или да ткају ћилиме и друге потребне ствари за кућу. Бака ми је рекла да је 
то био једини начин некадашњих људи да се обуку, јер другог материјала  није 
било. Млади су волели да се увече  окупе на прелима где су девојке и жене преле 
вуну, штрикале или везле. Бака ми је рекла да су прела била једини вид забаве 
где се шалило, играло и певало. Погледала сам још једном преслицу и упитала 
се која ли је девојка задњи пут испредала вуну и шта је желела од ње да исплете. 
Тај одговор никада нећу добити. 

Била сам срећна што сам успела да нешто ново научим. Одлучила сам да 
преслицу сачувам, па да и ја неком ово испричам и тако отргнем од заборава део 
наше прошлости. 

Јована Живановић, VII4 / ОШ „Краљ Александар I” Горњи Милановац 
Предметни наставник Јованка Казаковић 
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Ноћ, тама, једина ствар која би ме спасила јесте усијана лампа (фењер). Она 
изгледа као да у стаклену бочицу убацимо једно зрно сунчевог зрака. Сви који би 
ишли у шуму користили би ту чудесну ствар.  

Једнога дана кренуо сам у шуму да посетим моје омиљено место где сам 
проводио већину свог времена. То место се налазило дубоко у шуми поред 
једног језерцета. Када се осећам усамљено, тужно отишао бих тамо и играо се са 
мојим замишљеним другом. Питате се зашто са замишљеним? Па за моје место 
нисам хтео да зна нико осим мене. Полако је почело да се смркава. Кренуо сам 
кући. На изласку из шуме зачуо сам завијање вукова. Тај страх никада није био гори. 
У мојој глави се зачуо нечији чудан глас, који је говорио: „Сам, без икога у дубини 
мрачне шуме.” Тај глас као да ме је натерао да заборавим пут до куће. То се и 
десило. Вратио сам се код језерцета и помислио како је сада мојим родитељима кад 
виде да ме нема.  

Устао сам  и кренуо у потрагу за оближњим  селом које се видело од моје 
куће. Дошао сам до ливаде на којој се налазило мали, слаби зрачак жутог светла. 
Отишао сам да видим шта је то. Била је то она чудесна ствар са нашег тавана. 
Одмах сам га узео и уплашено принео уз себе. Његова топлина ми је дала 
самопоуздање и храброст. Он ми је обасјао пут који води некуда. Када сам видео 
тај пут,  памћење ми се полако почело враћати. Тада сам сазнао да тај пут води до 
моје куће. Кренуо сам. Све што сам својој  кући био ближи,  та чудесна ствар је
почела све јаче и јаче светлети. Када сам стигао, то се изгасило. Одмах сам га  
однео на таван и одложио у кутију старих ствари. Мислећи, када год се неко осећа 
лоше и несигурно, он ће засветлити и пружити нам штит.  

Испричао сам доживљај родитељима и од тог тренутка фењер је био 
највреднија ствар ca нашег тавана. 

Давид Тодоровић, VII4 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Сунчица Бојовић 
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Обично летње јутро. Улична светла сменили су сунчеви зраци који су се  
пробијали кроз густе крошње дрвећа. Седам у ауто још поспана и мрзовољна што 
морам у село код прабабе. Лош пут, кривине и одлазак у планину не обећавају  
добар провод. Убрзо је хладни бетон асфалта заменио зелени тепих ливада. 
Заустависмо ауто и кренусмо ка кући. 

„Добро ми дошли, мили моји!”, раширених руку и широког осмеха 
приближавала нам се бака. Из куће се ширио мирис топлог хлеба и тек узвареног 
млека. Расположење поче да ми расте. Цветна ливада пуна лептира и цврчака 
изгледала је очаравајуће. Поглед у зелена пространства деловао је опуштајуће. 
Кренух у обилазак куће. Пошто ретко долазим одједном пожелех да видим сваки 
кутак куће. У једној од соба наиђох на стари изрезбарени дрвени сандук. Хтедох 
да га отворим, али био је закључан. Упитах баку шта је унутра, „Ех, дете моје”, рече 
ми „ту су сви моји девојачки снови  и сва веза са мојом девојачком кућом  и моји  
мираз.” Њене очи блистале су неким чудним сјајем у коме се видео трачак туге и 
сете за протеклом младошћу. Отварала је тихо сандук, а ја сам жељно чекала да 
видим  какво се благо тамо крије кад је под кључем. Уместо блага које сам  
очекивала појавиле су се, за мене неке небитне ствари, али не и за баку. Почела је 
да вади једну по једну ствар, а из ока потече једна суза. Свака ова ствар имала је 
своју причу. Најпре је извадила вунене, везене чарапе. „Ове сам чарапе донела 
твом прадеди када сам се удала за њега, биле су му стајаће. Носио их је само о 
слави и на вашарима. Оне су још увек овде, а њега давно нема.” 

Уз дубок уздах извадила је ћилим прелепих шара којим је прекривала 
њихов брачни кревет. Везене јастучнице са хекланом чипком украшавале су собу 
на већим празницима и кад долазе „важни гости”. Вадила је редом предмете из 
свог „сандука са благом”, а сваки од њих је чувао тајне њене младости.  

То није било све. Ова дивна прича наставила се на тавану који је био пун  
неких чудних дрвених предмета. Међу њима је стајала необична дрвена љуљашка. 
Прабака ми је рекла да је то колевка у којој је одгајила своју децу од којих је једно 
моја бака. Била је ту и преслица на коју је стављала кудељу и прела је помоћу 
вретена. Испредену вуну препредала је уз помоћ држалице, а мотала на мотовило. 
Од добијене вуне плела је џемпере, прслуке, чарапе или је ткала ћилиме и поњаве 
на разбоју. 

Када сам сишла са тавана, осећала сам се као да сам била у неком царству 
из бајке чији су ликови мени блиске особе. Схватила сам да оно што је модерно и 
лепо није увек тако вредно као неке старе ствари у које су урезани снови, надања, 
страхови, па чак и туге, животне приче многих наших предака. 

Сара Брковић, VII4 / ОШ „Краљ Александар I” Горњи Милановац 
Предметни наставник Јованка Казаковић 
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Шта је за некога прошлост? Представља ли нешто офуцано и избледело 
ауторитетом  туђих  речи или пак мудру спознају суштине живота?  

Осмотривши сваки кутак мрачног и уморног тавана, угледала сам и својим 
знатижељним рукама принела ка себи једну стару кутију. Обрисавши прашину са 
њеног челичног оклопа, приметила сам њене године. Тридесетих година 
деветнаестог века користила се за чување нечега скупоценог. Оштре контуре 
кедра очијукале су и са најелегантнијим предметима у то време, а као знак 
аутентичности на њој су се јасно распознавали ручно угравирани иницијали 
имена мог прадеке. 

Интуиција која је у том тренутку била веома изражена, вукла ме је и 
,,присиљавала” да завирим у непознате одаје те мистериозне кутије. Садржај који 
сам затекла у њој указивао је да се очекивање које сам несвесно гајила у себи 
обестинило и претворило у прави рај за моје очи – стари папири, хартије обојене 
читким и уредним рукописом. Заправо, иза тих танких слојева мастила крила се 
прича посвећена животним вредностима, а ја сам је дочарала као причу која ће ме 
усмерити ка дубљим вредностима свега што радим. Покушала сам да је 
претворим у савременију  верзију која би  у мојој глави била сажета и толико
моћна да никада не би могла одлетети из мене саме. 

Дрвеће је сезало својим браон, чворноватим прстима ка оловном небу. 
Киша је тренутно стала, али је ниско свеже небо још увек притискало стару 
трошну колибу. На троношки поред пећи седео је крупан господин беле браде. 
Забацио је главу и посматрао обрисе огољених грана спрам сада већ звезданог 
неба. У његовим очима свет је доживљавао извитопереним и деформисаним, као у 
кривом огледалу.  

Ослушкивао је пуцкетање и осећао стапање ужареног пламена са танким 
комадима огревног дрвета. Ризиковати или не ризиковати. Волео је да сам себи 
поставља необична питања, али је касније сазнао да она живе у црно-белом свету.  

Људи су ретко само добри или само лоши. Све су му то сажеле својим  
уобичајеним топлим реализмом. Да је био зависник од успеха, да му је похлепа 
спустила способност разликовања добра од зла. Размишљао је о пролазности 
времена. Проклињао је себе што није делио своје способности које би могле 
спасити толико умова да ни сам није могао избројати. Подигао је своје неуредне 
седе обрве као знак одобравања туђе критике, али било је прекасно. Схватио је да 
се најбољи постаје оног момента када се уништи нечија невоља и тиме порази 
несвесни страх. 
               Стари предмети крију доста поучних размишљања и тиме стварају слику 
мудрости коју сасвим случајно приметимо онога тренутка када нам је 
најпотребнија. Зато је изузетно важно поштовати наше претке и прошлост коју су 
оставили иза себе као наук за будуће генерације. 

Мина Маричић, VII4 / ОШ ,,Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Сунчица Бојовић 
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Стари предмет са тавана 

Таван... За некога само прашњава остава, а некоме место вредних успомена. 
Када сам пошла у истраживање тавана, обукла сам старо одело и понела батеријску 
лампу. На тежи начин сам успела да отворим врата. Плафон окићен паучином 
изгледао је аветињски. Ухватила ме нека језа. Размишљала сам да ли да уђем  и  на  
крају  сам  ушла.  У  једном  углу  стајао  је  стари  кревет,  а  у  другом  је  био  
троножни сточић који се зове синија. О зиду је било окачено старо сито. А највише 
пажње привукла ми је стара црно-бела фотографија која се налазила на средини 
тавана. На њој су били моја бака и мој дека.  

О фотографији ништа нисам знала док се нисам обратила баки. Ту 
урамљену животну причу дочарала ми је бојама по њеном помало избледелом 
сећању. Када год бих опет отишла на таван привукла би ми пажњу. Зрачила је  
топлином и лепотом. По бакином изгледу могло би се рећи да је настала 
шездесетих година прошлог века. Носила је једноставну кројену хаљину до 
колена, која је упркос својој једноставности изгледала отмено. Деда је такође био 
једноставно обучен, носио је панталоне и кошуљу. У позадини се јасно видело 
море, а они су стајали на палуби брода. Треба се чешће фотографисати и сваки леп 
тренутак овековечити јер су то једине успомене када сећање једног дана почне да 
бледи. На почетку је изгледала једноставно, али када сам чула причу која се крије иза 
фотографије, схватила сам колика је заправо њена вредност. 

Сигурна сам да ћу се, кад одрастем, сећати одласка на таван, баке и деке, као 
и њихове заједничке црно-беле фотографије, која ће заувек остати на њиховом 
тавану али и дубоко урезана у моје срце јер је вредна сећања. Једног дана ћу и својој 
деци причати  о свом дивном проналаску и о њиховој прабаки и прадеки. 

Мина Никачевић, VII4 / ОШ ,,Милинко Кушић’’ Ивањица 
Предметни наставник Сунчица Бојовић 
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Стари предмет са тавана 

Чудно је како се у последње време све пребрзо заборавља. Ново мења старо и 
прилагођава се младима, забави и савременим технологијама. Стари предмети, 
осећајући се бескорисно, седе тужно у прашини. Бити усамљен није лепо, нити 
лако, а баш тако се осећају сви предмети у ћошку забаченог старог тавана, 
прекривени паучином и прашином. Осећају се одбаченима и неискоришћенима, 
иако могу лако да обаве све послове као нови предмети којима су их, без 
њиховог знања, бездушно заменили. 

Један од тих усамљених предмета јесте дивит. Данашња омладина није ни 
чула за ту реч, а камоли да знају шта она значи. Дивит је заправо јако вредна  
ствар, то је једна врста кутије за писаћи прибор. Састоји се од два дела, један 
који служи за мастило, а други за перо и писаљке. Правили су се од злата, сребра 
или порцелана. Хокта, кубур и макта и кутијица за песак су делови дивита. Хокта 
је мастионица, која у себи садржи свилу како би се мастило упило и не би 
могло да се проспе. Кубур је део у коме се налазе писаљке. Макта је служила за 
оштрење пера, а у кутијици за песак се сушило мастило. Сада је све много 
једноставније и лакше. Једним покретом руке можемо створити диван пејзаж. 

Коришћење  старих  предмета  враћа  нас   у  прошлост   и  говори  нам   
о  неком другачијем животу. Поред дивита, на тавану стоји обрамача, која је 
служила женама да доносе воду са извора, затим бучук, чабар, наћве и ченгеле. 

Потражите неке старе ствари на тавану. Сигурна сам да ћете наћи неку 
занимљиву ствар, прелепог облика и занимљивог изгледа која ће вас натерати да 
размишљате о некадашњем начину живота. 

Валентина Вујичић, VIII / ОШ „Горачићиˮ, Горачићи, Лучани 
Предметни наставник Милица Милошевић 
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Стари предмет са тавана 

Чујем ветар како благо лелуја лишће на гранама, свиће нови дан. Будим се 
рано, пре зоре док сунце полако излази под модрим сводом. На небу се још види 
пар малих звезда које и даље упорно сијају, иако је сунце већ почело да излази. 
Мирис свеже покошене траве је интезиван, али пријатан. 

Стара дедина кућа поред реке увек ми је привлачила пажњу и будила 
знатижељу. Ограђена је стабљикама липа које увек шире опојан мирис. У њој се 
налазе две мале собице, узани ходник и таван који је увек будио посебну пажњу и 
непознаницу за мене. Сећам се дедине приче, говорио је меланхолично и сетно. 
„На тавану, мила моја, има свега и свачега. Ту је бакино благо, њена мука и њен 
зној.” Уздахну деда, узе ме за руку и поведе до старе куће. Дедин уздах ми није дао 
мира. Помислих на баку која више није међу нама и на ту њихову неизмерну 
љубав којој су се сви много дивили. Деда је желео да ми покаже стари разбој и  
преслицу. Морам признати да сам имала неку чудну трему. Слушала сам много 
прича о бабином мукотрпном раду на разбоју. Ткала је ћилиме и поњаве и тако 
школовала и хранила мог оца и тетку. Осећала сам, а понешто и знала о очевом 
тешком детињству. Та прича и деди је била мучна и горка. 

Нисам много запиткивала, осећала сам само ту горчину. Уз прислоњене 
прашњаве мердевине  попели смо се на таван. Чекала сам да угледам тај тајновити 
предмет. Издалека се назирао прашњави кутак пун паучине и праха од жижљивог 
мољца, а у њему у  полумраку повећа дрвена справа. „Мила, то је разбој, бакин 
разбој”, изусти деда и заћута.  

Осетих неки неспокој.  Кроз шупљине на крову кроз које је допирала 
светлост успела сам да осмотрим дедин грч на лицу. Нисам желела ништа да 
питам, али он поче сам. „То је разбој”, понови опет, „а ово су преслица и чунак.  
Твоја баба је дане и ноћи проводила покрај њега. Радила је и са великом муком 
стварала, а ја сам, гледајући осећао горчину, јер сам знао колико је тешко на овоме 
хранити породицу. Помагао сам јој колико сам могао, а она ме је увек 
храбрила да може сама и да сам ја уморан од послова у пољу и котару. Никад се 
није жалила, желела је да њена деца буду поштени и добри људи.” Заћута па настави: 
„Тешко је бити поштен, јер се поштен и добар човек углавном сматра лудим  или 
глупим.  Поштење  је само  за храбре.” 

Слушајући дедину  причу о поштењу и о тешком раду посматрала сам 
разбој. У мислима као да ми је одзвањало лупање и звекет од њега. Горчину 
живота угледах у дединим замагљеним очима.  

Причу прекину татин глас и позив на доручак. 
Деда ме загрли и рече : „Наставићу ти причу... Показаћу ти како се ткало на 

њему.” 

Драгана Луковић, VIII1 / ОШ „Кнезова Рашковића” Божетићи, Нова Варош Предметни 
наставник Вера Јоцовић 
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Стари предмет са тавана 

Да ли знате 
како је некада изгледала кућа стара? 

Да ли знате 
да је одисала топлином 

и без много пара? 
Од трске и блата 

и скоро без врата, 
а на крову маћанска плоча. 

Из фењера се светлост шири 
док испод трпезе мишја главица вири. 

И никоме ништа сметало није, 
ни када се двоје деце од седморо бије. 

Kућа је била прилично тесна, 
али чељад нису смела да буду бесна. 
Из карлице мајка врело млеко лије 
док отац из чутуре рујно вино пије. 

Бака вретено вешто врти, 
биће вуне чарапе да крпи. 

Док јој у рукама игра преслица, 
ето чује се и нека песмица. 

Вериге над огњиштем котао држе 
док се у њему уштипци прже. 
Из чабра се узме кајмак и сир 
и очас посла направи се пир. 

Ћилим се шарени и са зида и са пода, 
јер тада је била таква мода. 

Оно што кућа имала није била је вода 
која данас нама из чесмe лије. 

Обрамача се лепо на раме стави, 
па право на извор, 

јер треба и људима и крави. 
Потом воловима чешагијом очешљају длаку, 

па им јарам ставе на врат, 
време је да се пође на њиву, 

скоро ће да сване, рани је сат. 
Можда већ сада имате у глави, 

јаснију слику о времену том. 
А када се данашњост и прошлост 

на кантар стави, 
ипак је то давно прошло 

много више личило на дом. 

Александра Никитовић, VIII1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 
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Стари предмет са тавана 

Сваке године, негде у јесен, бака и мајка започну генерално распремање 
куће – како оне кажу – од подрума, до тавана. Мени то није посебно занимљиво, 
али ове године су оствариле своју замисао – одлучиле су да распреме таван. 

Када сам био мали, плашио сам се тавана. Посебно, када бисмо отишли у 
село, у кућу која је толико стара да није имала плочу и увек се чуло струјање ветра 
кроз таваницу. Мене је то подсећало на кадрове застрашујућих филмова и нисам 
имао жељу да завирим како бих сазнао како таван изгледа и шта на њему има. 
Понекад би се деда мердевинама попео до малих врата на плафону и убрзо нестао 
иза њих. Звук дединих корака, у тој кући, звучао је као корак неког дива. Убрзо 
би се вратио са кобасицом или леђанком пршуте. 

Овај пут се нисам бојао. Прво, то није стара сеоска кућа и нема бојазни да ћу 
проломити греде, или срести неку животињу која је одлучила ту да презими. 
Чим је мајка отворила врата од тавана и њена нога замакла иза њих, попео сам се 
и ја да видим шта има горе. Видео сам свој стари креветац, колевку, неке играчке 
од рођака, дедин алат... А онда сам у ћошку угледао уредно сложену, преслицу са 
папучом, као из приче „Трнова Ружица”, велики разбој за ткање и некакву чудну 
направу за коју нисам умео да одгонетнем чему служи. Окренуо сам се да питам 
мајку зна ли она како се зове ова необична ствар, али она је већ увелико била 
удубљена у чишћење и није  имала времена да ми објашњава. 

Била је то дрвена скулптура, висока колико и ја. Мени је личила на неког  
погуреног старца који у крилу држи корпу. Дошао сам до њега и дуго га 
посматрао. Оживело је дрво пред мојим  очима. Појавио се шарени погрбљени 
старац. На себи је имао украшено изрезбарено одело, обојено у црвено и зелено. 
Приметио сам да су то  резбарене крушке и јабуке. Рамена и глава су му били 
толико повијени да су личили на ћирилично слово „Г”. Проматрао сам други део 
скулптуре. Подсећао ме је на савијене ноге у чијем крилу је корпа пуна 
струготине. Вероватно се користи за огрев, или можда не. Можда је унутра нека 
драгоценост сачувана од лома. Видео сам и мали дрвени предмет који се једва 
назире од струготине. Била је то шаховска фигура, ловац.  Покушавао сам да 
одгонетнем мистерију овог старца када иза себе зачух очев глас. Разговарао је 
нешто са мајком у вези са поспремањем. Дошао сам до њега и упитао га: 

– Каква је оно скулптура у ћошку?
– Разбој – одговори и окрену се ка мајци.
– Не, не разбој, знам шта је то, него онај шарени погрбљени старац.
Отац ме погледао зачуђено.
– Какав старац?!
Отишао сам до ње и показао му. Отац се благо насмеја и рече.
– То је дедин трепон. Мог деде, а твог прадеде, кога, на жалост, ниси

упознао.  Преминуо  је  пре  него  што  си  се  ти  родио.  Ово  је  деда  сам 
направио,  својим рукама помоћу два привремена длета и секире. 

– Шта је трепон? – упитао сам.
– Видиш те шаховске фигуре? На трепону ми их је деда правио. Добио сам

шах од свог стрица као дете и волео сам да га играм, али сам стално губио фигуре. 
Пре него што би моји родитељи сазнали да сам, опет, изгубио неку фигуру, деда 
би ми је направио на трепону, обојио и прелакирао, тако да се није разликовала од 
праве. Тако би ме спасио, у најмању руку, грдње – испричао је отац са неком сетом 
и благим осмехом на лицу. 
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– Значи, ово је савремени струг. Само не разумем зашто је неки алат овако
украшен? 

– Деда је био уметник. И није правио сам мени шаховске фигуре. Правио је и
јармове за волове, преслице, оклагије, варјаче. Све што би му неко наручио а може 
да се направи од дрвета. 

Тата се окренуо и отишао да помогне мајци у померању колевке и кревеца, 
а ја сам још дуго гледао у трепон, замишљајући свог прадеду како прави шаховску 
фигуру. 

Неколико ноћи након свог првог одласка на таван, сањао сам трепон и разне 
фигуре које правим са својим прадедом, кога нисам упознао. 

Таван, за мене то није више асоцијација на хорор филм, већ на неке 
необичне старе ствари које чувају успомене о прошлим временима, људском 
стваралаштву и идејама. 

Петар Матовић, VIII1 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Сунчица Бојовић 

Стари предмет са тавана 

Имам једну жељу пусту,  
узео сам слику 
и скинуо прашину густу. 

Пустио сам сузу, 
јер на слици видео сам деду, 
ко је мој деда 
испричаћу вам све по реду. 

Он своје ране болне водом је прао, 
за партизане он главу би дао. 

Мораћу да кажем да партизан није био прави, 
Јер се кријући крстио 
и своју славу славио. 

Волео је својима свећу на гроб да стави,  
иако је био партизан, он Србин је прави. 

Срце ми је пуно јер знам све о деди,  
узео сам слику са тавана да не избледи. 

Никола Ковачевић, VIII1 / ОШ „Марко Пајић” Вича 
Предметни наставник Лидија Гавриловић 
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Стари предмет са тавана 

Поклопац се отвара уз промуклу шкрипу. Старе мердевине прете да 
попусте под тежином мог тела. Напрсле су. Дивно. 

Журно се провлачим кроз уски отвор тавана пре него што изложим себе  
ризику од пада. Када се најзад попнем на таван и затворим поклопац за собом 
окружи ме мркли мрак. Нигде ни зрачка светлости, као да сам закопана метрима 
под земљом. Завлачим руку у џеп и извлачим малу батеријску лампу. Укључујем 
је. Светлост лампе, иако слаба, пробија се кроз облак таме, али ја и даље не видим 
ништа пред собом. Празно је. Тек када направим неколико корака напред угледам 
гомилу ствари неуредно наслаганих једних на друге. Просторија је прилично 
велика, али је плафон низак. Ако бих се пропела на прсте ударила бих главом.

 Када мало боље погледам, није толико празно. Празан је само центар 
собе, а остатак је испуњен кутијама и још много чиме. 

Све ово ме подсећа на неки хорор филм: пространа соба пуна старих  ствари 
прекривених  дебелим слојем прашине, зидови без прозора,  паучина на све стране.  
Као  када се неки јунак осмели да истражује мрачну просторију, иако је очигледно 
да неко створење само чека да га зграби. А не волим хорор филмове. Барем не 
оне који су данас популарни. Предвидиви су, а ни радња није занимљива. Не 
знам зашто људи воле да гледају она одвратна створења и чекају да буду 
престрављени.  Али  добро,  о  укусима  не треба  расправљати.  Одвојила  сам  још  
мало времена за разгледање. Очито овде нико није улазио годинама. 

Отварам једну кутију у углу. Не очекујем да пронађем ништа посебно, 
заправо, једини разлог због ког сам овде јесте радозналост. У кутији се налази 
гомила различитих ствари: похабана крпена лопта, некаква врста ножа, неколико 
књига смеђих корица, керамичка посуда пажљиво умотана  у црвену крпу.  Кутија  је 
већа него што изгледа. Пажњу ми привлачи непознат метални предмет са 
дрвеном дршком. То је перо које се некада користило за писање. Поред њега се 
налази полупразна бочица тамне течности – мастила. Чудно је размишљати о томе 
да су људи некада овако писали. Још чудније је то што ће некада, највероватније, 
престати да пишу на начин на који то данас чине. И оловке ће бити превазиђене. А 
можда се неће ни писати. Можда ће се, једног дана, и то обављати помоћу 
рачунара. Када смо већ кренули тим путем. 

Данас је много лакше писати него раније. И не само то, данас је све лакше. 
Па да, то је резултат техничког напретка. Људи сада лакше живе. Али, значи ли то и 
да живе боље? Захваљујући развитку технике и технологије многи послови 
обављају се лакше него пре. Лакше је обрадити земљу, сашити одећу, отпутовати 
негде... И брже је. Знатно брже. А то је важно јер се све може вратити – и љубав и 
новац – али време не. Само време неминовно пролази. Рекло би се да напредак 
решава тај проблем. Међутим, да ли је истина да људи сада имају више времена? 
Није. Штавише, времена је све мање. Сав технички напредак људима није донео 
више времена за којим очајнички трагају. 

Овим пером које држим у рукама писана су писма. Волела бих да знам како је 
то седети за столом и под светлошћу свеће писати некоме, а затим жељно 
ишчекивати одговор. Нису ли то чари разговора на даљину? Барем су некада биле. 
Савременим начином комуникације људи не постају ближи. Ти разговори, који се 
могу водити било када и веома лако, постају површни. 

Из  куће  долази  некакав  звук.  Да  ли  је  то ... Звони ми телефон! Перо 
ми испада из руке и удара о под уз гласан тресак, а неколико тренутака касније јурим 



123 

низ стрме стубе. Једна пречка се одлама и падам. Остајем без даха, али ме то не 
спречава да стигнем до телефона и притиснем дугме за одговор.  

Хало? 

Милица Стојић, VIII2 / ОШ „Академик Миленко Шушић” Гуча 
Предметни наставник Катарина Јанковић 

Стари предмет са тавана 

Таван крије старудије,  
по тавану често шијем,  
преврћем корпе и кутије,  
тражим разне дрангулије. 

Ту преслицу нађох једну 
што је моја бака прела  
још је вуне на њој било  
и вретено као стрела. 

Замишљам је како седи 
и преслицу своју држи, 
на њој вуна чиста, бела, 
да је нема у три села. 

А бака је сва поносна,  
па развлачи белу пређу, 
на вретено намотава 
и године пребројава. 

Узимам у руке своје,  
ту преслицу жуте боје  
навиру ми успомене  
на бакине очи снене 
и на вредне руке њене. 
Толико је успомена 
док ја гледам та вретена.

Ту преслицу моја бака  
чувала је, сачувала, 
да је баци није хтела 
и кад више није прела. 

И ја ћу је сачувати,  
на тавану оставити, 
да нас сећа на времена  
дивна, стара истрошена. 

Теодора Пејовић, VIII2 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 
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Стари предмет са тавана 

Буди ме цвркут птица и немиран ветар који помера гране дрвећа. Устајем. 
У малој једноспратној кући живимо: баба, деда, отац, мајка, стриц, стрина, 

петорица браће, три сестре и ја. На кући су дрвена врата, са решеткама на 
прозорима. Покривена је маћанском плочом. Излазим у двориште, а мајка у 
млекару  стоји,  већ  је  разлила  млеко  у  карлице  и  усирила.  Трчим  до  огњишта  да  
помогнем стрини која већ меша нешто у бакрачу окаченом о вериге. Качамак се 
крчка, а дим подиже до ниског крова. Закаснила сам да помогнем и око доручка, 
па ми је веома жао. Брзо отрчим и узмем преслицу и вретено да покажем како сам 
вредна.  Седнем  на  једну  троношку  и  почнем  да  радим.  Сви  ме  старији  поносно  
гледају, јер имам тек девет година. После доручка пожурим напоље са осталом 
децом да чувамо овце и говеда. Старија сестра остаје са редушом, а ја маштам кад 
ћу  порасти  да  стасам  и  ја  да  радим  у  кухињи.  Млађи  могу  само  да  чувају  овце.  
Играмо се клиса и машке цео дан. Брат свира  фрулицу. Огладнели  смо  поподне, 
па смо из шарених торбица повадили чанчиће. Слатко смо јели хлеба и сира. Увече 
сам слатко заспала на сламарици, покривена шареним ћилимом, опијена 
планинским ваздухом. У соби спавају и све моје сестре. Поред нас у соби мајка до 
касно седи за разбојем и тка нови ћилим, још лепши и шаренији. 

Изгледа да је већ јутро и да треба поранити и истерати овце, јер чујем 
мајчин глас: 

„Устај, Софија, закаснићеш на комби!” 
Да ли је мајка уопште спавала или је ткала целе ноћи? И откуд сада комби 

када смо до јуче ишли пешке у школу преко Радаљева? 
Отварам очи. Ни трага од оне кућице од јуче. У пространој соби лежим сама 

у кревету прекривена меким прекривачем. 

Софија Тутуновић, VIII2 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 
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Стари предмет са тавана 

Породичне приче, било да су везане за  неки догађај или неки предмет, 
свака породица има. Приче које се преносе са колена на колено највеће су благо 
које један човек може имати. Једна од најлепших прича моје породице јесте прича 
мог деке о једној петролејској лампи. 

Била сам са својим деком на тавану наше куће и тражили смо једну татину 
стару књигу. Отварајући сваку кутију не бисмо ли нашли књигу, наишли смо на 
једну у којој се налазила омања петролејска лампа. Питала сам деку одакле нам та 
лампа и он ми је испричао малу историју ове петролејке. 

Дивна стара лампа била је поклон моје чукунбаке мојој прабаки и прадеки 
за  њихов  брак  и усељење  у  нову  кућу.  Годинама  је  била  сведок  свих  прича  и
догађаја, одрастања и старења, туге и среће. Обасјавала је вечери и тихо из 
прикрајка прикупљала успомене. Уз одсјај њеног пламена, дечји смех и кикот 
чули су се још више. Две генерације су биле део традиције петролејске лампе, 
учили уз њу прва слова, испијали комшијске кафе и прослављали лепе тренутке. 
Дуги низ година лампа је била постављена на свом месту, чувана и одржавана, док 
није дошло време да се спакује у кутију и однесе на таван. 

Након толико времена, остављена и заборављена у кутији на тавану, стара 
петролејска лампа краси полицу наше дневне собе. Сада прикупља нове приче, 
присуствује новим дешавањима, а старе љубоморно чува у сјају свог пламена. 

Јована Петровић, VIII3 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд 
Предметни наставник Весна Петровић Зечевић 
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Стари  предмет са тавана 

Прашина  минулих  времена  прекрила  је  старе  предмете  на  тавану. Неки, 
давно заборављени, чекали су да их нечија радозналост извуче из заборава. 

Једне октобарске вечери остао сам сам у кући. И док је ветар слагао жуто 
лишће по врту, моји немири су ме терали да истражујем. Попео сам се на таван да 
умирим своју радозналост. Нисам  очекивао  скоро  ништа,  осим  жеље  да  убијем 
досаду  у  себи  и задовољим своју машту што се јавила слушајући приче о 
„благу” са тавана. А то „благо”, било да  је у облику слика, писама, играчака и 
предмета,  некоме је постао тренутни вишак у животу, а ипак срцу драг да би га 
се заувек отарасио. И тако сам кренуо да истражујем старе предмете 
одложене на неодређено време, ушушкане у шарене кутије, дрвене сандуке и 
сандучиће да као успавана деца одсањају недосањане снове. 

Копао сам по туђим животима, разголићивао им душу, старим ратницима 
са Кајмакчалана загледао у ране, загледао у мецима пробушене чутурице, мањерке 
и зарђале бајонете. Процењивао сам храброст чукундеде гледајући његова 
одликовања, али се и дивио великој људскости када је Карађорђеву звезду везао псу 
да га не убију шинтери. И то је говорило  о борби великог ратника за  сваки 
живот. Старе двојнице и фрула причали су ми о жељи војника за животом, о 
тренуцима забаве између борби. А бели, везени пешкири, ткани ћилимови и 
хеклана миљеа, сигурно је сачувала моја прабака у тешким временима Великог 
рата. Старе слике са кратким посветама на полеђини у унуформи краљеве војске, 
даме са дугим  хаљинама и  великим  шеширима,  причале  су приче  о   животу 
мојих  предака на почетку двадесетог века. 

Све више залазим у интиму људске душе, у најскривеније мисли и  
осећања које  су оставили да после њих васкрсну и оживе. Што идем даље, то  
прилазим ближе својим прецима. На слици гледам сељака, високог и витког као 
бор, са гуњем и бриџ панталонама, са опанцима и шубаром, са белом као снег 
ланеном кошуљом. Поред њега два вранца и чезе које је сам направио. Лепота за 
незаборав. Писма и слике говоре. Читам и гледам. Гледам машиновођу на 
локомотиви. Јури у 21. век. Живот је стао на самом прагу. Није прошао даље. 

На тавану старе ствари. Музеј слика и предмета. Музеј писаних речи. Музеј 
туђих живота. У њега је стао читав један век и више од тога. Читам и гледам. 
Говоре моји преци.  Говоре лепотом и храброшћу. Борбом за наше сутра. 
Радом и умећем. Са старих ђачких слика гледају ме насмејана, несташна лица 
девојчица и дечака. Били су деца, били су ђаци, војници, јунаци, сељаци, 
радници, интелектуалци. Пре свега, били су добри људи. 

Зора пурпурним сјајем одваја дан од ноћи. Чује се песма птица. Сунце 
пробија прве зраке кроз мали тавански прозор. Шапуће жуто лишће у врту. На  
старом грамофону врти се плоча. Слушам и гледам. То моји преци говоре. Кроз 
писма, кроз слике, музику, шару на старом ћилиму. Кроз звуке фруле и двојница. 
Кроз рамове слика украшених маштом и умећем. Говоре кроз времена о: срећи, 
љубави, чежњи, патњама и чекању. Говоре о постојању. 

Петар Ташић, VIII3 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд 
Предметни наставник Весна Петровић Зечевић 
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Стари предмет са тавана 

Давно је било када сам први пут завирила код баке на таван. Била сам мала 
и радознала, све ме је занимало, све сам хтела да видим и додирнем, а бакин таван 
био је право место за то, пун разних дрангулија. Било је ту одеће које је сведочила 
о минулим временима, старих играчака, накита и грамофонских плоча. Годинама 
сам одлазила на таван, прегледала изнова све плоче и облачила стара одела, али 
никад ми није пало на памет да крочим у један део тавана до кога светлост није 
допирала. А, баш у том делу се крила права драгоценост – необично огледало. 

Како сам расла, све сам ређе ишла на таван. Године су пролазиле, а стари 
таван нико није посећивао. Све до једног дана, када ме је изненадно спопала нека 
врста носталгије. Одједном ми је недостајало то безбрижно детињство када сам 
трчала унаоколо играјући се са старим луткама, када сам слушала дечје песме са 
бакиног грамофона и китила се старим огрлицама и минђушама које су се једва 
качиле за мало дечје уво. Одлучих да поново одем на таван. Овај пут нисам  
отишла у познати део, већ баш у онај мистериозни мрачни део. Нисам више била 
мало дете, али сам још увек била радознала. Занимало ме је шта се тамо крило, а 
веровала сам да је сада дошао тренутак да то и откријем. 

У самом углу тавана, наслоњено на зид, лежало је огледало. Деловало је 
некако напуштено па сам га подигла и боље загледала.  Било  је  то  старо  и
поломљено огледало, али испод слоја прашине назирао се предивни дрвени 
оквир украшен резбареним шарама и цветовима. Ипак, колико год лепо 
изгледало, нисам разумела зашто би неко тако дуго чувао једно старо и притом 
поломљено огледало. Одлучила сам  да  од  баке  потражим одговор. Сјурила сам 
се са тавана попут брзе стреле и огледало је већ било у бакиним рукама и осмех јој 
је украсио лице. 

Бака ми је испричала да је оквир тог огледала ручно направио мој прадеда 
и да је у нашој породици већ генерацијама. Тек тада сам опазила да је оквир у 
ствари ручно урађен дуборез и огледало је у мојим очима изненада добило 
неизмерну лепоту јер је прадеда доста труда уложио како би га учинио посебним. 
Погледала сам у свој лик у поломљеном стаклу и помислила колико се људи пре 
мене у том истом огледалу огледало. Колико је њих испред тог огледала 
намештало косу, стављало шминку, смешило се или брисало сузе. Колико је ово 
огледало некоме пре мене  значило. У том једном предмету стало је безброј људи 
и генерација. Из тог, наизглед обичног огледала, смешиле су ми се моја прабака, 
бака, мама, тетка. Свака пукотина, свака бразда и сваки украсни цвет, значио је 
више него што се може замислити. 

Никада  нисам  помислила  да  један  обичан  предмет  са  тавана  може  
толико  да  ме дотакне, да ме воли и да ми значи. И ја сам заволела огледало. Али, 
на крају крајева, није било у реду да га узмем за себе. Ако је већ генерацијама 
боравило у тој кући, био је ред да тако и остане. Зато сам вратила огледало на 
таван и опраштајући се од њега обећала да ћу га једног дана сигурно поново 
посетити. 

Антонина Обрадовић, VIII4 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд 
Предметни наставник Весна Петровић Зечевић 
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Сунце и  Месец 

Дрвена кућица широм отворених врата, кроз која се виде шерпе и лонци. 
Над млекаром је дрво. Око млекаре и дрвета поскакују Месец и Сунце и 

тапшу длановима. 
Дечак: Да ли сте чули, да ли сте знали... 
             Сунце и Месец се посвађали. 
Девојчица: Шта, шта... 
Дечак: Сунце се посвађало с Месецом. 
Девојчица: Свашта. 
Дечак: Чуј сада ово, због млека тог. 
            Један дан после подне због шерпе те плаве, млеком посуте. 
Девојчица: Немогуће то. 
Месец: Ја, овај, ја, ја, хоћу рећи, нисам пио ни оборио. 
Сунце: Јеси, јеси... смем да се... овај... ти си мене наговорио. 
Месец: Ијој, што лажеш! 
Сунце: Шта, шта то кажеш? 
Месец: Лажеш, мајке ми. 
Сунце: Ко? Ја? Ти лажеш! 
Мама: Сваког дана ви, неваљалци, обигравате око тарабе. 
            Лажете оба ко неки врапци, а ја кривим децу за џабе. 
Девојчица: Ми испаштамо, а они пију! 
Дечак: Е, због тог рата, два златна брата 
            Беру лишће и звезде круне, 
            Те један другом изворе труне. 
            И од тог данца 

 Та два близанца 
 Што се целом свету јављају 
 Један другога не поздрављају. 

Николина Ландуп V3 / ОШ „Никола Тесла” Београд 
Предметни наставник Александра Дракулић 
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Пријатељство 

Пријатељство је једна од најважнијих и најдрагоценијих ствари на свету за 
сваког човека. Кажу да човек вреди онолико колико пријатеља има. А пријатељи 
су попут породице, пружају подршку и ослонац, љубав и пажњу. 

Пријатељства постајемо свесни тек касније, када кроз много тога прођемо и 
видимо. А, како знате да вам је неко пријатељ?! Тако што сваки пут када имамо 
неки проблем, прво зовете њега и прво се њему обратите за помоћ. Са 
пријатељима се дели све: срећа, невоља, и радост и туга. Кажу да су пријатељи још 
и породица коју смо сами бирали. И  некада су пријатељства важнија и јача од  
родбинских веза.   

Пријатељ је наш избор, ми смо га изабрали  таквог какав јесте са свим 
својим манама и врлинама. Не може нам бити пријатељ неко коме ми нисмо, нити 
ми можемо бити пријатељ некоме ко нама није. Пријатељство је вечно. Пријатељ 
није неко ко крије нешто од тебе, пријатељ је неко ко је увек ту за тебе и ништа од 
тебе не крије. А са друге стране, ако ми неком стално помажемо, а ништа не 
добијамо за узврат,  односно неко то не зна или не уме да цени, треба да се 
запитамо да ли је то пријатељство или себичност. Зато се пријатељство тешко 
проналази, али зато, када се пронађе, то је право благо и треба га чувати и 
неговати. 

Да напишем овај састав, подстакла ме је једна посебна особа, нећу рећи ко 
је, али она ми много значи. 

Мина Луковић, VII / ОШ ,,Котража” Котража 
Предметни наставник Драгана Вуксановић 
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Драга Лиса, 

Живот је чудо. Отварам очи будног сањара цветајући што сам у могућности 
да будем сведок овој (не)стварној бајци. Удишем Божји спокојан загрљај без 
икаквих потешкоћа, пуним плућима. Удишем га слободна, без ланаца који би ме 
немилосрдно ограничавали. Богата сам, јер живот је вера! 

Неверници нам кажу да окренемо леђа „неостваривим” сновима и 
надањима. Ако мене питате, без и најмањег зрнца сумње ћу вам потврдити да 
нису у праву. Жалим такве људе из дубине свога неискваренога срца. Не знају они 
шта значи живети и неспремни су да то учине, да учине себе бољим и срећнијим, 
стога убијају младе снове још неизашле из чауре који тек треба да рашире своја 
очаравајућа и заносна крила. Не будите слабићи! Вера је Бог. Бог је ненадмашива 
мајка свих нас на којој би требало да будемо неизмерно захвални.  

Поричете ли да је свемогућ? Хах, не можете. Наравно да не можете. 
Прихватите чињеницу да је све могуће, препустите се ветру судбине и уживајте у 
дару. Не тражите узалудно изговоре. Нема их. Ако вам се нешто упорно отима и ви 
нисте у стању да предузмете то у своје руке, да ли је то заиста из разлога што су 
небеса окрутна према вама? Верујте да није за вас, бар не у овом тренутку или под 
овим околностима. Најлакше је окривити некога или нешто за ваш недостатак 
вере у добро. Не постоји зло. Ништа на овоземаљском свету није лоше, ма колико 
се чинило такво. Ко зна зашто нисте идеални за баш то занимање за које сте 
убеђени да бисте били, ко зна зашто је та љубав „немогућа” мисија, зашто вас је 
неко ко вам значи физички напустио. Сагледајте ситуацију из другог угла. Ко зна 
од чега ли вас је Бог то спасио, а да нисте у могућности ни да наслутите. Можда 
вам се у овом тренутку не чини тако. Можда неће ни у следећем, али будите 
сигурни да вам он жели само најбоље. Није чак ни важно зашто је тако, ни како то 
може деси баш вама, када ничим нисте заслужили. Само верујте и предајте му се. 
Није немогуће. Није немогуће, већ не треба да се деси. Ако вас Бог чува, цените то 
и будите захвални на свему што вам се дешава, било да је добро или „лоше”. 

Хајде, када већ имате прилику сведочити оваквом савршенству, живите! 
Немојте само дисати! Не, није савршенство зато што је украшено најружичастијим 
цвећем. Живот чине увенуле руже подједнако колико и оне што задивљујуће 
цветају. Размислите. Шта је успех без пада? Шта је радост без боли? Не. У животу 
нема ничега што му даје смисао. Нема, јер његови елементи заједно, али једино 
заједно чине савршенство. Нема, јер је живот сам по себи смисао. Да наша црта 
судбине не кривуда час доле, час горе, била би равна линија. Нула. Нула 
представља смрт, зар не? 

Поред свих красних речи којима сам безуспешно покушала да дочарам ово 
благо, опет су његове чари остале недоречене, а истовремено сам и рекла 
превише. 

Сада би требало да изјавим бројне речи захвалности на томе и томе, да 
опишем место на коме су се наше две душе први пут стидљиво повезале у једну, 
премотам сећања уназад и објасним шта је довело до наше нераскидиве и вечне 
везе. Требало би да вам дочарам мој изненадни  бљесак  након  тебе,  моју 
истинску  светлост  којом  сам  изненада  почела  да зрачим, испуњена што сам у 
наручју Анђела. Требало би да опишем наш ток и, на крају крајева, тебе, али... 
Наша је прича другачија. 

Не уклапаш се ти у тај калуп. Не могу тебе ни овакви ни онакви придеви 
описати, јер си их ти све надмашила. Могла бих да вам кажем да сам те упознала у 
Маљенској улици, на Карабурми, разменивши погледе из којих је сијала светлост 
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звезда, који ће ми заувек остати урезани у сећању, али нећу то учинити. Нећу, јер 
ја сам са тобом победила место. Постоји само овде. 

Могла бих вам рећи још о том догађају, открити вам како си срушила мој, 
наизглед непробојан зид црнила таме, али шта вреди? Зашто безначајно да 
блебећем о томе, када сам ја са тобом победила начин. Како се то десило? Тако. 

Исто тако могу померити казаљке времена давно уназад, када сам још била 
само незрела клинка која је била слепа за лепоту, али то није то. Ја сам са тобом 
победила и ову препреку. Постоји само сада. 

Најлепше бих украсила наше поверљиве разговоре и моја писма теби док 
би ми из очију извирале сузе радносниће, али не приличи нама то. Моја најдража 
Лиса, ми смо заједно покориле реалност. Не могу дефинисати љубав коју осећам 
према теби. Не желим. Није овако дубока емоција за просипање недостојних речи. 
Она може једино срцем да се осети, а када крочи унутар нас, ако успемо да је 
препознамо, схватићемо да је управо магија реалности у томе да буде надреална. 

Моја најдржа Лиса, ти си мене научила да живим. Волим те. 

Ања Стефановић, VIII2 / ОШ „Јован Поповић”  Београд 
Предметни наставник Биљана Пауновић 
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Прича из мог краја 

Прича из мог краја 

У дугим зимским ноћима, уз топлу пећ, моја бака и ја често причамо  о 
прошлости. Чула сам много прича везаних за наш крај. Једна ми је била посебно 
занимљива. 

Некада давно, када је у нашем селу било само неколико кућа, прочуло се да су 
се појавиле некакве аждаје. Десило се то у време Божића и био је снег. Чим увече 
мешани легну у сламарице, тако се почне чути звук који личи на режање рањених 
животиња. Старци су излазили са штаповима и упаљеним бакљама. Звук је долазио 
са пет страна. Када се чује  на једној страни, они крену ка њој, али се  онда чује на 
другој и све тако редом. Трагови у снегу су изгледали страшно, као да је у питању 
велика аждаја. Сви су се уплашили, јер су схватили да има пет аждаја. Са првим 
сумраком затварали су се у куће и више нису излазили. Неки су седели у мраку у 
нади да им аждаје неће доћи у двориште. Дани су пролазили, а аждаје су се свако 
вече чуле и остављале трагове око кућа. 

Након неколико дана мистерија је била откривена. Пет младића из 
суседног села решили су да плаше мештане. Направили су трубе од животињских 
рогова. Раздвојили су се и са пет различитих страна дували у рогове, стварајући 
чудне и страшне звуке. Ваљали су се по снегу око кућа да би направили оне чудне 
трагове. Открила их је случајно мајка једног младића. 

Неки су се смејали, а неки су били веома љути на младиће и увек су их  
грдили кад их сретну. А младићи су били поносни. Били су срећни што су 
успели да их уплаше. 

Мени је ова прича и смешна и страшна, али волим да ми је бака прича. 

Тамара Вучићевић V1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 
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Прича из мог краја 

Редови иштриканог рукава који су красиле необично укрштене петље, 
висили су на старим бакиним иглама од којих се ретко одвајала. Сазнала сам да је 
све то што ради одмара и да ће ме то угрејати и красити. 

Још чува, прича она, преслицу своје баке, којом је прела вуну да би својим 
ближњима исплела вунене чарапе. Прича ми се допала јер сам сазнала колико је 
тај алат значио женама. 

Како је и сама била девојка са села, и она је преслицу препуну украса 
добила као љубавни дар. Веровала је у преслицу и чувала је као амајлију, па се 
није одвајала од ње јер ју је на неки јединствени начин штитила од свих несрећа. 
Посебне нити, препричава она, са преслице су се одмотавале, као девојачки и 
удавачки снови. Свака од њих може да исприча необичне приче које су уткане у 
иштрикане рукотворине једне жене, снаје и мајке.  

Док се у народним причама и бајкама заплет приче мења и нешто се лоше 
догађа јер је преслица упала у јаму, нашим прабакама у свакодневном животу, 
преслица је била дар љубави, знак неког новог почетка и стварање безброј 
ланених и вунених нити. 

Џемпер је заиста изгледао занимљиво и прелепо. Део шара на вуненом 
комаду красила је нит са прабакине преслице. 

Николина Илић V1 / ОШ ,,Момчило Поповић – Озрен” Параћин 
Предметни наставник Марица Гроздановић Милошевић 

Приче из мог краја 

У мом крају деце пуно има, 
а ја волим да се дружим са свима,  
да причамо приче свако вече 
о шуми где има мече, о принцези и жаби, 
о страшној баби, о вештици старој, 
о пчелици малој. 

Али ипак нам је чешћа тема 
једна заљубљена Ема 
и нека Мина што туђе тајне прича свима. 

Има једна Мила што мисли да има крила, 
најсмешнији је Лука што се понаша као Капетан Кука. 
Ја највише волим Душана – једног ниског плавушана. 

Лепо нам је сваки дан,  
другари су сви на броју, 
слушају и причу моју. 

Николина Јеротијевић, V2 / ОШ ,,Милинко Кушић” Ивањица 
Предметни наставник Зорица Милинковић 
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Пре једно годину дана деда ми је причао о мом чукундеди Стојку. Стојко 
је  био  један  од  српских  војника  који  су  с  муком  прoшли  Aлбанску  голготу,  
пробој  српске  војске  кроз  Албанију  у  Првом  светском  рату.  Стигавши  на
острво  Крф,  разболео се од тифуса. 

Француска је била једна од држава која је помагала Србији у Првом светском 
рату па су га француски војни лекари одвели у Париз на лечење. После неколико 
месеци вратио се у Србију. Дочекали су га жена Тијана и деца Богдан, Богољуб, 
Борисав и Бранка. По том Богдану ја сам и добио име. Стојко је важно и
познато име у прањанском крају јер је управо за своју храброст и прелазак преко 
Албаније  одликован Карађорђевом звездом.  

Стојка су, прича деда, сви волели. Убрзо, по повратку у Србију, разболео 
се од исте болести – тифуса и, на жалост, умро, у својој 32. години. 

Његова храброст ме је научила да никад не одустајем. 

Богдан Толић, V3 / ОШ ,,Свети Сава” Горњи Милановац 
Предметни наставник Вања Милошевић 
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Пропаст од пропасти 
Ниједна нога више ту не крочи,  
Блистава суза у оку се слива  
Сунчев сјај срцу не да мира.  
Жртве нису криве, 
Али, на жалост, више нису живе.  
Због печата права 
Горачићка страда глава.  
Буна се Горачићка подиже,  
Тиосав у затвор отиде,  
Зашто мржња тада постоја,  
Свог свога у гроб отера. 
Лажни орден на груди стави,  
Туђом се славом хвали. 
Туга сада влада 
где је нада била некада.  
Породица тада без леба би  
Једном истинитом Богу се моли.  
Сви се надамо бољем сутра 
Живот се, ипак, мења, од јутра до јутра.  
Крв за спас била је проливена, 
Свака кап сузом заливена.  
Дете неко остаде без оца  
Који би осуђен да страда,  
Колико беде и јада. 
Изгубљену срећу неко сада тражи 
Јер оца свога изгуби 
Због истине и лажи. 
Музеј Горачићке буне сада поносно стоји, 
Земља Србија нема чега да се боји. 
Срце боли, свој свога изда 
Да другоме власт призна. 

Нина Јечменић, VI / ОШ „Горачићиˮ, Горачићи, Лучани 
Предметни наставник Милица Милошевић 
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Мој крај је посебан по својој лепоти, али и по причама. Приче које говоре о 
мом крају су занимљиве, понека је и страшна, али ипак много волим да слушам 
о прошлости нашег села. 

Једног летњег поподнева мој тата и ја смо играли кошарку на месту које 
се зове Шевар. На том месту, поред раскрснице путева, налази се једна зараван која 
је делом бетонирана и на бетонском делу стоји стари кош. Бетон сада више и није 
бетон, већ личи на пољану са каменчићима. Недалеко од коша налази се високи 
стари храст са широком крошњом око којег се деца из мог краја увек окупљају и 
играју. У његовом хладу стоји дрвена клупица на којој се одмарамо када играмо 
кошарку. Веома често моји другари и ја, кад се враћамо из школе, седнемо испод 
старог храста и попричамо о протеклом дану. 

Овог поподнева села сам на клупицу да пијем воде, након што ме је тата, по ко 
зна који пут, пустио да победим. Била са расположена и срећна што имамо ово 
месташце. Размишљала сам о Шевару. Схватила сам да не знам како је ово дивно 
место, на којем ја проводим већину свог слободног времена, добило име. Упитала 
сам  тату, а он је са задовољством почео да прича. 

Када је мој отац, а твој деда био дечак, овај храст је био младо и танко дрво. И 
сво ово дрвеће около. Такво место где је млада шумица некада су овде у нашим 
крајевима звали шевар, шеварић. Ту би, баш на овој заравни где се и ти сада
играш, деда и дечаци његових година, када се враћају из школе, побацали своје 
ткане торбице и трчали за лоптом, крпењачом. Овде, на овој раскрсници, прво би 
се добро изиграли, а онда би свако отишао својој кући. И када чувају овце, 
дотерали би их до шевара да би могли да се друже. Како је шевар био место за 
окупљање деце из целог села, остало је име Шевар. Касније, када сам и ја одрастао, 
овај храст је већ постао веће дрво. Видиш, данас је велико дрво. Ова дупља у 
храсту у којој се данас кријете била је у наше време мања и ту смо крили 
различите предмете – бритвице којима смо гулили брезову кору, канап, па и со и 
хлеб. Увек смо се играли око храста.  Најбоље је било играти се жмурке, јер је
дрвеће около. Сакривали смо се и плашили једни друге. Када се вратимо из школе, 
брзо ручамо, па се искрадемо  из куће да бисмо што пре дошли на Шевар. 
Смишљали смо разне игре. Најчешће смо се играли рата, кликера и фудбала. 

Када смо постали момци, средњошколци, удружили смо се и направили 
овај кош. Требало је доста и новца и труда да се бетонира овај део и купи  тада  
најбољи кош, али било нас је доста, па смо удружили снаге. Када нам је рођак  
једног друга донео прави кош из Београда, били смо пресрећни. Играли смо
кошарку све док не зађе сунце. Волимо што и ви деца овде свраћате. 

Погледала сам број урезан у испуцалом бетону, година 1986. Размишљала 
сам  тога дана како се на овој раскрсници не укрштају само путеви, већ и 
генерације. Свако време носи своју тајну, а Шевар их чува. Срећна сам што сам и ја 
упознала ово чудесно место. 

Тамара Бојовић, VI1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 



137 

Прича из мог краја 

„Легенда о златном бору” 

У празну дрвену корпу деда је слагао сендвиче и укусне посластице за себе и 
своју унуку Дуњу, неколико сати пре него што ће кренути пут Златибора. Као и 
свака знатижељна девојчица, Дуња је све време нешто запиткивала и није могла 
стрпљиво да дочека тренутак када ће кренути на ово занимљиво путовање.

 Поневши корпу са  храном, деда је ушао у кола, а за њим  је ушла и Дуња, 
која је  држала у руци своју играчку, плишаног слона.  

„Зашто носиш играчку, па побогу, толико ће нам бити забавно да ти играчка 
неће бити потребна”, рекао је деда док је палио ауто.  

„Знам, деко, али ја немам шта да радим у путу, биће ми досадно”,  
одговорила је Дуња.  

Деда је само уздахнуо јер никако није могао унуци да објасни да у путу
може бити занимљиво. „Када ћемо стићи, деко?” Дуња није издржала ни минут, а 
да нешто не упита. „Јој, Дуња, сад си ме ухватила неспремног, шта кажеш да 
играмо неку игру да прекратимо време”, кроз  осмех јој одговори деда. Дуња је  
одмах пристала и започела са игром на слово, на слово. Неколико тренутака 
касније дедин ауто се зауставио на једном месту. „Јесмо ли стигли већ једном?”, 
уморно и поспано је питала Дуња. Пошто није добила никакав одговор, придигла 
се у седишту, а онда угледала деду кроз прозор аутомобила како поставља прибор за 
пикник. Она изађе из кола и  одмах запита: „Деда, можеш ли да ми испричаш 
неку причу?”  

Деда, који је био „стручњак за причање прича”, започе: „Наравно, сада ћу ти 
испричати легенду коју су мени причали. Једном давно, док ова планина још није 
имала име, њу су насељавали сребрни борови. Ови су борови стајали увек једни уз 
друге, дошаптавали се и додиривали гранама. Једног дана међу њима никло је 
чудо. Појавио се бор златних грана. Од овог бора остали су се борови склањали. Са 
њим нико није хтео ништа да има. Златни бор је прихватио своју судбину и 
стајао је усамљен и тужан. Једном, била је велика поплава и невреме. Небо је било 
црно. Киша је падала. Ветар је ломио гране, носио лишће, померао камење. 
Животиње су бежале пред водом и ветром, али нису имале где да се склоне. Златни 
бор им је довикнуо да се склоне под његово грање, он ће их заштитити. 
Када се ово страшно невреме завршило, остали борови су приметили да нема 
златног бора, ветар га је ишчупао. Око ишчупаног златног бора стајале су 
животиње и тужно гледале свог хероја. Сребрни борови су осећали  кривицу и сви 
су се сложили да из поштовања према њему ова планина добије име Златибор. 
Понекад им се чинило да на једном удаљеном делу планине светлуца нешто, као 
да им се златни бор јавља.”  

Након  што  је  завршио  причу,  деда  је  погледао  у  Дуњу  очекујући
нова питања, а Дуња је спавала са осмехом на лицу... 

Ема Зечевић, VI1 / ОШ „Никола Тесла” Београд 
Ментор проф. Александра Дракулић 
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Једном давно... Добро, баш и  није било тако давно. Један човек нам је  у
сеоској библиотеци причао о легендама и занимљивостима нашег села Мокрина. 
То није био било који грађанин, већ познавалац прошлости Мокрина. Слушао сам 
га неко време док нисам чуо нешто што ме је оставило без текста. Сада ћете чути 
о чему је реч. 

Сви, вероватно, знате за легендарног вођу Хуна Атилу, познатијег као Бич 
Божји. Он је умро на дан свог венчања, а нећете поверовати кад вам будем рекао 
где је сахрањен. По причи занимљивог Мокринчанина, сахрањен је у златном 
ковчегу у реци Златици. Река Златица се налази баш у мом селу у Мокрину. Веома 
сам се зачудио када сам чуо ову причу. Искрено ћу вам рећи. Прво нисам
поверовао да је то истина. Мислио сам да немају за то доказ, али ми је онда наш 
чувени познавалац села рекао да је у реци Златици неке године (нисам запамтио 
тачно које) пронађено девет тона драгоцене руде злата, а по легенди је Атила 
сахрањен у златном ковчегу. Одушевио сам се! Стварно нисам могао да поверујем 
да је неко такво име сахрањено у мом селу. 

Тог дана сам почео да истражујем о Атили и локацији његове смрти.
Пронашао сам да је он сахрањен у Панонији. Претпоставља се у Мађарској. Неки 
тврде да је у реци Сави, неки се не слажу и убеђени су да је у реци Тиси. Неки чак 
мисле да је да је у Београду испод Калемегданске тврђаве. Када сам све ово 
прочитао, био сам мало тужан јер није сигурно да је он сахрањен уопште овде. 
Постоји још увек нада да је тако велики хунски предводник сахрањен у мом  
завичају. 

Пробудила се у мени радозналост. Отишао сам до реке Златице и дуго је 
посматрао не бих ли нашао неки доказ о овој причи. Међутим, ништа се није  
догодило. Баш ништа. 

И, ето, колико је утицала прича великог Мокринчанина на мене. Вероватно 
то што нам је испричао, у ствари, и није истина. Ипак, дубоко у себи верујем да  
овај вођа ,,спава” у мојој близини.  Маштам о томе да је Атила, Бич Божији
сахрањен овде. Ко зна какве тајне још крије моје родно место? Вреди их открити. 

Стеван Кошчица VI2/ ОШ ,,Васа Стајић” Мокрин 
Предметни наставник Олгица Милетић 
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Иако је давно било,  
Наш се народ јоште сећа, 
Данка крви, бола, патње, 
И највећег јаничара. 

Пожар, вриска, крв је свуда, 
Страшна војска опет пљачка, 
И отима мушку децу, 
Од њиховог родног краја. 

На магарце децу ставе,  
У велике, тешке корпе,  
И воде их дуж планина,  
Ливадица и долина, 
До капија извеснога,  
Турског града Истанбула. 

Тамо, школа јаничара,  
Децу да се боре уче,  
Искорени српску веру, 
Из баш сваке младе душе. 

Када језик усаврше,  
Школа их у војску шаље, 
На порекло забораве, 
И добију ново име. 

Само један од милион 
Уздигне се у висине,  
И постане неко битан, 
Упамти се једно име. 

Такву срећу имао је,  
Прослављени Мехмед паша, 
Султанијом се оженио, 
И велики везир био,  
Три султана служио је,  
Турску војску водио је. 

Ал' се сећа он кроз маглу,  
И имена и порекла, 
И вере му и језика, 
И његових Соколића, 
И за њега, судбоносног дана, 
Кад је отет из мајчиних крила. 
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У лепоме Вишеграду,  
Да помогне свом народу, 
Да покаже покајање 
И умири своју душу. 

Ћуприја и данас стоји  
И представља успомену,  
Успомену што нас сећа,  
На највећег јаничара, 
Соколовић Мехмед пашу... 

Ана Милићевић,  VI4 / ОШ „Слободан Бајић Пајаˮ Пећинци 
Предметни наставник Милица Пекић 
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Имала сам једног друга који је сваке вечери долазио под мој прозор и изигра-
вао неког средњовековног витеза. Волео је тако и да се облачи, све неке дуже кошуље, 
поздрав наклоном свакој девојчици која би поред њега прошла. Био је прави друг, 
сви смо га волели, а он мене, чини ми се највише.  

Летње игре су биле при крају. Деца су се враћала кућама из својих летњих 
авантура. Неки су били одушевљени, а некима је било свеједно. И ја сам се 
вратила својој кући, мало уморна од путовања, али срећна што ће ускоро почети 
школска галама.  

Пуна енергије долазим на игралиште где су се већ окупили сви. Нема само 
једног, нема њега, Марка. Свима необично, нико од јула о њему није чуо ништа. 
Почесмо да се распитујемо код његових деке и баке, међутим, ни они нису знали 
ништа о њему. Отишао је, кажу, пре неколико недеља са ујаком и није се јавио. 
Знајући да воли изненађења, схватили смо да ће се са неке стране појавити, али 
нико није знао када и одакле. Почели смо са игром. Сваке године у ово доба
играли смо турнир у помен нашем другу који је изненада отишао од нас, на онај 
свет, али смо му увек чували место, уз помоћ наших наставника и родитеља. На 
дан када је умро, сви из села окупе се на стадиону, већином у народним 
ношњама  и игра може да почне. Играју се углавном традиционалне игре које су се 
играле у доба наших  предака. Углавном су се такмичили у игрању ученици који 
иду на  фолклор, тако се у селу играло и певало у свакој кући. 

Ове се године турнир игра из три дела, у првом делу екипе очева и синова 
погађају један камен који стоји на средини стадиона. Онај који гађа, циља тако да 
погоди најближе што може. Други део чине  екипе мајки и кћерки, овај део се 
заснива на прављење старог народног колача „пећерпаре”, која буде лепше боје, 
она ће победити. Победници из ових такмичења играју финале. Некако се 
погодило да су ове године старији били спремнији за победу. Победише нас. Није 
нам било спаса. Тате више нису третирале синове, нити мајке нас. Чекало се 
финално такмичење. Нисмо били расположени да навијамо, баш нам је било 
свеједно ко ће од њих да победи, ко год буде, нема нам више живота. Има да нас 
зову губитницима целе године.  

Само што није почело, судија никако да засвира старт. Тамо у углу настаде 
велика фрка. Почеше да се гађају телефонима, да се јуре. Нисмо схватали о чему се 
ради. Док смо ми туговали, неко је мислио на нас. Пре него што је почело 
надигравање сви су пожурили да виде има ли каквих порука и честитки на 
телефону. Изненађење није било мало. Са једног телефона, на све бројеве стигла је 
једна порука: „У вашем селу, тренутно, налази се познати лопов који обилази
празне куће. Управо је виђен како стоји на вратима ... куће”, именована је кућа  
породице чији чланови најбоље играју фолклор. У потпису „начелник полиције 
ММНОД”.  

Не размишљајући о последицама, родитељи су почели да трче својим 
кућама, преко њива, ливада, потока, махале су развезане мараме, некоме су 
опанци остали у блату поред потока. Окуписмо се на једном месту да размислимо 
шта да радимо, пропаде нам турнир.  

Међутим, правила кажу да турнир мора да се одржи и да се резултати 
прикажу. Судија, човек из другог села чија кућа није била у опасности, пита 
хоћемо ли ми да довршимо такмичење, а родитељи да се дисквалификују зато 
што су без питања напустили терен. Девојчицама је у међувремену недостајао 
играч, односно девети члан, екипе су морале да имају по девет чланова, а једна је 
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девојчица потрчала за својим родитељима. Док смо се договарале како ћемо, 
на месту коловође угледасмо познату прилику која се код судије већ 
пријавила да ће играти на страни девојчица. Био је то наш Марко који је из свег 
гласа викао да почнемо игру док родитељи нису схватили ко им је послао поруку. 
Био  је у својој дугачкој, витешкој кошуљи.  

Трећи део игре је надигравање у колу, мушке и женске игре,
традиционално. Биле смо боље, односно бољи. Тада смо сазнали да се крио од 
нас готово две недеље, знајући да ће нас родитељи победити, покупио је све 
бројеве телефона и написао свима поруку и послао тачно пре утакмице 
између тата и мама, очекујући онакав исход. 

Једино што нисмо могли то је да га загрлимо  и захвалимо се, али и  да 
смислимо тактику како да га одбранимо уколико се ситуација закомпликује. Све 
време смо очекивали да се родитељи појаве испред нас и смишљали како да 
заштитимо друга. Међутим, у село је заиста дошао гост. Неки  татин друг из
детињства, који се са њим договарао да буде део екипе. Знајући да је закаснио, сео 
је на праг од куће и сачекао да се врате. Кад су га видели само што се нису 
„разнесвестили“, како рече моја бака. 

Е, да све испадне онако како треба, тај господин је био ујак нашег друга  
Марка, који је пристао да, кад већ није учествовао, помогне деци да се обрадују. 
Све је смислио заједно са Марком, па и да задржи родитеље колико је потребно,  
али и да им исприча све по реду.  

Стигли смо баш у тренутку кад је отац питао свог друга:  „Добро, све сам 
схватио, хтео си да им помогнеш, али шта  ти  значи  оно ММНОД, то нас је више  
препало од сазнања да је у селу лопов.”  

„Е, то нека вам објасни сам Марко, шифра је била његова идеја.”  
Сви смо погледали у њега као да је у питању највећа тајна.  
„Десет пута ми је ујко рекао да ћу проћи као Турци од Краљевића Марка, па 

сам за сваки случај написао упозорење да ме више не изазивају – Море Марко не 
ори друмове.”  

Сви су се насмејали, тако да се наш турнир претворио у једну малу анегдоту 
која се и даље препричава. О, да, честитали су нам на победи и освојеном облачићу 
у којем смо сваке године уписивали по једну белешку о протеклим догађајима.

Биће то лепа књига успомена из детињства једне насмејане генерације. 

Анђелија  Јаковљевић, VII / ОШ „Слободан Пенезић Крцунˮ Јунковац 
Предметни наставник Сенка Стијовић 
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Прича из мог краја 

Једног пролећног дана,  
шетала је градом Гордана, 

причај ми, деко, кад си ти био мали  
да ли су занати стари постојали, 

па су поред једне посластичарнице застали. 
Знаш ти унуко моја мила,  

друга су времена била, 
ћурчија, лицидер, пинтер стари, 

 опанчари, колари и ужари..  
Ишли смо из села у град, 

код колара и пинтера да нам направи бурад. 
Нема ништа боље од тава и тепсија,  

кад их гледаш, као сунце да сија,  
или отићи код абаџије и терзије, 

да ти чакшире буду милије, 
или код сарача, за дизгине и ремења,  

сад је друго време, све се мења.  
Све је мање старих заната, 

али они су вреднији од свакога злата. 
Ето моја унуко мила,  

таква су некад времена била.  
Поносим се и не стидим, 

што сам човек старог кова,  
поноси се и земља Србија моја. 

Јелена Петковић, VII / ОШ „Горачићиˮ Горачићи, Лучани     
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Прича из мог краја 

У давна, сунцем обасјана времена 
преслицу је имала свака вредна жена. 
До дубоко у ноћ из кудеље нити су преле  
да би плеле вунене чарапе шарене, беле.  
На шамлицама су тада седели сви, 
кожне фотеље нису имали као данас ми. 
Док су фруштуковали, за софром договор би пао,  
свако је у кући своје обавезе знао. 
Сати, док певају и хеклају на прелу, лете, 
смок да замезе из млекара доноси највредније дете.  
У застругу млад скоруп носи, 
после добре цицваре може и да се коси. 
Да би спремила ручак, на вериге бакрач бака качи,  
целу ће кућу пламен огња да озрачи. 
А кад у селу сване зора рана, 
на обрамачи са извора, у буцама, носи се вода ладна. 
Деда на тоцилу оштри бритву своју. 
А после, крај бубњаре, чутуру ће да резбари 
и свој мерак тако да оствари. 
Накривиће шајкачу и кожух обући,  
ма, биће најлепши у тој кући. 
Буца, наћвар, зобница, сврдло, то су старе ствари,  
а наше незнање о њима прецима радост квари. 
Зато баку или деку брзо за корене питајте 
или из старих књига о томе прочитајте.  
Онда се препустите машти на вољу,  
оживите прошлост у будућност бољу. 
Јер тако се чувају наше старе речи,  
а знање о њима сваком срце лечи. 

Јована Шарковић, VII1 / ОШ ,,Свети Сава” Чачак 
Предметни наставник Марија Ћаловић  
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Приче из мог краја 

Мој крај, мало место ушушкано у подножју планина чува разне приче, којих се 
радо сећам. 

Гуча. Мала варош на обали реке Бјелице. На путу за Ивањицу, са леве 
стране налази се стара, напуштена воденица. Воденица је оронула, зарасла у 
траву. Мама ми је испричала да је то воденица њеног деде, мог прадеде, из које се 
добијало најбоље брашно у читавом крају. У воденици се млело жито и добијало 
брашно за хлеб, храна за народ.  

Једног дана сам пожелео да завирим у воденицу. Из шкрипу сам отворио  
стара и оронула врата и телефоном осветлио унутрашњост ове просторије. На 
тренутак, као да сам чуо окретање воденичког камена, као да је воденица поново 
оживела и постала као некада битна у животу свих мештана моје варошице. 
Међутим, простор је испуњавала паучина и прашина помешана са остацима 
брашна од пре  много година. На средини  се налази велики дрвени кош, у њега 
се сипа жито које пада на велики округли камен и уз помоћ воде окреће се и 
меље жито. На ексеру још увек стоји окачен кантар, као и сито за просејавање 
брашна.  

Ова воденица више  не ради. Време је учинило своје. Воденице су данас 
махом обавијене велом тајности, о њима су приповедане разне приче као о 
местима која посећују натприродна бића, виле и духови. Некада је постојало 
много воденица, оне су се срушиле саме од себе, прегазило их је време. Ове
године када је река Бјелица носила све пред собом, када је поплавила читаво 
Драгачево, воденица је делимично одолела, остали су још само неки њени делови. 

Питам се, за неколико година када се наша мала речица поново излије, да 
ли ће од воденице нешто остати. Ако буде и успела да одоли поплави, време ће 
учинити своје. 

Михаило Милованчевић, VII1 / ОШ„Академик Миленко Шушић” Гуча 
Предметни наставник Катарина Јанковић 
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Приче из мог краја 

Одувек сам волео да слушам приче о томе како се некада живело у мом 
малом крају. Близу мог родног места, налази се село Доњи Дубац, село познато по 
жени једног времена – Рајки Боројевић. 

Ова велика жена је за време Другог светског  рата, бежећи од усташа, дошла у 
Србију. Родила се 1913. у селу Пјешивцу. Завршила је учитељску школу у 
Сремској Митровици. Заједно са мужем и ћерком, уз помоћ рођака спас налази у 
малом драгачевском селу Доњем Дупцу. Живот у овом месту био је веома 
тежак. Породице су биле патријархалне, жене су биле неписмене и необразоване. 
Рајкиним доласком у село дошла је и светлост за све намучене сељанке. Оживела 
је стари занат – ткање на разбоју. Организовала је течајеве из исхране, хигијене и 
домаће радиности. Држала је часове у кући Спасоја Тадића, човека који ју је 
примио у свој дом за време рата. Жељне знања, мештанке су су редовно долазиле 
на течајеве.  

Рајка је организовала путовања у Сарајево, Загреб  и Љубљану  ради  посете 
фабрикама  и  упознавања  разних  другачијих  крајева. Полазнице су напредовале, 
а самим тим осетио се напредак и у њиховим животима. У то време свака 
драгачевска кућа имала је разбој. Разбој је справа са нитима, кроз које ткаља 
провлачи предиво. Преплитањем и украшавањем вунице, добијале су се крпаре, 
ћилими и разне друге рукотворине. Отварањем Задруге жена у Дупцу, жене су 
организовано ткале и користиле вештине својих руку. За првог директора задруге 
изабрана је сама Рајка Боројевић. Ткаље су свакодневно стварале оригиналне 
производе и продавале их широм света. Захваљујући писменој и разборитој Рајки, 
жене Драгачева постају познате широм Југославије. 

На тај начин Рајка се одужила народу једног малог села које је њој 
помогло када јој је било најтеже и где је пронашла уточиште, мир и срећу за 
своју породицу. 

Нама данас једино остаје сећање на једну велику жену и на њена хумана 
дела. Поред сећања на Рајку, ту је и нада да ће моје Драгачево имати још о чему да 
прича. 

Крсман Јевремовић, VII1 / ОШ„Академик Миленко Шушић” Гуча 
Предметни наставник Катарина Јанковић 
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Једног дана седела сам са својом прабаком, мајком мога деде. Сетих се да од ње 
могу да сазнам пуно о прошлости која ме је одувек занимала. Посебну пажњу ми је 
увек привлачила прошлост наших крајева. 

Упитах прабаку може ли да ми  исприча нешто о свом  детињству, 
школовању, животу. Промрмља она кроз осмех: „Eeе-хе, моје дете.” И поче да 
прича. 

„Много шта бих ти могла испричати о свом животу до данас. Ви данас 
лепо живите, имате све, та технологија, како је зовете, је створила свашта. Ми смо 
све другачије радили. Живела сам на селу где су путеви били земљани, већи терет 
се преносио помоћу волова, а мањи смо ми носили на леђима. Орали смо 
такође  помоћу волова, копали смо ручно, косили и жели жито српом. Све 
ручно. Није било машина као данас.  Нас децу, чим дођемо из школе, отац и деда 
потерају на њиву или за овцама. Њиве су биле простране и обично удаљене од 
кућа тако да нисмо имали ни воду. Морали смо да тражимо оближње изворе, бунаре. 
Од извора до њиве носили смо воду у великим ћуповима. И најчешће су је деца 
доносила. А није ни било лако. Ми боси, а терет тежак. 

Садила се конопља која је тада била корисна за плетење корпи. Претходно се 
конопља брала и везивала се у руковати и стављала се у ископане рупе, 
испуњене водом. Након тога, остављала се да се исцеди и осуши. Жене су 
направљени материјал користиле за предење и правиле одело. Хаљине смо 
потапали у реку да би се избелеле. Девојчице, чим одрасту, морале су да уче да 
преду и плету. Морале су да спремају себи мираз. А дечаке су одмах водили на 
њиву. Мој најстарији брат је од седме године ишао са оцем да вуче из шуме дрва за 
продају. Много се радило, много. 

Било је и лепих дана током тешког рада. Комшије су долазиле да беру 
кукуруз. Доста њих дође, па се певало, шалило се, правили су забаву током рада. 
Лепо смо се дружили. То су биле мобе. За време зимских дана жене су се 
окупљале на прело. Причале су разне занимљиве приче, а понајчешће о 
привиђењима и вилама. Деца су се плашила, ако би остајала да их слушају. 

Ја се као дете нисам толико играла као ви данас, више сам волела да 
причам са другарицама. Поред тога волеле смо и да гледамо дечаке док се играју са 
тадашњом лоптом „крпењачом”. Они су увек покушавали да нас задиве неким 
својим умећем. 

За нас је тада био крај света судар брда и облака. Више смо волели сваки 
метар нашег села и његових бескрајних долина, него све на свету. А  нисмо ни 
знали за друго. Тада није  имало могућности да се путује, па смо уживали у 
ономе што имамо. 

Сећам се једног дана како је пажњу Приличана привукао чудесни 
инострани уређај – радио. Њега је имао само један деда у селу код кога смо сви 
увече ишли да видимо и чујемо то чудо. Дивили смо се уређају и питали се како 
људи стану у тако малу кутију и одакле се чују и чији су ти гласови.” 

Ту је бака застала и слатко се насмејала. Смејала сам се и ја са њом. 
Људи  су  пре  били  много  мање  образовани,  али  су  много  више  користили 
своје  способности.  Чини ми се да су деца била много спретнија.  Ми данас 
имамо све, али се бојимо да истражујемо и не желимо да пробамо да направимо 
нешто ново. Треба се увек сетити да захваљујући прецима данас имамо све, да су нам 
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они све омогућили и то, многи од њих тешким радом од најранијег детињства. 
Не могу много  да учиним, али бар поподневним разговором и загрљајем  

могу да се захвалим својој прабаки. 

Тина Новитовић VII2 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 

Прича из мог краја 

Живим у једном селу на обали реке Моравице. Име села је Прилике. Станујем 
у централном делу села у којем се живи градским животом. Моја бака, очева мајка, 
не станује са нама, већ живи у удаљеном засеоку. 

Једног дана отишла сам да је  посетим. Разговарале смо о свему и свачему и ја 
сам почела да се жалим како ми је све мрско да радим. „Тешко ми је да учим и 
да сређујем  собу! И сваки дан исто! Бако, тако сам уморна!”, искрено сам се 
жалила верујући да су моје обавезе најтежи терет који једно дете може да има. 
Тако сам се осећала. Говорила сам искрено, са главом на бакином крилу. Бака је 
увек била најбољи слушалац и увек умела све да разуме. Зато је и овог 
пролећног дана, који ме је у ствари мамио и одвлачио од обавеза, била моје биће за 
утеху. 

Бака ме је пажљиво слушала и у њеним очима видела сам добро познати 
сјај. Увек када ме тако погледа, уследило би нешто важно. Уследио би спас. Чекала 
сам шта ће да каже. „Стиже”, помислила сам, „оно чувено ћирибу-ћириба које све 
лечи.” Само, овог пута сјај је био сјајнији, из њега је као река потекло нешто што 
нисам очекивала. 

„Будући женско дете, и то треће по реду, нисам била обавезна да идем у 
школу. И само су  оне девојчице чији су родитељи били имућнији ишле у 
школу,  остале су остајале и помагале домаћицама у кући. Ја сам хтела да идем. 
Молила сам данима оца да ме пусти. Није било комбија као данас, а из моје куће је 
требало доста пешачити, па су ми говорили да не цепам џабе  опанке, али  ја сам  
желела. И ишла сам пешака.  Трчала сам да не закасним, јер сам знала да ћу 
добити батине од учитеља. Ударао нас је прутом по шакама. Пред полазак у школу 
морала сам и да истерам на пашу и причувам овце. Једног јутра сам због оваца 
закаснила само пет минута на први час и добила сам батине од учитеља, а после 
и од родитеља кад сам дошла кући.  

Нисмо имали ранчева, ни књига, оловака ни прибора као ви данас. Имала 
сам само једну плетену торбицу, толику да је могла у њу стати само једна 
дрвена таблица по којој смо писали. Мајка ми је исплела од козје длаке. 
Кухиње у школи није било. Носили смо дрвени чанчић у који нам мајка стави 
мало сира, кашику  кајмака и то поклопи погачицом. Појели бисмо ужину кад 
се заврше часови. Кад добијем лошу оцену, нисам смела да се вратим кући. 
Бојала сам се да ме отац не бије. И добијала сам често батине.  

Ми деца, кад се вратимо из школе, нисмо јели са родитељима. Јели смо  
после њих. Имали смо само десетак минута да једемо и онда трчи на њиву или 
за овцама. Ако  је зимско доба, онда смо ми девојчице ишле код мајке и 
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стрине у кухињу да се спрема вечера и перу судови. Било ми је задовољство кад 
одемо да помуземо краве и козе, а мајка буде срећна што има пуно млека. Онда 
то млеко узваримо и правимо сир и кајмак. Најлепши осећај ми је био кад чујем 
како отац каже: „Свака част!” Радили смо све и доказивали се да би на крају 
недеље добили медени колачић. Понекад нисмо добили ништа, па смо опет 
били срећни. Било је то тешко време, али и лепо. Лепо!” 

Бака је устала и почела да ми спрема чај. Наставила је да ради као да ништа 
није рекла. Слике су се ређале пред мојим очима. Видела сам босоногу девојчицу 
како трчи у школу по снегу и није јој тешко. Пре неколико дана добила сам 
нови пар патика које сам толико желела. И – ништа! Била сам срећна само 
неколико минута. Једна девојчица некада није имала слаткиша, а ми их данас 
бацамо. Чим нам се једе нешто слатко, родитељи дају новац. Она је чекала очево 
„свака част”, а за нас су данас такве речи „блам”. „Због чега је данас нас децу 
„блам” и шта значи уопште та реч?”, питала сам саму себе, бесна на читаво модерно 
доба. 

Бака је наставила да прича врло живахно о неким сасвим другим темама, а 
ја сам ћутећи седела и убрзо отишла кући. У глави су се ређале слике. Да ли сам ја 
заиста уморна? Имам ли све што ми треба? Умем ли да будем срећна? Окретала 
сам се и гледала ка бакиноој кући. У даљини је сијало светло које ме је 
чинило  тужном.  

Чинило ми се да и даље видим једно тешко детињство. Тешко, али лепо. 
 „Лепо!”, поновила сам у себи. 

Марина Новитовић, VII2 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 

Прича мог краја 

Сваки крај наше лепе земље занимљив је на свој начин. У сваком има нешто 
што га издваја од других, привлачи посетиоце да причају о њему. 

У мом крају постоји прича која је необична и која мој крај издваја. То је  
прича о Сави Савановићу. Он је годинама мучио становнике села Зарожје, тако 
што их је ноћу убијао у воденици. Људе који би дошли да мељу жито, убијао је и 
једног дана појавио се храбри Страхиња који је на превару извукао име од 
вампира и са осталим становницима села пронашао његов гроб у ,,кривој јарузи 
под рачвастим брестом”.  

Са црним коњем са глоговим коцем испоштовани су ритуали 
упокојства вампира и Савановић се више није појављивао. Прича о Савином 
вампировању преносила се са колена на колено. Ако нисте дошли у Зарожје, 
прочитајте приповетку Милована Глишића ,,После деведесет година” или 
погледајте филм ,,Лептирица” Ђорђа Кадијевића. Уместо „Анабеле III” посетите мој 
крај. Љубитељи хорора то ће овде доживети. Густа шума и дању је мрачна, а 
камоли ноћу. Речица шуми преко широких плоча, стрмих стена испод шуме и 
чини нам се да ће пасти на нас.  

Атмосфера је таква да ти се заледи крв у жилама. Зато, ко воли такве 
филмове треба да посети ово место и увери се у причу из мог краја. 

Николина Злопорубовић, VII2 /ОШ ,,Рајак Павићевић” Бајина Башта 
Предметни наставник Бранка Арсенијевић 
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Приче из мог краја 

Нећу лагати, мој крај није ни леп ни савршен. Људи нису дружељубиви,  а  
веома су тврдоглави. У пролеће, када кренете низ сокак, видећете пупољке који 
једва чекају да цветају. Све расте и зелени се, а напуштене и усамљене куће све 
више зарастају у коров. Међутим, када прођете поред малобројних кућа које су 
насељене, видећете људе како распремају и полако започињу разне послове. 
Схватићете како свако ради за себе и како ретко ко одговори на две речи које им 
сваки ђак на путу из школе упути: „Добар дан.ˮ А када дође лето, комшије се ретко 
посећују. Сви се окрену својим пословима и, ако неко затражи помоћ, људи се 
намрште. Негде пред крај године дође јесен са својим прелепим бојама и цело 
село зашарени. Тада се још више ради и раније устаје. Домаћице се жале и ружним 
речима бацају клетве на дрвеће и лишће које је „баш сада нашло да падаˮ. 
Напуштене, оронуле куће више нису у зеленилу и цвећу, већ више личе на уклете 
куће из страшних  филмова. Када дође зима и снег завеје околину, тада се већ  
куће више не разликују. Људи ретко излазе напоље па се насељене куће не 
разликују од напуштених страћара. 

Ипак, није све тако црно у мом крају. Људи нису одувек били овакви. У не 
тако давној прошлости, људи су били сложни, дружили су се и увек били ту да  
помогну једни другима. Доказ њихове доброте, коју данас људи имају само  у
мрвицама, јесу све оне жртве које су пале за одбрану нашег краја. Један од 
најпознатијих ратних догађаја на овим просторима је Горачићка буна, трагична 
слика историје мога краја, а догодила се 1893. године. Као  и увек, моћни су
причали и наређивали, а народ страдао. На једној страни била је полиција са 
војском, а на другој представници Општине. А ко је био уперен између  њих, 
уплетен у тај велики неред? Сељак Драгачева. Полиција је кажњавала сваког кога 
би ухватила, само ако је био радикал. Одводили би их у затвор у Гучу где су  
проводили по двадесет пет дана. Људи из мог краја су само тражили своја 
грађанска права. Једнога дана, војска је дошла пред судницу, а тамо их је сачекало 
триста сељака. Најпре је дошло до расправе, а онда, изненада, војници су кренули 
да пуцају на голоруке сељаке. Многи падоше на земљу како би се спасли, а многе 
су погодили.  

Оно што је овај догађај учинило још страшнијим је то да су Срби страдали 
од Срба. Горачићка буна је била један од најбољих  примера одлучности народа да 
брани општинску самоуправу. Споменик подигнут у част жртава налази се испред 
музеја у Горачићима. На њему стоји натпис: „Спомените нас ко овуда прође, ми  
смо пали за Слободе златне Устав. Ми бранисмо да Србин не страда.ˮ 

Смрт  није  нешто  што  можемо  победити,  али  се  сећамо  људи  који  су 
часно погинули и одајемо им признање као победницима. Тада смо се уједнили, 
када је било најтеже и показали праву снагу сељака. Спомињаће се још дуго 
драгачевски сељак који је храбро и са поносом прихватио смрт. Ми данас не 
можемо живети као они јер не знамо како је живети у страху, а то добро крити.  
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Могла бих још дуго писати о страдању невиног сељака, али све речи које 
напишем неће вредети. Неће вредети јер неће вратити време и исправити 
историју. Колико год да напишем, тај мучени сељак ће и даље бити мртав и неће 
добити шансу да види своју децу како одрастају, да се поигра са унучићима и да 
скромно, мирно живи. А неће имати прилику јер је погинуо од братске руке.  

Не знамо ко ће писати нашу историју ни да ли ће она бити исписана 
крвавим словима. Зато живите пуним плућима и уживајте, јер су наши преци дали 
живот да бисмо ми имали ту шансу. 

Маријана Плазинић, VIII / ОШ „Горачићиˮ, Горачићи, Лучани 
Предметни наставник Милица Милошевић 
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Прича о мом претку 

Претче мој, што славно ти је име, 
што замало уплови у гробницу плаву,  
хвала ти што носим твоје презиме, 
и што у Великом рату си бранио државу. 

Хвала ти што ниси поклекао код границе глади, 
што не обори те ратна стаза, нимало лака,  
што жртвова се српске слободе ради, 
нас и твојих још нерођених потомака. 

Претче мој, имао си српску, сељачку доброту, 
чији део и ја, твој потомак у срцу носим.  
Не жалећи се прешао си албанску голготу. 
Хвала ти што имам чиме да се поносим. 

И сад се отворе родољубне капије срцу мом, 
кад, претче мој, сунце на Крфу сине,  
сад док се крећем стазом предака утабаном, 
и размишљам о костима твојим уснулим у срцу отаџбине. 

На овој барци уз песму јонских таласа,  
коју као да пева натприродно биће неко, 
чини ми се као да у маси морских гласа, 
чујем те како певаш „Тамо далеко”. 

И сад видим ону велику, црну стену, 
са које гледах залазак сунца изнад гробнице плаве, 
у тој ватри ноћи као да видех твоју крв проливену, 
и срце што трепти мелодијом славе. 

Ноћ се спусти, паде завеса од росе, 
а оркестар птица и цврчци још се не губе, 
мене крфске звездане љуљашке носе, 
док српску химну певају божије трубе. 

Хвала ти што с неба нас гледаш ко божја сила, 
и што се заборава кроз историју не бојиш. 
Хвала ти што мојој Србији помогао си да рашири крила, 
претче мој, хвала ти што у мом срцу свагда постојиш. 

Теодора Илић, VIII1 / ОШ ,,Свети Саваˮ Владичин Хан 
Предметни наставник Оливера Костић 
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Прича из мог краја 

„Ех,  моја  децо,  некада  је  било  другачије.  Није  се  живело  у  изобиљу,  али  је  
свега било довољно, а кућа, хвала Богу, испуњена је увек била смехом.” 

Овако, обично, моја бака почиње своју причу о детињству и неком давно 
прошлом времену, али не и заборављеном. Чини ми се да се бакина носталгија и 
меланхолично расположење јављају готово увек у исто време, у готово исто доба 
године. Ти бакини сетни дани везују се за време божићних празника и Божића. 
Тада је у кући највише људи. Читава породица се тих дана окупи, па се бака 
присећа свих тих радости. „Свему треба прићи са много љубави, и све радити  
ваљано, иначе неће ваљати”, добронамерно је говорила бака. 

Радост при започињању приче, као да почиње нешто најважније у свом 
животу није јој давала мира и спокоја. Желела је да прича о својим детињим 
радостима, искрено са пуно жара као свако невино дете. „Само кад се сетим... 
Највише буке било је за Бадње вече, под столом. Ми, деца, трудили смо се да свако 
нађе што више ораха и шећера које је мајка просипала по слами. Најуспешнији 
који покупе доста ораха били би најгласнији у пијукању... пију, пију.” Док ми ово 
прича, сетно се разнежи, а очи јој сијају неким чудним сјајем. Данас, нас децу, 
тешко је пробудити, размишљам наглас, а бака се насмеши и настави. „Вала јес, 
имаш право. Тешко се будите и са мање жара дочекујете било који празник, као да 
вас није брига. А ми, уздахну благо бака, ми  нисмо  ни  спавали  ноћ  пред  Божић. 
Пре  него што  ће сванути, ми деца, устајали смо и кретали преко поља, будећи 
сваки камен до оближње цркве. А онда у молитви  и вери враћали се кући,
чекајући да нам дође положајник и донесе радост у кућу. „Колико варница, толико 
среће, парица, јагањаца, рода и берићета”, понављала је бака положајникове речи.  

И данас се сећам свега. А тек бакине приче о чесници и о обичајима везаним 
за ломљење чеснице још увек одзвањају у мојој глави. Обичаји су делимично 
нестали, али их бреме времена није потпуно уништило. Неки су остали да се 
обележавају, а неки само да се о њима прича. 

Када се замислим, можда и јесте некада било срећније и веселије, или је то 
бака само тако знала да приповеда, мада мислим да је сјај у њеним очима говорио 
више од њене приче. Сјај је био искрен. Убедљиво искрен. 

Александра Иванковић, VIII1 / ОШ „Кнезова Рашковића” Божетићи, Нова Варош 
Предметни наставник Вера Јоцовић 
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Сузана Радоњић, VIII1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 

Прича из мог краја 
(Како је село Прилике добило име) 

Кроз предање и легенду 
пут нас увек тамо води 
где су били наши преци, 
тамо где се име роди. 

Моје село поред реке  
вековима мирно спава. 
Памти дане када га је  
походио Свети Сава. 

Безимено беше некад 
К'о сироче једно мало, 
ал' због нашег Светог Саве 
име му је засијало. 

Причале су наше баке 
ову причу кроз времена 
да бисмо и ми дечица 
знали корен свог имена. 

Светитељ је српски Сава 
просветитељ некад био 
све што је из књига знао 
он од људи није крио. 

Просвећивао је народ 
и ширио вере драж.  
Људи беху љубоморни, 
па смислише страшну лаж. 

У његову торбу  
подметнуше певца, 
поиграше се са њим 
као неваљала деца. 

„Он је кривац!”,  
углас узвикнуше 
и у правцу Светог Саве  
срамно прстом показаше. 

Сави тешко беше 
кад певца у торби нађе, 
али мудри светац  
убрзо се снађе. 

„Прилика је, људи моји,  
да сам петла ја украо,  
мада нисам, браћо драга, 
никад до сад ја варао.  

Прилике су чудне, 
и нисам и јесам. 
Како вам се зове 
ово место где сам?” 

Постиде се сваки,  
који кривац беше, 
да истину кажу  
они одмах реше. 

Велико је срце било  
у Светога Саве 
да опросте другом  
он научи луде главе. 

Тога дана наше место 
доби име и Прилике поста, 
а светитељ српски Сава 
наш заштитник навек оста. 
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Деца су се некада радовала свему што имају и добију. За њих су посебан  
доживљај били хришћански празници. Како су некада деца чекала празнике и 
радовала им се, слушала сам често од једне баке из мог села. 

Некада се Аранђеловдан славио и по шест дана. То је зато што 
Аранђеловдан има шест крила, па су гости долазили и уочи славе. У време ручка 
постави се трпеза, па се упали свећа и ломи славски колач. Још се упали кандило. 
Онда се пило вино. Коме се наточи прва чаша том и последња, за добродошлицу. 
После се донесе буклија. Буклија је била једна земљана чинија од два или три 
литра. У ту чинију се наспе ракија, па се стави босиок. Онда се иде из једног 
одељења (просторије у кући) и улази у собу где се слави. Онај што носи буклију 
пита: „Ко здрав дружини?” И, ко се први јави, њему се да буклија и он 
здрави  свима. Да се једе, мање се спремало. Кувао се купус, пекло се печење. 
Било је увек сира, кајмака, гибанице и правила се јамија. Jамија се правила од 
кромпира и лука. Колача није ни било, али деци је и јамија била слатка јер се 
јела само у празничне дане. 

А кад дође Васкрс – е, тада је за децу била радост! Пред Васкрс се постило 
седам дана и ишло се на причест. Кад су ишли на причест, причала је бака Нада, 
испред цркве је било толико света да не можеш да прегледаш. И тада су се 
фарбала јаја, као и данас. Углавном су их бојили у луковини, а неко у копривама. 
Тада није имало свакога дан да се једе свега, него се за те велике празнике 
спремало мало више. А деца једва дочекају после поста да се слатко наједу јер је 
трпеза била богата. Увече је било и сабора и игранки, и људи су се дружили кроз 
игру и песму. 

Петровдан је некада такође био веома занимљив. Уочи Петровдана правиле 
су се лиле од брезине коре. Направи се спужва од коре и упали, а деца трче што 
год могу брже да се дим што више диже. Трчали су тако око свих грађевина докле 
год има лиле да гори. Веровало се да ће, куда протрче, настати здравље и берићет. 
Онда су се плели венчићи од петровчића и њиме китиле зграде, чабрићи са 
кајмаком и карлице са млеком да свега буде у изобиљу. Плели су их млади чобани, 
радујући се што ће од мајки добити кашику кајмака кад сване Петровдан. 

Било је необично детињство некада. Биле су другачије радости. Они који се 
сећају ових дана, сећају их се радо и не жале ни за чим. 

Анђела Стевановић, VIII1 / ОШ„Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 
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Моба1 

Скупљали смо се, па помогнемо једно другом. Онај, ко има нешто да ради,  
oн нас скупи и направи мобу. И ми му помогнемо. Тако смо помагали једно
другом.  

Сијала се конопља, кукуруз, скупљале се мобе, тако се живело. 

* 
Звале су се некад мобе. Долазиле су комшије, пријатељи… Данас идеш 

копаш, на пример, кукуруз код некога, па он прекосутра код тебе. И све тако. Кад 
је моба, жене спремају купус у земљаном лонцу или се пече свиња на ражњу. 

* 

Био је дечак од око десетак година. У кући је било седморо деце и осморо 
одраслих. Иако бројна породица, много су се дружили са осталима у селу и једни 
другима помагали. 

Његов деда био је велики домаћин. Тога дана код његових се мобило. Често 
су се окупљали кад се жела раж, пшеница или овас, кад се косило или прикупљало 
сено. Овог пута копао се кукуруз. Дошло је око петнаест или двадесет људи. Сећа 
се како су мушкарци узели чутуру и наздравили за срећан почетак рада и упутили 
се ка њиви. Њему је мајка дала тестију да носи воду и био је веома поносан што 
може ићи за косачима. Ишао је брзо да не би заосто. 

Копали су и радили вредно, а кад су сели да се одморе, заорила се песма. 
Тада му је било пуно срце. Није му било тешко да трчи кући са тестијом да доноси 
воду и више пута. Како који уморан копач седне, тако он притрчи и принесе 
тестију. Био је пресрећан кад га похвале. 

Кад је прошло подне, његова баба је донела кувани купус и топлу проју. И 
 дан-данaс осећа мирис купуса и проје  који ветар носи по пропланку.  Ништа 
му није  било слађе ни милије од тог ручка са копачима, а ручао је тек када остали 
заврше.

Увече се срећан вратио кући, све попевајући у себи. После је слатко заспао на 
сламарици коју је делио са двојицом млађе браће. 

Дечак који уморним копачима носи воду сада има седамдесет и две године. 
То је мој дека који ми сваки пут изнова и изнова прича приче о мобама, 
косачима и копачима, вредним домаћицама и деци која трче за овцама. Дечак који 
се некада котрљао до школе по снегу, јер није било ни пута ни, како каже, пртине, 
сада има много више, али ипак жали за оним што давно је прошло. 

Гордана Јевђовић, VIII1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 

1 Наведена значења речи забележена су током школског пројекта „Живот и обичаји нашега краја – 
Настављачи Вуковог рада”, ученика седмог разреда ОШ „Сретен Лазаревић” из Прилика.  
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Имам само осам година, па ми не дају да излазим из куће, осим на 
ливаду да чувам  овце.  Не  идем  ни  у  школу јер  иду  само  моја браћа. Посебно 
девојчице не смеју да иду међу народ и никако на места где се држе денија. На 
денијама се окупљало много народа, увек на одређеном месту у селу, и свештеник 
је читао молитве. Тако ми то зовeмо. Ишли су моји старији из куће, углавном 
мушкарци. Причали су тих дана да Свети Сава хода Србијом и да оставља своја 
обележја на местима где се одржавају денија. И сам је проповедао. Замишљала сам 
како би било лепо да видим Светог Саву!

Јутрос сам решила да се искрадем и одем на деније. Ићи ћу за мајком и 
бабом да се не изгубим, али да ме не примете. Идем тако и видим једног човека, 
свештеника каквог нисам видела до сада у  нашој  цркви.  Пођох за њим.  
Изгубила сам мајку и бабу из вида, али се не плашим. Човек је ишао право ка 
месту где је скуп и застао док прође гужва. Међутим, седе да се одмори и извади 
из шарене торбице мало хлеба и поче да једе. Торбицу стави поред себе. Застадох 
близу њега јер ми је привукао пажњу. Убрзо приђоше два човека и убацише му 
живог, везаног певца у торбу и побегоше. Уплаших се. 

– Зашто су то урадили?! – рекох гласно и пођох ка њима.
Свештеник који је држао проповед позва све присутне да се приближе и

човек са шареном торбицом пође ка месту где се држало деније. Убрзо се направи 
гужва око тог човека и ја чух вику. Пришла сам им и чула једног човека из нашег 
села како виче: 

– Сава је украо мог певца!
– Нисам! – правдао се Сава.
– Јеси! Покажи торбу!
Тада одједном петао запева у Савиној торби. Други човек узе торбу и

извади живог певца из ње. Свети Сава тихо рече: 
– Прилика је да сам украо певца, али ја то нисам урадио. Сам је однекуд ушао

у торбу.
Схватила сам да је то Свети Сава и много се обрадовала, али одједном ме 

мајка повуче за руку: 
– Милице, шта ћеш ти овде?! И поведе ме кући.
Касније сам од мајке чула да је Свети Сава тог јутра, путујући Србијом и

проповедајући веру и просвећеност, наишао кроз наше село. У то је време Свети 
Сава био омиљен у народу, па су неки наши људи били љубоморни и подметнули 
му певца.  

Од тада се наше село зове Прилике. Преносићемо ову причу с колена на 
колено. 

Милица Мојсиловић,  VIII1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 
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Одувек сам волела да ми бака прича разне приче о натприродним 
створењима која су харала дивљим пределима њеног детињства. Од вештица и 
вампира, преко духова и вампира, па све до мени омиљених вила. Приче које су у 
мени увек изазивале дивљење и страхопоштовање јесу управо оне о вилама и 
њиховим чудима. Зато сам изнова и изнова тржила од баке да ми прича о вилама. 

Некада давно људи су решили да у мом крају направе малу цркву. Једана  
стогодишња бака их је молила да не праве цркву у долини где се виле скупљају.  
Показивала им је кругове где виле играју коло, упозоравајући их: 

– Видите ли ове жуте кругове по трави? Виле вам се увек налазе око воде и
зато по овим нашим ливадама играју коло у круг. Ако ноћу на то згазите, однеће 
вас! И, ви момци, немојте газити по колу, јер ћете се два пута женити! Идите! Не 
градите цркву овде, не љутите виле! 

Поред много опомена ове баке, људи су ипак одлучили да започну градњу. 
Саградили су малу, лепу цркву, подсмевјући се и баки и вилама. Нису ни слутили 
да су тим чудесним бићима одузели место њихових плесова и вилинских
уживања. Када је посао напокон једне вечери био готов, били су пресрећни и 
прославили су завршетак градње. 

Радовали су се одласку на јутарњу службу. Поранили су и пожурили, али на 
месту где се налазила црква сачекало их је изненађење. Тамо где је претходне 
ноћи била црква, изјутра је била само ливада прошарана тамним круговима. 

– Можда је то ипак било вилино коло  –  помисли су многи.
Уплашени, забринути и љути, људи нису знали шта их је снашло. Питали су

се где је нестала она силна грађевина од синоћ. Трчали су лево, десно, онамо, тамо 
и тражили макар један камен који је од цркве остао. Неки су помилслили да је све 
ово само сан. У једном тренутку један дечак је повикао: 

– Ено је црква на планини!
Сви су погледали у том правцу. На самом врху планине стајала је њихова

црква. Нико није могао да верује да се догађа управо оно на шта их је бака 
упозоравала. Виле су цркву током ноћи пренеле на врх Градине, оближњег 
стеновитог брда. 

Виле, та чудесна створења из народних прича, имале су невероватну моћ да 
цркву у току једне ноћи преместе из подножја на врх планине, где и дан-данас 
поносно стоји, подједнако лепа као што је и тада била. Волим да одлазим до 
црквице на Градини са породицом и сваки пут се загледам у долину и замислим 
девојке дуге плаве косе и белих хаљина како носе цркву, бесне што им је неко 
заузео место где играју коло. 

Николина Милутиновић, VIII2 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике 
Предметни наставник Верица Костић 
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Прича из мог краја 

Уз Мораву, близу града Смедерева, некада је била храстова шума, луг, а данас 
село Лугавчина. 

Лугавчину је основао Петар Ера са својих пет синова. Синови су се звали  
Јеремија, Максим, Радивоје, Панта и Илија. Синови су нашли срећу ту где их је отац 
довео, засновали су породице и по својим именима дали породици презиме. 

У нашем селу било је вредних пољопривредника, али истакао се један 
интелектуалац који је највише прославио и задужио Лугавчину. То је био 
Живорад Жика Лазић. Одрастао је у Лугавчини и из села понео лепе успомене које су 
му биле инспирација у књижевном раду. Писао је сценарије за филмове и серије  и по 
његовим делима су снимани филмови и серије. Музиканти, Докторка на селу, 
Грађани села Луга, Армоникаш, Сељаци, нека су дела која су прославила Жику 
Лазића.  

Живео је и радио у Београду, али се радо враћао у родно село. Његова дела 
су и данас популарна. „Докторку на селу” изводили су ученици школе у Лугавчини 
као гости у  Италији,  Церовцу, Смедереву  и у околним селима. Сви су ликови 
глумцима прирасли срцу и некако су се пронашли у њиховим речима. Извођаче 
Докторке и Доце занима медицина, музикант Ћира свира хармонику и воли да се 
удвара, деда Игњат воли историју и чак му је део текста помогао у школи.  

Лугавчани су 2017. године на Жикиној кући поставили спомен-плочу у знак 
захвалности јер су овековечени у његовим делима. Његова породица школи је 
поклонила писаћу машину, штап и шешир.  

Ове године обележена је десетогодишњица од смрти Жике Лазића. Тим 
поводим организовано је књижевно вече којем су присуствовали Лугавчани, али и 
чланови његове породице, пријатељи и колеге. Жика је сеоском удружењу жена дао 
име „Прело”, а данас наше културно-уметничко друштво са поносом носи његово 
име. 

Зато што је волео грађане села Луга, описивао их је са свим њиховим 
врлинама и манама и овековечио их у својим делима. Због тога ће му Лугавчани 
бити вечно захвални, читаће његова дела и чуваће успомену на њега.   

Наталија Јеремић VIII2 /ОШ „Бранко Радичевић” Лугавчина 
Предметни наставник Данијела Стокић  
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Прича из мог краја 

Данас, после толико година, одлучила сам да посетим једно мени драго 
место. Прошло је доста времена, а то место је лагано изгубило сјај. Становника 
више нема, у појединим кућама се види сјај свеће, чује се смех и прича старих 
људи. Мрак и туга описују њихов немир ... 

Газећи по ћилиму жутог, увелог лишћа, размишљам зашто је све тако пусто, 
у прошлости су се шетали моји родитељи овуда и проводили заједничке тренутке. 
Где су млађе генерације које желе боље сутра за своју децу ... Зашто је све нестало 
као руком однесено... Ми, људи савременог друштва смо криви, наша очекивања 
која све руше и снови који нису реални, који се не могу остварити на јави. Живот 
је кратак, треба знати живети и постављати своје циљеве. 

Мој деда је знао да каже: „Сине, увек можеш боље, само никада не одустај!” 
Када сам била мала, проводила сам доста времена у старој кући на селу, имала сам 
свој мир, кутак у којем сам маштала, играјући се предметима из куће. Поред 
старина које су испуњавале кућу, а у мени будиле сигурност, љубав моје тетке и 
време проведено са њом су за мене од непроцењивог значаја. Волела сам тетку, 
била је уз мене, пружајући ми  сигурност, лепу реч и савете, што је мени много 
значило у периоду  одрастања, с обзиром на то да живим са сестром, без
свакодневне мајчинске бриге. 

Ових дана, када су се упокојили тетка и бака, размишљам где су нестали 
такви људи, људи старог кова, који су ту да посаветују омладину и промене  нам 
лоше животне навике. Сада, када сам сама, трудим се да после сваког новог јутра 
останем иста, никад се не зна шта носи дан, а шта носи ноћ... 

Са прозора куће гледам како нестаје лето ... све је тихо и мирно, само капи 
лагане летње кише прекидају ноћну тишину ...  лето  умире ... У мислима  о  
детињству је са једне стране присутно село, безбрижна игра, бројни обичаји 
приликом обележавања празника, а са друге стране је град. Град, као симбол 
отуђености, распада породице и болести најближих. Град као моја бескрајна 
усамљеност ... 

Седим на кревету, гледам у слику куће у којој сам одрасла. Делује ми 
потпуно обично и веома познато. И једноставно. Како сам из мирног места, места 
успомена, доспела овде? Шта се догодило? Која је моја прича? 

Причу свог живота не бих могла да опишем у неколико речи, живот не  
стаје у неколико речи... 

Сваком од нас је тешко у данашње време ... новац се не може лако зарадити, 
а свађе су све чешће, људи трче по улицама, журе да стигну негде, свуда је гужва. У 
аутобусима се чују све чешће свађе. 

Желим да прича из мога краја буде попут приче из села, да прича говори о 
месту које ми уноси мир. На селу је другачије, познају се међусобно људи, мало је 
место, сви се знају и ослањају једни на друге. 

Град има своје предности, школовање и бољи живот за децу. Ја сам 
изненада дошла из села у град, схватила сам да овде има много више људи и да 
друштво покушава да утиче и манипулише нама. 

Уколико се мало боље облачимо, имамо доста пријатеља, док ја мислим да 
одело не говори о човеку. Гледајући на то из моје перспективе, мени је све ново и 
чудно. Три године су прошле од мог доласка у Чачак из Мрчајеваца... као што рече 
моја тетка: „Јоџи, постала си Чачанка, ниси више мала девојчица са села!” 
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Колико год овде било лепо и добро за мене, ја бих волела да сам остала на 
селу, мислим да бих много бољих савета од драгих људи чула и више научила. 
Упознала сам доста људи, свако од њих има своју причу и понаша се као да је 
прошао кроз рат и потешкоће, било да је то дете од дванаест година или старија 
особа. Такво понашање  је за мене новина, посебно причање неистинитих прича и 
ширење лажи, тога код нас на селу није било никада. Не кажем да у Чачку нема 
добрих људи, напротив, има. Моја друга шанса у образовању почела је када сам 
кренула у нову школу, а пре тога сам правила бројне грешке, због лутања између 
старе и нове средине. Захвална сам због новог почетка који сам добила, нове 
школе и сарадње са наставницима. У овој школи је другачије са наставницима, 
они су ту да нам укажу и ближе скрену пажњу на наставу, али и на живот. 

Посебно бих издвојила наставницу Мају, која ми предаје српски језик у 
мојој новој школи. То је једна дивна жена, која је постала мој лични психолог, њој 
могу да кажем све, осећам се сигурно када сам у њеној близини и знам да све што 
јој кажем остаје између нас. 

Свакоме бих пожелела једну такву особу. Кроз живот се „провлаче” разни 
људи, а на вама је да пронађете праве особе. Мој тата је мени рекао једном 
приликом: „Можеш имати само једну другарицу, а све остале које се појављују у 
неком временском периоду тренутно су ти пријатељи. Зато мораш да научиш да 
цениш пријатеља.” Када боље размислим, ја сам јако слаба особа која се крије у 
духу веселог детета. 

Не знам како одрасли виде овај свет, али за мене је савршен свет онај у 
којем имате особу која ће вам сваки дан пожелети добро јутро, питати вас како 
сте  провели  дан и пожелети вам лаку ноћ. Знам да срећу чине мале ствари, драго 
ми је када видим да се млади воле, томе и ја тежим и трудим се да живим срећно. 

Јована Илић, VIII1 / Основна школа за образовање одраслих, Чачак 
Предметни наставник Маја Настић 
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Прича из мог краја 

Суморно јутро наговештавало је још један у низу досадан дан. Капљице су 
се сливале низ стакло старог прозора, док је девојка шарала прстима по 
замагљеним деловима  унутар  окна.  На  другој  страни  собе  старица  је  држала 
у  рукама  стару преслицу и покушавала да за њу привеже свежањ вуне. Уздаси из 
њених груди низали су се један за другим и реметили неподношљиву тишину. 

– Марија, пођи са мном, желим нешто да ти покажем – изненада се старица
обрати девојци. 

Девојка је за тренутак престала да шара по стаклу, а затим наставила, као 
да јој се старица није ни обратила. 

– Хоћеш ли то учинити за мене? – упорно је наставила да је позива старица.
Девојка невољно спусти руку са прозора и направи пар корака ка старици:
– Где желиш да идемо?
– Ходи, показаћу ти – одговори јој старица са радошћу у очима.
Марија је пратила старицу погледом док је тешким корацима освајала један

по један степеник и пела се на таван. Чинило јој се да никада неће стићи до 
последњег степеника, а њено нестрпљење је прерастало у нервозу и негодовање. 

– Шта ми  ово треба – помислила је.
Напослетку, испред старице је угледала последњи степеник. Још само мало,

само мало, и сазнаћу због чега ме је овамо довела – радовала се Марија. 
Старици су засијале очи када је угледала дрвени ковчежић са катанцем од 

бронзе. 
– Бака Вера, реци ми зашто си ме позвала? – била је нестрпљива Марија.
Вера је скинула са златног ланца, који стално носи око врата, кључић и

њиме откључала ковчежић. Затим је дрхтавом руком из ковчежића извадила 
књигу, удобно се сместила у стару дрвену столицу за љуљање и показала Марији 
руком да седне на клупу која се налазила тик до ње. 

Девојци су засијале очи када је видела прелепе странице књиге, у том 
тренутку јој се чинило да књига крије неку велику тајну. 

– Хајде бако, прочитај ми, мора да је нешто важно – изгарала је од
нестрпљења Марија. 

– Драга моја, ова књига крије велику тајну, тајну која ће ти бити смерница
за читав живот – старица је говорила узбуђеним дрхтавим гласом, затим је одвила 
платнени свежањ. Девојчица је угледала прелепу корпицу на којој је било 
изрезбарено стабло. Златним словима био је уклесано ,,Стабло жеља”. 

– Изволи, душо, читај наглас причу да је још једном чујем – рекла је Вера и
пружила књигу Марији, а затим затворила очи. Чинило се као да жели да ужива. 

Марија узе књигу и поче да чита: 
,,Једнога дана, човек је кренуо у шетњу.... дугу, дугу шетњу... и случајно, 

потпуно несвесно, дошао је у Рај. Који срећник! Отишао је у шетњу и завршио у 
Рају. Након те дуге шетње, осетио се уморним, па помисли: „Баш сам уморан, 
волео бих да се негде могу мало одморити.” Погледа около и угледа прекрасно 
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дрво испод којег је расла прелепа бујна трава која га је напросто позивала да 
легне, спусти своју главу  на  њу и заспи. Након неколико сати пробудио се
одморан па је  помислио да  се одморио, али је гладан, било би дивно када би имао 
нешто да поједе. Сетио се свих финих јела које је икад пожелео јести у животу, и 
одмах се сва та храна створила испред њега. Морате разумети, у Рају су такве 
услуге! Гладан човек не пита пуно. Храна се створила па је јео. Када се најео, човек 
изусти: „Сад сам баш сит, волео бих нешто и попити.” 

Помислио је на сва фина пића која је икад пожелео и одмах су се створила 
испред њега. Жедан човек не пита пуно, пића су била ту, па је пио. Након тога је 
погледао около и запитао се: „Шта се, доврага, догађа овде? Тражио сам храну, 
храна се створила, тражио сам пиће, пиће се створило. Овде сигурно постоје 
духови!” И духови су се створили. Затим човек помисли да ће га духови мучити и 
убити, што су они и започели да раде. Тада је човек почео да урла од бола и 
помислио: „Па они ће ме заиста убити!” И духови су га убили. 

Сада  бисмо  могли  помислити  како  није  имао  среће,  но  једини  проблем  је  
био тај што је заспао под стаблом жеља. Тражио је храну, добио је, тражио је пиће, 
добио је, тражио је духове, духови су дошли. Тражио је мучење, мучен је. Тражио је 
смрт и смрт  је  дошла  по  њега.  Но,  не  морате  ово  стабло  жеља да тражите  
у  шуми.  Оно  се  налази у вашем уму. 

Када је Марија прочитала последњу реченицу, дубоко је уздахнула и 
погледала ка старици, али старица је и даље седела затворених очију. Марија је 
дотакла Верину руку, али она није отворила очи. У том трену учинило јој се као 
да је једна суза склизнула низ лице старице. Додирнула је вену на старичиној 
руци, али откуцаја није било. 

– Знам, знам, бако, трудићу се да ми мисли  буду чисте, знам да ми желиш
само најбоље и да си читав живот посветила мени, али сада је тренутак да ја 
пожелим теби Рајски врт и присуство светлости. Да, обећала сам да нећу да 
плачем, учила си ме да живот нема краја и да нема места за тугу, бол и сузе, једина 
моја – прошапутала је Марија, покушавајући да заустави сузе. 

Хаџи Љиља Плавшић, VIII4 / Основна школа за образовање одраслих Чачак 
Предметни наставник Маја Настић 
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Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Вук Караџић 

Не би било азбуке  
И било би мука,  
Не би било слова 
Без Караџић Вука.  
Рођен је у Тршићу,  
И мудар је био, 
Да би био просветитељ,  
Много је учио.  
Азбуку је створио  
Од тридесет слова  
Па су њему рекли: 
„Мудар си к'о сова.”  
Имао је правило  
Што је свима знано: 
Пиши као што говориш,  
Читај као што је написано.  
Смислио је писмо 
Лепо као Милица,  
То је писмо Вукова ћирилица. 
Сви смо сада захвални 
Караџићу Вуку 
О прошлости све знамо  
И немамо муку. 

Михаило Вучићевић, V1 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци 
Предметни наставник Снежана Симеуновић  



165 

Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Вуче, Вуче, да ти постојао ниси,  
азбуке не би било, 
ни гласова који нам прате мисли, 
о писму би се само снило. 

Вуче, Вуче, да ти постојао ниси, 
ни ми не бисмо читали, 
а за правилан говор  
не бисмо ни знали. 

Вуче, Вуче, да ти постојао ниси, 
приче и пословице не би биле записане,  
за њихов сусрет са Србином важан ти си, 
хвале те словима испуњене стране. 

Вуче, Вуче, хвала ти што си постојао,  
јер да постојао ниси, 
у мукама би Србин остајао, 
за богатство нашег језика заслужан ти си! 

Теодора Ракићевић, V2 / ОШ „Академик Миленко Шушић” Гуча 
Предметни наставник Милица Матовић 
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О српском језику 

„Пиши како говориш, а читај како пише!” 
У српском језику ништа сем тога није потребно више. 

Када би у свету важило ово правило, 
много би се компромиса без проблема направило. 

У већини језика, пише се десет слова, а изговарају два, 
док се у српском језику слова изговарају сва. 

Многи кажу да српска граматика уопште није проста, 
поред чак седам падежа, збуни се њих доста. 

Ипак, као у сваком језику, и у српском постоје именице, 
али осим те чињенице, за већину је тежак задатак, 

да науче времена, придеве, заменице и остатак. 
Поред свега, оно најважније – што нигде није исто, 

једно је јединствено – ћирилично писмо. 
Кад мало боље размислимо, па погледамо са стране, 

њега у свету има све мање. 
Зато бескрајно хвала Караџић Вуку, 

што нам је у потпуности скратио сваку муку! 

Лана Илић, VI2 / ОШ „Др Јован Цвијић” Смедерево 
Предметни наставник Виолета Драшковић 
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Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Српски народ треба да буде поносан на Вука Караџића, оца наше азбуке. У 
наслеђе  нам  је  оставио  језик,  правопис  и  на  хиљаде  народних  умотворина  и
песама. Тежак је био пут малог пастира из Тршића, али цео живот га је водила 
жеља за знањем. Његова жеђ за науком му је отворила пут до најученијих  људи 
тог времена, који  су знали да цене вредност његовог дела. 

Дуга је била Вукова борба за народни језик. Сакупљајући народне 
умотворине, показао је колико поштује сопствене корене. Желео је да наше 
огромно народно благо сачува од заборава. У народним песмама и причама је 
откривао прошлост, историју и митологију нашег народа. У остале драгуље нашег 
народног стваралаштва спадају: бајке, легенде, новеле, анегдоте и басне. Све 
народне приповетке Вук је поделио на женске и мушке. Српске народне лирске 
песме биле су инспирација многим композиторима. Тиме су српске народне 
мелодије сачуване за сва времена. 

Кроз кратке народне умотворине исказано је искуство, мудрост и поуке. 
Вук их је сакупљао са пуно труда и посвећености и забележио као: питалице, 
изреке, брзалице и пословице. Ни у једном језику нема толико истине и мудрости 
као у српским народним пословицама. Језик је чувар нашег народа. 

Рођена сам и одрасла у Канади, али када је дошло време за полазак у школу, 
моји родитељи су желели да започнем школовање у Србији. То је велико 
богатство образовати се на матерњем језику. Што сам старија, све више поштујем 
и схватам дело Вука Караџића. 

Ми имамо такав језик и писмо на коме може да се лакше изражава и разуме 
него остали народи. Самоуки Вук је схватио потребе нашег народа, словима нас је 
заувек повезао. Најбоље ћемо му се одужити ако наставимо његово дело и да се 
боримо за лепоту речи у нашем језику.  

Увек треба да памтимо Вукову пословицу коју су користили наши преци: 
„Учећи другога и сами себе учимо!” 

Хелена Татић, VII1 / ОШ „Краљ Александар Iˮ Нови Београд 
Предметни наставник Вера Поледица 
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Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

У фебруару 2007. године родиле смо се моја сестра Јелена и ја. Рођене смо у 
Београду, али y јуну 2015. преселиле смо се у Америку. 

Јелена и ја дошле смо у Америку у трећем разреду и биле смо раздвојене, 
што је значило да нисмо имале исте наставнике. Ми смо биле веома уплашене и 
тужне зато што смо цео наш живот у Србији биле заједно. Живот у Америци је био 
веома тежaк. Једна ствар која нам је много одмогла је да нисмо причале и 
разумеле енглески довољно добро па због тога у почетку нисмо имале много 
другара. Деца у нашем разреду су нас гледала чудно и ми никад нисмо могле да 
разумемо зашто, а то нас је често чинило тужним. Прва година у Америци је била 
много тешка, али ми смо се  бориле за добре  оцене и да стекнемо друштво. И до 
краја трећег разреда, десило се све што смо пожелеле. 

Четврти разред није био тежак као трећи и почињале смо да се навикавамо 
на Америку и на друштво тамо, али и даље нам је фалила наша породица и наше 
друштво из Србије, а посебно нам је недостајао наш језик, његова милозвучност и 
шале које се могу изрећи само на српском језику. Оцене су нам биле сјајне и наше 
наставнице такође. Јелена и ја смо опет биле раздвојене, али ове године нисмо 
биле уплашене нити тужне. Ове године смо биле навикнуте на то. Пети разред је 
био веома сличан четвртом, али био је много лакши  и већ смо  имале пуно
пријатеља. Кад је дошао шести разред, то је било другачије свима. У  шестом 
разреду  смо  имали  7  наставника  и  7  истих  предмета  сваки  дан, а распоред је 
увек био исти. Те године су дошла деца из других школа и тад смо стекле највише 
пријатеља па нас нико више није гледао чудно. Али крајем шестог разреда смо 
сазнале да се враћамо назад у Србију. У  почетку ми нисмо знале како да се  
осећамо. Да ли смо биле узбуђене? Или тужне? Јелена и ја нисмо хтеле да кажемо 
нашим пријатељима у почетку, али једног дана, кад смо се дружиле са нашом 
најбољом другарицом Најом,  ми смо њој рекле. Она у почетку није  знала шта да 
каже и онда се одједном расплакала. Наја је отрчала у мој ормар и звала је маму. 
На дан кад је она сазнала да се ми враћамо у Србију, она је сазнала да се враћа у 
Јордан, одакле је она дошла. Следећи дан у школи нас три – Јелена, Наја и ја смо 
рекле свима да се селимо. Сви су били веома тужни и тешко су примили ту вест, 
желели су да останемо. Наравно, обавезе наших родитеља нису могле да промене 
ту одлуку. На крају шестог разреда, моја сестра и ја, заједно са нашим 
родитељима, вратиле смо се у Србију, а наша другарица Наја се вратила у Јордан 
месец дана касније. 

Маја 29, ове године – ми смо били на путу за Србију. Бобо и Миа, наше две 
куце, такође су дошле са нама. Следећег дана, 30. маја, слетели смо у Србију.  У 
моменту кад смо виделе нашу породицу после четири године, ми смо знале како 
се осећамо. Ми смо биле пресрећне! За летњи распуст смо отишле у Подгорицу да 
посетимо бабу и деду. И они су, такође, били веома срећни.  

Дођосмо до данашњег дана – у почетку нам је било тешко, али смо почеле 
да се навикавамо на живот овде и много смо срећне што смо опет са нашим 
пријатељима и са нашом породицом. Оно што је нас чинило другачијим од
осталих другара у Америци јесте управо наш језик, српски језик. Јелена и ја јесмо 
одлично научиле енглески језик, али једино на српском језику можемо
разговарати са свим људима до којих нам је стало – са родитељима, са фамилијом, 
са нашим пријатељима са којима смо одрасле. Језик је спона међу људима као што 
су мостови међу обалама. Не смемо заборавити наш језик, он нас повезује са тлом 
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на ком смо рођени, са историјом која нас учи и са људима за које смо везани. 
Чувајући српски језик где год да се налазимо, чувамо и себе од заборава. Један је 
Вук Стефановић Караџић, један је српски језик, једна је Србија! 

Софија Обрадовић, VII1 / ОШ „Војвода Мишићˮ Савски венац, Београд 
Предметни наставник Драгана Вукосав 

Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Захвалност велику дугујемо Теби, 
одвојио си Србе од остатка света.  
Човек из народа који разуме и воли,  
учинио си да српска ћирилица цвета. 

Азбука твоја од тридесет слова  
многе векове и генерације спаја. 
Нека су слова из писама других, 
а нека су благо наших завичаја. 

Унео си писменост међу Србе, Вуче,  
слова нас Твоја повезују и данас. 
Нека нам у бескрај Твоје писмо траје,  
јер се по језику и писму народ препознаје! 

Јована Обровић, VII3 / ОШ ,,Свети Саваˮ Чачак 
Предметни наставник Марија Ћаловић 
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Вуче, словима смо твојим повезаним са прецима својим 

Сигурно знате шта је азбука, колико има слова, ко је њен творац, али 
вероватно не знате како је она настала. Њен творац је, као што је познато, Вук 
Стефановић Караџић. 

Вук је рођен у малом селу Тршићу надомак Лознице 1787. године. Још од  
малена показивао је интересовање за језик, писмо и традицију Србије. Тако је 
показивао љубав према својој отаџбини, земљи којој је припадао, којој припада и 
припадаће и која га никад неће заборавити, већ ће га памтити по племенитим 
делима. Школа му је ишла од руке, па је зато 1813. одлучио да студира у Бечу,  
данашњој престоници Аустрије. Тамо је упознао Јернеја Копитара, који је 
препознао његово знање и није желео да допусти да оно тако лако пропадне. 
Наговорио га је да сакупља народне умотворине. Велику су му помоћ 
представљали многобројни народни певачи, од којих су Вуку били најомиљенији 
Филип Вишњић, Тешан Подруговић, Старац Милија.  

Након годину дана сакупљања народних умотворина, Вук је објавио две 
књиге у Бечу 1814. године. Прва књига под називом „Мала простонародна 
славеносербска пјеснарицаˮ представљала је прву збирку сакупљених народних 
умотворина, али, такође, и прву збирку објављених народних песама. Друга 
књига, под називом „Писмениица сербскога језикаˮ била је, у ствари, прва 
штампана граматика српског језика. Објављивањем ове две књиге Вук је отпочео 
реформу српског језика и правописа. Убрзо након тога, као резултат објављивања 
народних умотворина, Вук је објавио прво издање Српског рјечника 1818. године 
који је садржао 26270 речи, већином потеклих из његовог завичаја. Он је 
представљао прво дело штампано новом, Вуковом ћирилицом, коју ми данас 
користимо. Такође, у Рјечнику је остварена Вукова правописна реформа.  

Вук се није лако предавао пред препрекама. Борио се за свој народ и своју 
државу. Успео је до краја да спроведе реформу ћирилице, убацио је гласове ђ, ћ, љ, 
њ, џ, а  слово ј преузео је из латинице. Тако је створено једно од данашњих 
највећих обележја Србије  азбука. У њој је сваком гласу одговарало по једно слово, па 
је због тога азбука имала  онолико слова колико и гласова – 30. У „Рјечникуˮ је Вук 
применио и Аделунгово начело: „Пиши као што говориш, а читај као што је  
написаноˮ. Од тада се многе речи нису исто говориле нити писале, биле су 
потпуно измењене. Вук је 1836. године објавио „Српске народне пословицеˮ у 
којима је вратио глас х и  тиме многим  речима вратио свој  облик. Све до 1839.  
тј и дј су се јотовали, али  од  тада више не. Осам година касније, 1847.  године, 
Вукове идеје и његов рад однели су победу. Тада су на народном језику изашла 
четири дела: „Песмеˮ Бранка Радичевића, „Горски вијенацˮ Петра Петровића 
Његоша, „Рат за српски језик и правописˮ Ђуре Даничића и превод „Новог завјетаˮ 
Вука Стефановића Караџића. Тиме је доказано да и народни језик врло лако може 
бити књижевни. 

Пет година касније Вук је објавио друго издање Српског рјечника који је имао 
скоро  дупло  више  речи  од  првог  издања,  чак  47  427.  
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Године 1864. Вук је, нажалост, преминуо. Њега више нема, али није 
заборављен већ је свима нама у срцима. Вук  треба свима нама да буде звезда 
водиља. Имао је у животу успона и падова, али је ипак и након његове смрти 
озваничен његов књижевни језик и правопис. Ђура Даничић, Стојан 
Новаковић и Љубомир Стојановић нису заборавили Вука и његова дела, већ 
су наставили тамо где је он стао. Нису желели да се сав његов рад и труд заборави 
и баци у прашину. 

Вукова азбука је данас наше благо које не смемо да заборавимо и изгубимо. 
То благо не можемо продати, нити купити. Свако слово азбуке је 
непроцењиво. Када је Вук дорађивао азбуку, свако слово је било златни 
степеник до циља, до врха. Данас те степенице повезују нас и наше претке.

 Верујем да ми имамо нешто Вуково у крви и да можемо наставити његов 
рад. 

Кренимо тамо где је он стао,  корачајмо његовим стопама, јер и ми 
можемо бити вукови наследници. 

Маја Чубрић, VIII / ОШ „Горачићиˮ, Горачићи, Лучани 
Предметни наставник Милица Милошевић 
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Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Ових дана сви смо на мрежи. Као неке лакомислене мушице, ухватили смо се у 
мрежу сајбер порука. 

Мрежа је растегљива, прати наш брзи темпо и сталну журбу. И не 
примећујемо да смо заробљени, а када и да приметимо од силног посла? Свашта се 
променило од када смо се заплели у мрежу. 

У школи нас уче да богатимо речник, да проширујемо свој речник новим 
речима, а ми бисмо да скратимо и ово мало речи што користимо. Заборавили смо и 
које је наше писмо, све је данас на латиници. И српски језик нам  измиче, а ми  
спавамо.  

Вук се борио да нам упрости азбуку. Некада је била привилегија бити 
писмен, а данас је то нешто од чега се бежи. Сада је свима доступно да науче да 
читају и пишу, али је то, изгледа, изашло  из моде. Деца  прво науче да користе  
тастатуру, а онда оловку. Неке нове, Вуку непознате вредности, сада су у моди, а 
ми смо  и заборавили ко смо и одакле смо.  Продали смо језик и писмо да бисмо  
били савремени, али смо изгубили нешто вредније. Данас када имамо све, ипак 
имамо тако мало. Наши преци су гинули да ослободе Србију, нашу једину земљу. 
Дали су своје животе, да би наши били лепши. Борили су се за будућност и она 
је дошла, али да ли смо ми достојни да будемо та будућност? Многи од нас и не 
знају зашто је наша држава данас слободна и ко је за то заслужан. Ретко кога то 
и занима, само је битно да ми ту живимо, у Србији. Ако живимо у Србији,  треба 
да будемо Срби. 

А ко су то Срби? Као да смо некад знали, ма, на врху језика нам је. Учили 
су нас то, али смо заборавили. 

Срби су један мали народ из мале државе, сетили смо се. Јадни мали Срби, 
како то тужно звучи. Другачије нас уче данас, рекли су нам да смо мали  и 
прихватили смо да будемо. Срби су поразили два царства у прошлом веку, били 
су борци за слободу и српство. Тада их нико није сматрао малим. Народ се не 
мери бројем становника, већ тиме колико воли своју државу. Ако нисмо мали 
народ, онда смо јако заборавни. Чујемо неко тихо звоно које нас опомиње, али 
брзо га  надјача бука свакодневице. Оно звони све време. Када у ауту пишти да се 
вежемо, ми то урадимо. Зашто  онда не слушамо звоно српства? Вук уздише, али 
и даље  звони. Као када звоно позива вернике на молитву, Вук нас позива на 
српство. Позива нас књижевним језиком сатканим од народног. 

Историја се пише делима, али записује словима. Многи Срби данас пишу 
историју, отргли су се из мреже и покидали њене конце. Ко ће записати њихова 
дела, ако не ми? Зато нас Вук опомиње, мршти се благо и звони. Оставио нам 
је  прошлост Срба и писмо  у  аманет, а ми морамо то користити. Не треба 
ћирилицу чувати на тавану Србије да скупља прашину, већ њом стварати боље данас 
и боље сутра.  

Угасите мобилни накратко и ослушните звоно. Још сте Срби, као и ваши 
преци, не дајте да вам то отму. 

Нина Николија Тимотијевић, VIII / ОШ „Вук Караџић” Чачак 
Предметни наставник Душица Ћурчић 
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Вуче, именом смо твојим повезани са прецима својим 

Наше наслеђе чини нас људима и припадницима једне нације и 
менталитета. Дубоко укорењени у традицији и са сећањем на прошлост, можемо 
корачати у будућност и освајати нове хоризонте. Јер, ако нема прошлости, и 
будућност је неизвесна. 

Када размишљам о свом народу и прошлости своје земље, сетим се 
многих знаменитих људи и њихових дела која су променила ток историје. 
Осећам се поносном што корачам путевима који су неки крчили за будуће 
нараштаје. Говорим језиком за који су се борили храбри преци, знаменити Срби. 
Увек ми у  мислима искрсне лик и дело необичног и генијалног Вука Караџића. 
Његова биографија увек ме је фасцинирала својом нетипичношћу. Потекао је из 
скромне породице, ништа није указивало на чињеницу да ће променити ток 
српске историје. Нико није могао да претпостави да ће направити савршену азбуку 
и да ће малу и нејаку Србију извести на пут  просвећености. Захваљујући 
његовој чувеној упорности која га је упркос болести терала напред, заслужио је 
огромно поштовање тадашњих великана попут Гетеа и браће Грим. Данас, док 
користим Вукову азбуку и размишљам о њој, прво ми пада на памет огромна 
енергија, рад и посвећеност овог великана. Затим ми у мислима искрсава 
славна и муком прожета историја моје земље. Размишљам често шта би се 
десило да није било храбрих и племенитих људи који су нас задужили својим 
делима. 

Данас сам баш прошла поред споменика „крајпуташа”, који представља 
обележје храбрости и непоколебљивости у Србији, а посебно њених западних 
делова, јер су посвећени погинулим ратницима. Подсећа нас на борце који не би 
требало никада да се забораве. Драгачево је познато по тим споменицима посебне 
вредности, јер су на њима уклесани епитафи. Гледајући невешто исписане 
стихове и речи, питала сам се колико је времена требало аутору да то уради и да 
ли је знао да се борба за та слова водила дуго. Да ли је знао колико је трајала  
Вукова борба? И колико би Срби требало да му буду захвални? Поносна сам што 
сам део српског народа који је створио таквог хероја, попут Вука. 

Азбука и слова нису само симболи, већ представљају  пут у прошлост ка 
осветљеним лицима наших предака. Научили смо да пишемо, али уједно и да се 
сећамо свих остварења, мука и недаћа које су наши претходници прошли како би 
нам пружили боље постојање. 

Чувајући нематеријално богатство нашег народа, ми улажемо у своју 
будућност, а азбука и ћирилица ће нас заувек подсећати на великане попут Вука 
Караџића. 

Јована Бисенић, VIII2 / ОШ „Милан Благојевић” Лучани 
Предметни наставник Тања Стевановић 
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Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Из маленог Тршића, уз помоћ штапа, по  српским земљама, кроз вихор
крвавих ратова, ходао си, Вуче, и неуморно прикупљао приче, легенде, песме и 
остале народне умотворине. 

Глас народа, народна реч и језик, с колена на колено што се преноси, благо 
је непроцењиво. Нису само господски двори место где се култура негује и чува.  
Иако каткад у сукобу са црквом, својом  реформом приближио си слова човеку, 
народу. Сваки глас – једно слово, слово по слово – реч, реч по реч – загонетка, 
пошалица, песма, приповетка. Захваљујући теби, који си и у Бечу учио о чарима 
једног језика, Срби су постали писменији. На темељима нове српске писмености 
изграђена је величанствена књижевност. Долази лепота језика и душе из пера 
наших славних песника Дучића, Ракића, Шантића... И још стотине других. Да ли 
писана у народном руху, или припадала модерној књижевности, сва је 
књижевност српска на истом саздана. На твом писму, Вуче, и на језику наших 
предака. 

Историју читавих генерација преточио си на папир. Уз помоћ својих 
пријатеља, певача, у хладовини фрушкогорског манастира, записао си нека од 
најлепших и највреднијих дела наше културе и језике. Иако о њима знамо мало, са 
сигурношћу можемо рећи ово – Филип, Милија и Тешан били су народни певачи 
који су уз твоју помоћ обликовали нашу народну традицију и оставили траг и 
сећање на славна војевања предака. 

Докле год је Срба, живеће сећање на тебе и имаће ко да говори српски. Зато, 
поштујмо традицију и негујмо језик наших предака. Српски језик нема никог осим 
нас. 

Никола Јевтић, VIII3 / ОШ „Краљ Александар I” Нови Београд 
Ментор: Александра Протић, библиотекар школе 
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Вуче, словима сам твојим повезани са прецима својим 

Ако знате азбуку лако ћете написати песму. 
За сваки стих у песми потребна је реч, а за реч слово. 
Било то старо или неко које смо научили ново. 
У ствари све ово не би постојало, да није било Вука Караџића, 

           нашег творца и народног умотворца. 
Како ли је успео све то да уради, 
А он је полако размишљао како ћирилицу да изгради. 

Александра Поповић VIII2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка 
Предметни наставник Снежана Чаировић 

Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Азбука је наше писмо,  
научили давно ми смо,  
да пишемо и читамо, 
сваком слову име дамо. 

Томе нас је научио  
наш учитељ и творац, 
Вук Караџић,  
народни умотворац. 

Азбуку је реформисао  
На почетку а написао.  
тридесет слова је на броју, 
зато хвалимо азбуку моју. 

Ко азбуку не зна,  
тај је незналица, 
Вук Караџић би рекао: 
,,То је српско писмо – ћирилица.ˮ 

Теодора Радојичић, VIII2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка 
Предметни наставник Снежана Чаировић 
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Вуче, словима смо твојим  повезани са прецима својим 

Ако желиш да научиш азбуку, е, то је баш лако. 
Заправо, то може научити свако. 
Бар ће неком бити јасно  
да се азбука чита гласно. 

У добру и у злу морамо ми знати њу.  
Ко азбуку зна, њему ће све ићи глатко, 
А ко не зна, мораће све полако. 

Најдана Ђокић, VIII2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка 
Предметни наставник Снежана Чаировић 

Азбука вечна 

Тридесет ратника,  
тридесет великих слова,  
тридесет победника,  
тридесет испуњених снова. 

И дан-данас корачају  
по речима нашим  
увек нас чекају, 
немам чега да се плашим. 

Свети ,,Српски рјечникˮ 
никад неће изумрети  
нама ће бити вечник 
нико нам га неће отети. 

Чуваћемо га ми 
и поред нас неће проћи, 
оживећемо га сви 
па побећи неће моћи. 

Вук нас сада као генерал гледа, 
Док испред стоји хиљаде 
и хиљаде ратника лица бледа. 

Катарина Рашковић, VIII2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка 
Предметни наставник Снежана Чаировић 
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Вуче, словима смо твојим повезаним са прецима својим 

Тридесет слова азбука има 
и допала се свима.  
Вук је њу уредио 
и сасвим ју је средио. 

Мала деца азбуку уче 
и песму у којој  
дека репу вуче. 

Азбука се састоји  
од тридесет слова, 
Вук је сачинио  
да буде као нова. 

Шест слова је убацио, 
деветнаест избацио,  
направио нам ову  
азбуку као нову. 

Лука Лазић, VIII3 / ОШ „Олга Милошевић” Смедеревска Паланка 
Предметни наставник Снежана Чаировић 
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Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Поглед на историју једног народа, на актере и догађаје који је чине, 
вредносни систем једне епохе и начин живота народа предуслов су за разумевање 
садашњости, као и за размишљање о будућем времену. Сваки народ може се 
подичити истакнутим појединцима, свестраним визионарима и мислиоцима који 
су уз помоћ свог талента и изузетног духа умели да виде даље од других, те тако 
обликовали свакодневицe других људи – својих савременика и оних који ће за 
њима доћи. 

Вук Стефановић Караџић, великан српске историје и културе, научник и 
хроничар деветнаестог века, један је од оних чије дело својим значајем и 
разноврсношћу превазилази границе  националног,  постајући  тако,  протеком 
времена,  тековина  светске  баштине. Како нам је Вук оставио у наслеђе ризницу 
стваралаштва универзалног значаја? Постигао је  то  темељним  посматрањем 
појава  у  друштву  и  промишљањем  о  њима.  Вук  је, проучавајући друштвене 
прилике у Србији под турском влашћу, добро разумео тескобу живота српског 
народа. Његов је задатак вредан дивљења, то је био епохални подухват који је за 
крајњи циљ имао да Србију придружи, или бар приближи, европској заједници 
народа.  

Дух народа може се очувати само уз помоћ језика, јер језик својим 
специфичностима и нијансама  преноси мисли и осећања  једног  народа  и  њихов 
читав унутрашњи свет. Вук је свој  реформаторски подухват започео уношењем 
народних речи у „Српски рјечник” и бележењем њиховог значења, записујући и 
кратке приче о српским обичајима, народним веровањима, пословице, загонетке и 
предања.  

И не само то, Вук је те унете речи акцентовао и тако сачувао изворни 
народни говор. Уз помоћ Јернеја Копитара, речи су преведене на немачки и 
латински језик. На тај начин, знања о српској култури, традицији и веровањима 
доспевала су и до других народа. Новим језиком који је изграђен, Срби су се 
приближавали развијеној Европи. Путем речи и језика створена је веза која је 
омогућила проток идеја међу државама и народима. 

Вук је многе народне песме записао тако што их је чуо од народних певача 
тога времена, који су их  певали уз гусле: старца Милије, Филипа Вишњића, 
Тешана Подруговића и многих других. Да није било тако, те песме би се протоком 
времена мењале и полако тонуле у заборав. Ти певачи и Вук, као записивач, 
успели су да опевају, а затим и да оплемене свакодневни  живот  поробљеног 
народа.  Кроз  песме  остало  је  сачувано  сећање  на ослободилачки дух 
српскога народа и на борбу наших предака. 

Вукове визије и снови о настанку и постојању српског језика, богатог и 
специфичног, данас су остварени. Путем језика и писма, које нам је оставио у 
аманет, остале су сачуване везе нас самих са оним што чини наше национално 
биће и нашу славну прошлост.  Вук је делао и стварао за српски народ и у  име  
српског народа. Као залог оставио нам је и једну важну поруку – познавање 
сопствених корена и историје народа коме припадамо заједно са свешћу о 
националном идентитету, моћно је и непобедиво оружје за очување слободе. 

Mина Станковић, VIII3 / ОШ „Краљ Александар I” Нови Београд 
Ментор: Александра Протић, библиотекар школе 
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Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Сви народи имају свој, јединствен језик. То је матерњи језик, на којем 
размишљамо и комуницирамо. Мој народ се споразумева на српском језику. 
Велике су разлике у употреби речи и израза. Понекад се запитам да ли говоримо 
истим језиком. Модерно доба нас збуњује. Једни користе стране изразе и труде се 
да их ставе на право место. Они желе да оставе утисак на друге, да докажу да су 
еманциповани и да иду укорак с временом. Међутим, често се и сами збуне и 
изгубе у свим тим речима да, на крају, реченица и нема неког смисла. Такво 
изражавање се најчешће може чути код младих људи и деце. С друге стране, људи 
средњих година врло мало користе позајмљенице. У пословној комуникацији су 
на неки начин принуђени да их користе,   али у свакодневном говору врло ретко.   

Старије генерације су свесније богатства српског језика и непотребно им је 
да убацују те речи на место дивних израза које наш језик поседује. Генерација 
наших бака и дека, поготово оних који живе на селу, не само да не користи стране 
речи, него их и не разуме. У руралним срединама још једино можемо чути старе 
изразе које читамо у књижевним делима. Нажалост, те речи нама делују страно, 
често их не разумемо и прибегавамо савременом начину комуникације. 
Заборављамо наше старе, изворне речи и изразе, а великом брзином прихватамо 
нове и модерне. 

Питам се да ли ћемо овом модернизацијом све више заборављати српске 
речи. Да ли ће нам говор наших бака врло брзо постати далека прошлост? 

Да ли ће Вуков народни језик, за који се толико борио, једног дана бити 
непознаница?

 Да ли имамо разлог да се бринемо за будућност свог језика? Мислим да и 
те како имамо! 

Теодора Аџић, VIII3  / ОШ„Свети Саваˮ Горњи Милановац 
Предметни наставник Вања Милошевић 
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Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Када би нас неко питао шта је то језик, сигурно бисмо одговорили да је то 
основно средство за споразумевање, али језик је много више од тога. Језик је 
највеће богатство сваког народа, сваке земље, сваке нације. Ако језик изумре, 
заједно са њим нестаје и народ, јер како каже Стефан Немања: Чувајте, чедо моје 
мило, језик као земљу. Реч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта 
је народ изгуби ли језик, земљу, душу? 

Човек који је највише задужио српски народ, реформисао српску азбуку и 
прикупљао народне умотворине, нема човека који не зна његово име, то је Вук 
Стефановић Караџић. Он је дао сваком гласу српског језика по једно слово и тиме 
га учинио јединственим у свету. 

Вук је био самоук. У његово време било је мало учених људи од којих је 
могао нешто ваљано научити. У стицању свог знања и поред многобројних 
препрека био је истрајан и упоран. Ја у својим очима видим Вука као човека који је 
био спреман на све како би унапредио српски језик и књижевност. У његовом 
племенитом задатку ометали су га његови многобројни непријатељи који су 
покушавали да га спрече у његовом племенитом циљу. Због болесне ноге Вук није 
могао бити борац са мачем и кубуром у руци. Али је његова храброст била далеко 
већа, јер у времену у којем је он живео било је далеко теже махати пером и 
хартијом у руци, а он је у томе био најбољи. 

Из овога се види да се Вук није дао тако лако надмудрити нити поколебати. 
Знао је свој циљ и мисију, и ишао је зацртаним путем савлађујући све 
препреке.Вук је о језику овако говорио: „Језик је хранитељ народа. Докле год живи 
језик, докле га љубимо и почитујемо, њим говоримо и пишемо, прочишћавамо, 
дотле живи и народ, може се међу собом разумевати и умно саједињавати, не 
прелива се у други, не пропада.” Сећамо се Светог Саве који је градио прве школе 
и тиме започео описмењавање српског народа, Ћирила и Методија који су 
створили прво словенско писмо и многих других. То су наши хероји, они су 
заслужили да их поштујемо и да им се из дана у дан дивимо. 

Волела бих да могу да будем барем делић онога што су ови људи били, да и 
ја чувам свој језик, да га негујем и да се са њим поносим. И где год будем живела, и 
шта год будем радила, у срцу ћу заувек носити свој језик и нећу дозволити да 
заборавим своје претке и земљу из које ја потичем. 

Сара Видић, VIII4 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица 

Предметни наставник Сунчица Бојовић 
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Српска допунска школа у Париском региону, Културни 
центар Србије у Паризу  

Поштовани, 

 У прилогу се налазе радови Српске допунске школе у Париском регону за 
конкурс „Млади чувари српске народне културе”. 

 Допунска настава на српском језику одвија се у организацији Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а циљ наставе на 
српском језику у иностранству је „учење и неговање српског језика као матерњег 
језика ученика, развијање и јачање свести о свом националном и културном 
идентитету кроз проучавање највреднијих дела српске културне баштине и 
одржавање трајних веза с отаџбином”. 

Све активности школе можете пронаћи на интернет страници доунске 
наставе на српском језику у Француској на адреси http://srpskipariz.weebly.com/ и 
на нашој школској Фејсбук страници Српски Париз. 

Напомињем да је настава на српском језику допунског карактера и да је 
ниво српског језика у средини где је доминантни страни језик другачији у односу 
на српски језик у матици. Без обзира на све специфичности наше наставе, тема 
конкурса била је веома подстицајна за ученике, што показује и број радова које 
смо изабрали да пошаљемо.  

Захваљујем се у име наше школе. 
Срдачан поздрав! 
Блаженка Тривунчић, Координатор допунске наставе у Француској 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Питали смо баке и деке, 
за старе српске речи неке.  
Кад то чуше баке и деке,  
шта то уче бате и секе,  
било им је јако драго, 
што откривамо старо благо. 
А ако су речи из давнина,  
доносе нам решења фина.  
Традиција српска говори, 
шта будућност да ради и збори. 

Емилиа Варичак I / Српска допунска школа, Бонди 
Ментор: Милија Јевремовић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Пре неколико дана ишла сам код моје баке на село. Кад сам стигла пред 
њене вратнице, ушла сам у авлију. Бака је изашла из штале са пуном дижвом 
варенике. Скупа смо ушле у кућу. На бакиној сећији, на једној шареници, лежала је 
маца коју сам ја много волела. На асталу је мирисала врућа погача, а у врчу кисело 
млеко. 

Александра Јовановић I / Српска допунска школа, Сен Мор де Фосе 
Ментор: Милија Јевремовић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Бакина авлија – одвајкада је најлепша у овом крају. 
Вихор благо њише крошње липа. 
У баштици има много лепог цвећа.  
За баку је то велика срећа. 

Емилиа Филиповић II / Српска допунска школа, Бонди 
Ментор: Милија Јевремовић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Јутром звони веверица, мали стари сат, 
мама спрема зајутрак – 
у лепињи кајмак. 

Облачим се и журимо,  
за фртаљ смо у школи – 
са другарицом Манон у скамији 
причамо о мојој куци Поли. 

У кантини волим пасту из ђевђира,  
пијем воду из карифа, 
додајем уље из карафиндуа, 
и прижељкујем да за дезерт имам – 
кнедле од шљива! 

Жулијет Марвучић II / Српска допунска школа, Париз XX 
Ментор: Милија Јевремовић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Била једна утрина,  
плотом беше ограђена,  
вратница јој поломљена, 
јер су чељад несташна. 

Дорис Ђурђевић II / Српска допунска школа, Бонди 
Ментор: Милија Јевремовић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Има један кафеџија,  
Служи рану у авану,  
Наплаћује много пара, 
Од паора и бећара. 

Вук Ђурђевић II / Српска допунска школа, Бонди – црква 
Ментор: Милија Јевремовић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Било  је  то  у  далеком  граду,  кућа  поред  пута,  у  њој  живе  моји  бака  и  
дека.  Сваког боговетног јутра бака каже: „Што на џади има толка бука?”  

Питам моју баку: „А шта је то џада?”, а  она са осмехом мени одговара: 
„Чедо моје мило, то је пут где је свако  пролазио, а данас кола хукћу као 
локомотива  стара па се за моје уши велика бука ствара!” 

Ангелина Стојановић II / Српска допунска школа, Бонди 
Ментор: Милија Јевремовић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Сваког другог августа у мом се крају песма чује,  
постоји један разлог за то: празник Светог Илије то је.  
Тада мени моја бака вели: „Пашће јака киша, 
потопиће улице, њиве и баште”, па се брине за њене руже, 
због тих старих веровања која кроз село круже. 
Када падне мрак и небо почне да грми,  
учини ми се да Свети Илија ватреним кочијама јури,  
па затворим очи и пожелим да олује и кише не буде.  
Кажу људи да тада цело село  
може под невременом да пропадне. 
Свети Илија, громовник, зна да заборави свој дан,  
па пита за датум сестру, Огњену Марију. 
Она га слаже да би он остао насмејан,  
али се он сети па се киша слије на наше ципеле и косу,  
али се свако дете и даље смеје. 
Срећа је што тај догађај траје само један дан,  
како народ каже: „После Светог Илије сунце је све милије.” 
Моја мама тада мени мед на образе стави и каже ми:  
„Ћерко моја, време је, кад се Свети Илија слави!” 

Тијана Радовић III / Српска допунска школа, Бонди 
Ментор: Милија Јевремовић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Често у Србији на селу чујем бабу и деду како користе чудне речи. 
Баба ми каже: „Што се срдиш?” Ја је питам шта то значи. Она одговара да 

то значи „што се љутиш”. 
Често чујем реч „вала” (вала баш, вала јесте…),  али не знам шта то значи. То, 

изгледа, значи „стварно”. 
Деда ме увек зове „мој дилбер”, а то значи да сам леп момак по мишљењу мог 

деде. 

Матија Станковић III / Српска допунска школа, Париз XX 
Ментор: Милија Јевремовић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

У селу код деде 
има једна стара колиба. 
Баба носи нануле 
и шета у авлији.  
Деца играју жмурке  
и трче по сокаку. 

Виктор Станојевић III / Српска допунска школа, Париз XX 
Ментор: Милија Јевремовић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Ја сам шмизла, а баба ме некад зове шиндивила. 
Сваки распуст проводим у Новом Саду са бабом. Кад сам немирна и кад 

дођемо у разне ситуације изазване мојим понашањем, чујем речи на ш! Увек се 
насмејемо, а ја знам да ме баба воли, иако сам несташна. 

Реч шмизла се користи за некога ко воли лепо да се облачи и да привуче  
пажњу где год да се појави.  Реч шиндивила се користи у Војводини и има исто  
значење. Мени се више свиђа реч шиндивила јер је смешна. 

Ана Кобиљски  III / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Волим да скупљам металне новчиће. Кад некоме у кући остане кусур из 
продавнице, даје га мени. 

Бака Аница ми је прошле године направила црвену кесицу у коју сам 
стављао тај метални новац. Досетио сам се да кесицу завежем за панталоне и да је 
тако носим. Док ходам, црвена кесица ме подсећа да је ту док новчићи звецкају. То 
ми је била веома занимљива игра, док моја бака није рекла да ће доћи сецикеса. 

„Сецикеса?! Шта значи та реч?”, питао сам и себе и баку. Она се смејала, а ја 
сам погађао. 

„То би могао бити неко ко сече кесе, ко сецка кесе... неко ко ће одсећи 
моју кесицу! Ко би то урадио? Само неко ко није добар”, закључили смо. 

Бака ми је објаснила да је реч сецикеса стара реч која се више не 
користи. Кад неко нешто украде, данас кажемо да је лопов или крадљивац. 

Андрија Кобиљски III / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Једном ми је бака рекла: 
„Море, дете, не лапрдај!”
Питала сам је одакле је реч потекла. 
„То је, дете моје, реч стара, 
Ја их чувам од заборава. 
За мене је двориште авлија 
Гујежина је, душо, змија.  
Вазда баба прича теби 
Речи које не разумеш,  
Негуј, душо, речи старе  
Како знаш и како умеш.  
Твоја бака адет има 
Да те речи прича свима,  
Воњало ме добро служи  
Да ти бака више не дужи  
Запамти речи моје 
Па пренеси на дете своје!” 

Нева Вулетић III / Српска допунска школа, Пјерфит 
Ментор: Катарина Страиловић 

Питали смо и баке деке за старе српске речи неке 

Иако живим далеко од своје земље, имам срећу да своје детињство 
проводим у друштву своје бабе. И деда је повремено ту, али моја баба Љиља 
је  дошла из Србије одмах по мом рођењу. 

Бабина брига и жеља да ме чува и буде уз мене пуно ми значе. Свакодневно 
чујем, кроз причу са њом мени непознате речи, а старе српске речи. Када кренем у 
школу, каже ми: 

„Пожури, одоцнићеш!” А увече, када треба да се раније легне, каже ми: „Немој 
доцкан да идеш да спаваш.” 

Понекад толико желим да се играм са њом, а она ми каже: „Окани ме се, 
дете.” А када се разболи, каже: „Не могу никуд, нема вајде од мене.”

Оно што највише волим јесте да слушам њено причање како је било и 
како се живело некад. 

Анђелина Полици III / Српска допунска школа, Левалоа Пере 
Ментор: Милија Јевремовић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Ову причу сам чуо од моје баке Славице,  а њој је испричала њена мајка Вера 
Баба-Милкић. 

Када   је   бака   Славица   била   мала,   питала   је  своју  маму  зашто  
има  смешно презиме. Мама јој је рекла да је некада давно живела једна Милка 
која је била хајдук a прича о томе како је постала  хајдук иде овако. 

У 19. веку у Србији су владали Турци. Они су могли да раде шта хоће, а 
Срби су морали да их слушају. Један Турчин је дошао код Милке и рекао јој да 
хоће да узме њеног лепог црног коња. Милка је тада извадила своју кубуру и 
погодила  Турчина у чело. Узјахала је свог коња и побегла у шуму да живи са 
хајдуцима.  После неколико година, дошла је у село где су се скривали њен муж 
и  њена два  мала сина. Била је срећна што их је пронашла. Једног дана добила 
је унука који се звао Михајло. Када је Михајло порастао, рекао је да породица 
треба да се презива Баба-Милкић зато што је његова баба Милка била храбра 
жена, добра мајка и супер бака.  

Михајло Баба-Милкић је све то испричао својој унуци Вери, а она 
је  испричала својој ћерки, мојој баки Славици. Бака Славица је испричала 
мени. Прича је стара 150 година. Породично стабло: 

Баба Милка 1815 – 
Син Јилс 

Михајло 1867–1950. 
Никола 19  90–1958.

Вера 1925. 
Славица 1953. 
Алекса 1989. 

Милан 
Милан Шафнер (Schaffner) III / Српска допунска школа, Vicq d’Azir 
Учитељица Тамара Нацик 

Питали смо и баке деке за старе српске речи неке 

У мом селу у Србији живи моја прабака Живка. Некад је не разумем баш 
најбоље. Она мени каже:  

„Затвори, сине, пенџер, уби ме промаја!” 
„Донеси мами лажице  седи за софру, време је за обед.” 
Кад мама чује да бака тако прича, кришом јој се осмехује, а бака наставља 

говорећи ми: 
„Узми  а̓ртију и плајваз да цртамо заједно.” 
Често чујем и од других људи у селу те речи. „Стубе су поред вратнице, зар 

не видиш?”, комшиница прекорева мужа. Са другог краја дворишта видим куму 
која позива на светога, говорећи: „Дођите сви, скувала сам велико грне хране.” 

То су све чудне и интересантне речи. Касније су ми објаснили да су све ове 
речи турцизми, који су се задржали до данашњег дана. 

Анђела Дувал Лазић IV / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Некоћ сам била до чаршије код драмбасина, онда сам свратила код доста и 
отишли смо на чаир. Заједно смо сехирили, нисмо ми бркљачили.  

Наш теферич је вазда трајао као леп звук егеде. 

Катарина Вујанић Ритали IV / Српска допунска школа, Париз XX 
Ментор: Милија Јевремовић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Питала сам своју баку, када као грди бату,
Кад он схвати да је доста, у шали му каже:
„Обрао си зелен бостан!” 

„Шта то значи?”, питам ја. 
„Кад си у несташлуку ухваћена.” 

 „А, је л' слуша после он?”, кажем ја. 
„Вајда је од тога”, одговара бака моја. 

„Објасни ми, бако мила, шта је та 'вајда' била.” 
„То је корист и награда кад се нешто добро савлада.” 

Викториа Стефановић IV / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 
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Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Није поље 
Него чаир 

Није двориште 
Него авлија 

Није бунар 
Него ђерам 

Није ограда 
Него тараба 

Није сто 
Него астал 

Није клупа 
Него скамија 

Није пчела 
Него чела 

Није стока 
Него марва 

Није прут 
Него шиба 

Није увек 
Него вазда 

Није корист 
Него вајда 

Није једном 
Него једаред 
... 

Тако моја баба каже: 
„Сине мој, лепо би било да ове речи још важе.” 

Ема Лазић IV / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 



190 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

Моје баке и деке су користили старе и смешне речи неке. Кад их слушам, ја се 
смејем, али волим да знам шта те речи значе, тако да су ми баке и деке дале овакво 
објашњење: масеница је врста јела, чоре је девојчица, а пашче је заправо пас. Још су
ми  рекли да  шегачити  значи  шалити  се,  да  је  посиква  лопата,  а  да
вајкати значи жалити се. Било ми је симпатично кад сам чула реч гекнути, али 
нисам се баш смејала кад сам сазнала да то значи пасти. Лети је јара, а то значи 
велика врућина. Сви волимо кад се роди макања, а то је заправо беба или детенце. 
Заденути је реч коју су ми објаснили као закачити нешто, али је најважније бити у 
винклу, а то значи бити нормалан!

Лана Петровић IV / Српска допунска школа, Сен Мор де Фосе 
Ментор: Милија Јевремовић 

Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке 

У трешњар одем код баке и деке,  
прошетамо увек до чаира старог.  
Дека у чаиру засадио воће,  
најслађе су ми трешње румене,  
тако берићетних нигде у свету нема.  
Сва су деца срећна у њиховом чаиру,  
банбадава једу те трешње румене.  
Благодарим и баки и деки за румене трешње, 
А и за друго воће. 

Теодора Станисављевић IV / Српска допунска школа, Бонди 
Ментор: Милија Јевремовић 

Прича из мог краја 

Био  је  један  човек  који  је  био  сиромашан,  али  је  ишао  по  селу  и 
говорио како има два драгуља и да је богат. 

Сељаци му нису веровали па су решили да изненада дођу код њега 
кући да би  се  уверили.  Човек  је  био  збуњен  кад  их  је  видео  на  вратима,
али  је  схватио  зашто су сељаци дошли. Сељани су почели да траже драгуље свуда 
по кући, али их нису нашли. Човек се насмејао и позвао своје две ћерке и рекао 
сељанима: „Ви заиста ништа не видите, оне су моја два драгуља. Ја сам најбогатији 
на свету”, рече човек показујући на своје ћерке. 

Ева Јовановић II / Српска допунска школа, Париз XX 
Ментор: Милија Јевремовић 
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Прича из мог краја – технологија у селу 

Прича ће ми почети овако: 
Пошто што мој отац потиче из околине Зрењанина, и ово лето смо провели 

тамо.  Прво  што  ми  је  пало  на  памет  да  вам  испричам  је  то  што  ми  се  десило  на  
реци Тамиш. Отишао сам на Тамиш са сестром, татом и мамом да се купамо. Са 
нама је још пошао и човек којег зову Ћоса. 

Понели смо дрон да снимимо природу, подигли смо га и мало возили. Када 
смо га спустили да му променимо батерије, Ћоса нам је предложио да обиђемо и 
једно друго место где кампује неколико људи да се мало забавимо. Дрон је отишао 
предалеко, изгубио сигнал и, пошто има навигацију у себи, у повратку се заглавио 
на самом врху тополе. Тата је морао да иде више пута да покуша да га дохвати. 
Али, пошто је дрон нестао са дрвета, тата је морао да разгласи по целом селу да се 
загубио дрон, и да га особа која га је нашла врати, јер не може ништа урадити са 
њим без телекоманде која је код нас. После неког времена је један комшија рекао 
да га је пронашао његов син. 

На  крају  су  нам  вратили  дрон,  а  ми  смо  их  почастили  пићем  у  знак
захвалности. 

Матија Михаљица V / Српска допунска школа, Париски регион 
Ментор: Милија Јевремовић 

Прича из мог краја 

У родном месту моје баке постоји један извор који је лековит. Изнад тог 
извора је израсло једно стабло које је у току раста формирало прстен у његовом 
доњем делу. Кроз тај прстен некада давно деца су могла да прођу. Обичај је био да 
се ова вода дарује, неким ситним новчићем или кончићем отргнутим са одела, 
понављајући у себи: „Теби, водо, дар, а мени, водо, здравље.” 

Помагала је болеснима који су увек долазили поново срећни и захвални 
што им је помогла. Овај извор је прави дар природе.  

Леонтина Стевић V / Српска допунска школа 
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Прича из мог краја 

Моја прича почиње у једном малом селу недалеко од града Параћина. У том 
селу живе моји баба и деда и скоро сваки свој школски распуст сам провео код 
њих. 

Увек ми се чинило да је на селу јако досадно, тихо и мирно, јер сам одрастао 
у великом граду. Међутим, деда се увек трудио да мени буде забавно. Сваки пут 
ми је причао приче о старим временима и томе како су се деца некада забављала. 
Нарочито ми је једна од тих прича остала у сећању. То је прича о стогодишњем 
бунару. Шетајући старим путем, деда и ја смо дошли до запуштеног имања на 
коме се налазио стари бунар озидан каменом. Око њега се налазила иструлела 
дрвена ограда са малим вратима за затварање. Са стране је имао метални точак са 
ручком која се окретала и тако се вадила вода из бунара. Деда ми је тада испричао 
занимљиву причу. 

Веровало се да се у старо доба неки младић заљубио у прелепу девојку и 
желео је да се ожени њоме, али су му њени родитељи поставили услов да мора да 
ископа бунар на свом имању да  би заслужио  руку њихове кћери. Младић је 
захваљујући свом труду успео. Бунар је представљао извор њиховог будућег 
живота. 

Касније су се око бунара окупљала деца и сви су хтели да завире унутра. 
Мајке су тада плашиле децу да у бунару живи велика жаба која ће да их одвуче на 
дно. 

Нисам желео да завирим у бунар и проверим причу о жаби. Бунар је сада 
остао усамљен и у корову. 

Ђорђе Николић V / Српска допунска школа, Пјерфит 
Ментор: Катарина Страиловић 
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Прича из мог краја 

Свака  места  на  овом  свету поседују причу која се преносила са  генерације 
на генерацију и свака та прича испричана је на различите начине. Многи људи уче 
кроз чињенице, али постоје и они који се везују за искуства и емоције. То је оно 
што ме је деда научио једног летњег дана који сам провео у Србији. 

Када сте на распусту, желите авантуру и због тога кад год бисмо пожелели 
нешто, наши најближи би се потрудили да нам то и испуне. Те летње недеље мој 
деда је то учинио за мене и испричао ми је причу коју сам проживео као 
најзанимљивију авантуру и чију ћу суштину памтити заувек. 

Деда ме је одвео километрима далеко од куће у намери да ме доведе до 
места где ће ми испричати причу. После неког времена заиста сам постао 
исцрпљен и замолио сам деду да се одморимо у хладовини једног великог дрвета. 
Таман када сам се спустио на земљу, у даљини сам угледао како нешто сија. 
Уживао сам у том призору и светлост сам замишљао као залазак сунца, а онда ме 
је прекинуо дедин глас: „Да ли видиш како то место сија?” „Видим”, одговорио сам. 

Отишли смо мало ближе до тог места. Ту се налазио мали извор преко ког 
су порасле дивље руже, а у средини је била икона Свете Петке. Питао сам деду 
зашто се икона налази у сред шуме и прича је одмах почела. 

Годинама пре рођења мога деде постојао је један човек који је јако волео 
природу. Цео свој живот провео је у природи крај свог села. Једног дана је сањао 
чудан сан. У сну је видео прелеп предео и осунчану ливаду на којој је доминирало 
огромно дрво. Од тог дана му се тај сан понављао сваке ноћи, па му је постао 
напоран и желео је да му изађе из главе. Наредне ноћи је сањао исти сан, али се 
овога пута у његовом сну појавила Света Петка која му је рекла: „Пронађи ме.”  

Након тог сна човек је кренуо на путовање кроз Србију, тражећи ту шуму са 
ливадом и огромним дрветом. Путовао је по Србији годинама, али шуми ни трага. 
Човек је решио да се преда и одустане. Вратио се свом селу и старом животу. 
Пошто годинама није био ту, решио је да оде и обиђе шуму у којој је одрастао. 
Након дугог пешачења је у даљини угледао огромно дрво и ливаду коју је тражио 
годинама, а она је била у близини његовог села. Већ следећег дана је уредио извор 
на ливади поред дрвета и израдио икону Свете Петке. Заузврат је добио здрав и 
испуњен живот и био је јако поносан што ће се његова прича преносити са колена 
на колено. Тако је прича дошла и до мене. Емоције су биле јаке, јер сам се налазио 
баш на том месту одакле је прича потекла. 

Ово је прича коју ћу памтити заувек и која поседује велику моћ. Учи нас да 
наши преци нису имали ништа од онога што ми сада имамо, а уживали су у малим 
стварима и оставили велики траг. 

Лука Радовановић V / Српска допунска школа, Пјерфит 
Ментор: Катарина Страиловић 
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Прича из мог краја 

Одувек сам волела родно место своје мајке. Мала места садрже богатство 
различитих облика, мириса и звукова. Могу да слушам говор лишћа, песму птица, 
жубор воде, али и приче које ми је прабака Радмила казивала о њиховом месту. 

Место  се  зове  Велики  Мокри  Луг.  Удаљено  је  двадесет  километара  од 
центра Београда. Са врха Великог Мокрог Луга поглед досеже до Фрушке горе. 

Поред воћњака, којих је све мање, налазе се прелепе цветне алеје, јер су 
мештани познати цвећари. Са друге стране простире се моје омиљено уточиште, 
велика шума Лугов гај. Извештила сам се да у мноштву цвркута птица препознам 
када се огласи препелица, а када славуји и ласте. Нарочито волим да слушам 
говор лишћа кроз разна годишња доба. Када шетам шумом, имам осећај да газим 
по дебелом шуштавом тепиху. У близини нема фабрика, па је ваздух чак и лети у 
јутарњим сатима хладан и оштар, али чист и свеж. 

Казивања моје прабаке Радмиле су да је одрастала у време ратова и тешког 
времена наше  земље.  Њена  породица  је  била  многобројна:  отац,  мајка,  бака, 
деда  и  њих петоро деце. Иначе, прабабин отац, који се звао Радомир, био је 
носилац Солунске споменице и сви смо јако поносни на њега. Као мала девојчица 
одлазила је са своја четири брата на вашар 6. маја – Ђурђевдан. Вашар би се 
одржавао у порти већ тада порушеног манастира. Место се зове Јеширова Ливада, 
равно место у атару села Кумодраж до Великог Мокрог Луга и Лештана. 

Прабака ми је причала да је ту имао ливаду у турско време неки Турчин 
Јемир, па се по њему назвало ово место. У дну овог места је био зидани манастир 
који је у турско време срушен. 

Напоменула ми је и како су њој говорили њени родитељи, у то време 
сиромаштва, да из светиње никад ништа не смеш узети да се не би затворила 
врата и не би могао изаћи или која друга невоља. 

Водила  ме  је  мама  једном  да  се  и ми  помолимо  и  упалимо свеће.  Осећај  
је  био неописив и уједно и тужан јер није обновљена тако стара светиња. Али 
летос, кад сам била на распусту, бака и дека су ме обрадовали вешћу да се скупља 
прилог за обнову манастира. Тада сазнајем историјске чињенице: манастир је 
подигао деспот Стефан Лазаревић (1408–1417). Након више од шестсто година 
поново се обнавља и успоставља живот у овој старој светињи. 

То су предања моје драге прабаке Радмиле која се вијоре увек око мене, 
стварајући јединствену и тајанствену лепоту. Дођите и посетите дивну светињу! 

Милица Марковић VI / Српска допунска школа, Бонди 
Ментор: Катарина Страиловић 
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Прича из мог краја 

У време кад јунаци нису мислили на себе, него на народ, десила се битка 
1809. године. Испаливши хице, из кубура својих, одјекнула је експлозија у 
складишту муниције. Било је то у јеку борбе против надмоћних Турака, у боју на 
Чегру. Те давне, 1809. године, и турски војници изгинуше, али је живот изгубио и 
наш јунак Стеван Синђелић. 

Лука Станисављевић VI / Српска допунска школа, Бонди 
Ментор: Милија Јевремовић 

Прича из мог краја 

У мом крају постоје ступчари. Они су посебни јер их има само у Кличевцу за 
Божић. Увече се иде по кућама. Ступчари су маскирани. Они носе једну посуду и 
кашику од дрвета (званом ступа) којом лупају како би људи у селу знали да се 
ступчари приближавају кућама. Када покуцају на врата, укућани треба да 
препознају ко се крије иза маски. Ступчаре дарују бомбонама и слаткишима. Сви 
чланови породице који живе у одређеној кући треба да кажу шта су радили целе 
године. Ако су били лењи, тај који има ступу му истуче прсте, али не стварно. 

Овај лепи обичај окупља и весели становнике Кличевца већ годинама. То је 
крај одакле су моји родитељи и где много волим да идем. 

Тиана Максимовић VI / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 
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Прича из мог краја 

Потичем  из малог града на југу Србије, из Топличког краја. Рођен сам у 
Прокупљу. У мом крају има пуно прича, претрпео је пуно ратова. Као природна  
саобраћајница на путу од истока на запад и обрнуто, он је служио за пролаз 
многим војскама и трговачким караванима. 

На југозападној страни уздиже се живописно брдо звано Хисар. Око њега се 
змијолико обавија река Топлица, а на њему и дан-данас стоје трошни остаци 
давнашњег града. Све оно што се вековима и добро и зло збивало, дешавало се 
под стрмим падинама овог брда, па је Хисар вечити симбол Прокупља. 

Остатке града на Хисару ми Прокупчани зовемо Југ-Богдановим градом. 
Међутим, темељи града су много старији. Ту је некада био римски град Хамеум.  
Овај римски град се вековима одржавао, рушен је у ратовима, а затим дограђиван. 
Био је у употреби као утврђење у време српске средњовековне државе. 

За град на брду се везује једна занимљива прича која потиче из доба 
владавине Турака. Она говори о томе како је Прокупље пало у руке освајача. Они 
нису могли лако освојити град, јер су се Срби затворили на Хисару. Султан је слао 
војску на град, али узалуд. Тада је султан наредио лесковачком Усејин-паши да и 
он нападне, али ни он није могао продрети у град. Пошто су у биткама код
Прокупља погинула три велика везира, три паше послате из Стамбола, султан је 
одлучио да дође и да види како се то Срби држе у опкољеном граду. 

Тајна је била у лагумима – подземним ходницима. Цело брдо је у 
подземним ходницима. Захваљујући њима, Срби су уносили воду и храну у 
град, а да их Турци не примете. Када је султан дошао у Прокупље, нашао је неку 
бабу која му је рекла да се град не може заузети док не разбију градска врата. Срби 
су за то време направили други план. Наместили су на град један гоч, који је 
лупао и производио толику буку да се могла надалеко чути. Једне вечери, 
потковали су наопако коње и неопажено изашли из града. Сутрадан су се 
Турци чудили коњским траговима и питали се  одакле су. Кад су Турци ушли у 
град, нису затекли ни живу душу.  

Ову причу сам, поред многих из мог краја, понео у Париз, где сам се
преселио ове јесени. Драго ми је што имам коме да је испричам. 

Петар Нешић VII / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 
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Прича из мог краја 

Моја прича почиње од гласова, а завршава се настанком ћилима. Сви ми 
који смо рођени у Француској, тешко изговарамо неке гласове српског језика јер 
их нема у француском. Најтежи су нам: љ, њ, ћ, ч, ђ, џ. Једноставно, не чујемо 
разлику. 

Уз причу о ћилиму могао сам да научим нешто о српској традицији, да чујем 
старе речи, видим све предмете и вежбам тешке гласове. У стану у Паризу имамо 
ћилим који је ткала прабаба Златија. Мама је баш поносна на њега, а мени је 
занимљива прича о томе како се он правио. Моја прабаба Златија имала је овце и 
од њих је користила вуну. Вуну је прела кудељом и преслицом. Онда је плела 
вунене чарапе, капе, џемпере и ткала на разбоју ћилиме.  

Све предмете (малу преслицу, вретено са кудељом, вунену плетену одећу) 
показао сам на часу. Тог дана смо гледали изложбу, видели разне предмете, 
причали о ткању и необичним старим шарама. Уз речи ткаља, кудеља, чарапе и 
ћилим вежбали смо изговор гласова, а и смејали се уз речи „ђак” и „џак”. 

Александар Радовановић VII / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 

Прича из мог краја 

Већина нас је из свог краја запамтила неку причу или анегдоту од старијих. 
Кад смо мали, сви у то верујемо, али када одрастемо, схватимо да те нестварне 
приче потичу из давних времена, када наши преци нису могли објаснити многе 
појаве или догађаје. 

У јужној Србији, у Лесковцу, где сам и одрасла, већином сам слушала приче 
о измишљеним створењима. Прича се да између вароши Вучје и села Накривањ 
постоји шума око пута која је уклета. Око три ујутру се појављују духови који 
имају женски лик и који могу контролисати наш ум. Сећам се приче мештана о 
томе да је страшни дух одвео једну жену до реке и удавио. Кад сам била мала, 
плашила сам се тог пута и тамне шуме. 

Сада схватам да су мештани тражили разлог смрти младе девојке, а да 
такве чудне појаве не постоје. Ипак, не бих волела да сама ноћу пролазим тим 
крајем. 

Ксенија Лукић VII / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 
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Прича из мог краја 

Моја бака ми је често причала о свом детињству. У то време није било 
струје, телевизора и телефона. Сазнала сам како се тада живело, како су се деца 
играла и како се проводило време. Моје омиљене приче су оне о авантурама које 
се данас не могу догодити. 

*** 
Необичне лопте 

,,Знаш ли ти шта је клис, шта је паталица, а шта крпењача?” 
,,Не знам, бако”, рекла сам размишљајући. 
„Некада смо лопте правили од говеђе длаке”, рече бака, „ваљали смо је у 

рукама и зашивали је крпом, да се не би распала. Играли смо игру између две 
ватре и игру клиса и паталице. То је игра у којој треба паталицом што више 
бацити клис у даљину. Ко га највише баци, побеђује.” 

,,Бако, причај ми још!” 
,,Добро,  добро... Ево и друге приче о мојим првим ципелама.” 

Моје прве ципеле 

„Пуно сам времена проводила напољу,  а највише у школи. Једном”, прича  
ми бака, „када сам се вратила из школе, помислила сам да су мамине ципеле 
лепше од мојих опанака. Сутрадан, кришом сам узела њене ципеле и пошла у 
школу. Моја учитељица је то одмах приметила и рекла ми да су велике. Баш сам се 
постидела! Више никад то нисам поновила.” 

Размишљала само о томе како би то било када бих ја обула мамине штикле 
и кренула у школу... 

Застрашујући сусрет 

„Често сам чувала овце са мамом. Једног сунчаног дана, све овце су почеле 
да трче. Изгледале су уплашено. Видела сам да је вук у својим оштрим 
зубима чврсто држао једно мало јагње...”  

„Чекај мало”, прекинула сам је, „како то да вас вук није појео?” 
„Лепо. У ствари, вук се плаши људи.” 
Чини ми се да сам без даха чекала да чујем  крај. 
„Моја мама је то видела и рекла ми је да одмах поведем овце иза једне 

стене. Послушала сам је. Викала је на вука, али се он није окретао. Узела је јагње за 
задње ноге и почела да га вуче. Вук се уплашио, пустио јагње и побегао! Тада сам 
пожелела да будем као она кад одрастем.” 

„Ја хоћу да будем као ти”, узвикнула сам и загрлила је. Учинило ми се да у 
њеном оку нешто блиста. 

*** 
Чврсто одлучујем да ћу, кад порастем, написати књигу јер све приче из 

крајева чије је наслеђе део мене – носим у срцу по свету. 

Уна Тривунчић VII / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 
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Прича из мог краја – прича о животу из давнина 

У мојој породици сваки члан има своју причу због које је познат и која се  
преноси са генерације на генерацију. Иако сваки члан има своју специјалну причу, 
ја ћу вам испричати једну од најнеобичнијих и описаћу вам лик из те приче, а то је 
Јово Милић. 

Рођен је давне 1879. године у селу Горњи Гучани у Хрватској. Он ми 
је  чукундеда, а у народу је познатији као „ђед бојс”. Да бисте знали одакле 
тако атипичан надимак за једног деду, требало би да знате његову животну 
причу која постаје специјална и скоро нереалистична око 1910. године. До 
тада, он је био најбољи столар у славонско-пожешкој регији. О квалитету 
његовог рада најбоље говоре врата и прозори које је он направио  и  који   и  
даље  стоје  на  кућама  нетакнути.  Тада  су  домаћинства  била састављена од 
главног дела – једна зидана просторија у којој се кувало и где су се проводили 
дани. Млађи би увек одлазили са својим породицама да спавају у просторије 
поред – вајате. У таквој кући породица је увек била сигурна. 

Дакле, те давне 1910.  године у славонско-пожешкој регији кренула је прича 
о могућем путовању у Америку као прича о бољем животу. Ту причу највише су  
подржавали мој чукундеда и његов комшија из другог села. Након неколико 
месеци, мој чукундеда и његов комшија заједно су се отиснули у потрагу за бољим 
животом у обећаној земљи, остављајући иза себе своје своје жене и старе животе. 
Тада је пут до Америке трајао шест месеци и био је јако скуп. Тамо су њих двојица 
радили на фарми, као  и у Славонији, да  би отплатили свој пут. Годину дана 
касније, комшија, коме, на жалост, не знам име, разболео се и решио да се врати за 
Славонију. Мој чукундеда, због велике љубави према мојој чукунбаби Јелени, а и 
због великог страха да му комшија не отме љубљену жену, такође одлучи да се 
врати у Славонију. 

Две године касније родила се моја прабаба Марија. Ово је једна велика 
прича о љубави која је била већа чак и од Америке. Такође, по повратку 
из  Америке, мој чукундеда је звао млађе дечаке „бојс” тако да је због тога и сам 
добио надимак „ђед бојс”. 

Милица Клајић VIII / Српска допунска школа, Бонди 
Ментор: Милија Јевремовић 
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Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим 

Натпис са именима добротвора цркве у селу Горња Трешњица у општини 
Љубовија чини ме поносном. Стојим пред православном грађевином и 
ћириличним словима уклесаним у камен. Четрнаест имена. Једно од њих је име 
мог прадеде Рајка Матића. 

Удишем ваздух брдско-планинских предела насупрот оном париском, 
загушљивом, тешком, свакодневном. Сваки удисај је радостан. На овом парчету 
земље мој је прадеда као дете преживео Велики рат. Учествовао је у Другом 
светском рату, када је био ухапшен и није одведен у логор јер се правио 
глувонем. Размишљам о тој ситници – сналажљивом карактеру и стицају 
околности, захваљујући којима се, у тешким временима, преживљавало. Да није 
било тог зрна досетљивости, не би се изродило касније ни десеторо деце, не 
би било ни имена на натпису испред улаза у цркву. Не би било ни мог тате, а ни 
мене. 

Поглед ми лута преко брда по разбациним кућама и зауставља се, захвалан, 
на оној нашој, од камена. Из ње извиру моји корени, који ме воде до натписа 
испред мале цркве, па још даље, до Париза у коме, поред француског језика, 
говорим српским, читам и пишем ћирилицом. 

Наташа Радовановић  VIII / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу 
Ментор: Блаженка Тривунчић 
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Трећи циклус образовања 

средња школа 
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„Једино љубав мирише на бесмртност, јер мирише на Бога.” 
(Свети ава Јустин Ћелијски, српски светитељ) 

„Једино љубав мирише на бесмртност, јер мирише на Бога.” 

Окрени се иза себе. Зар не видиш те стопе? Зар не чујеш кораке? Загледај 
мало боље и видећеш силуте  оних који су одбранили ову земљу по којој ти
усправно ходаш. Не тражи благо у ономе што замишљаш да је важно, само затвори 
очи и препусти се звуку кукања свог срца. Замисли сву крв која је текла попут  
реке, и затим замисли шта је остало од свега тога. Благо је већ испред тебе, отвори 
очи и видећеш. Видећеш Жичу, Грачаницу, Манасију, Раваницу, Хиландар... 
Видећеш на стотине велелепних грађевина, сведоке тешких времена... Прича која 
је била пепео и прах полако се  враћа у свој потпуни облик, оживљава вредност  
која је била помало заборављена, потиснута.  

Толико рушевина... Замисли манастире који су увек били украс и симбол  
вере, светосавља. Иза њих је остало само ситно камење по којем ми данас ходамо 
не слутећи да корачамо по највећем благу наше домовине. Зар су стварно 
заборављена дела, а пре свега тајанствене приче наше историје сакривене у 
зидинама свих тих манастира? 

 Не, то нису само грађевине, већ доказ ко смо и одакле смо. То је наш печат, 
потврда да смо још увек ту, постојимо! 

Написане су многе песме и приче о манастирима, а затим је уследила 
тишина... Ћутимо јер смо заборавили вредности тих корена нашег постојања. 
Заборавили смо ко смо и одакле, иако нас на то подсећају и многе песме које 
читамо у школи. Сигурно и ми осећамо да у нама тече крв предака наших, сигурно 
нико од нас не може да заборави тужну Симониду која са каменог стуба подсећа 
на патње и муке нашега народа у борби за очување вере, части и достојанства... И 
сваки пут када изгубимо снагу, када мислимо да смо поражени нека нас охрабре 
они чувени стихови: „Ја знам ко сам по звону што са задужбина немањићких пева... 
по томе што ме од Студенице до Милешева прадедови гледају са иконостаса и 
што сваки у руци држи храм...” 

Али, није касно. Кренимо тим давно утабаним путем, путем светосавља, 
путем на којем се још увек назиру његове пресвете стопе. Никада није касно да се 
вратимо на прави пут, јер векови пролазе, а оно дете које је једне ноћи закуцало 
на врата манастира и даље живи у нама, и даље траје у народу.  

Подигнимо главе и погледајмо те лепоте око себе, јер су оне саставни део 
нас. Оне су наша храна и ваздух! Оне одишу православљем које је наш еликсир и 
извор вечног живота. 

Невена Николић, II3 / Уметничка школа, Ниш 
Ментор: Марија Глиџић 
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Љубав није само реч 

Не види се не помажу ни очи. 
Лети лако зрацима чари, 
срце за њу планине прескочи. 
Прескија небом хиљаду ари. 

Венчала је земљу и васиону  
негде на хоризонту свиленом! 
Шапнула је пут папирном авиону 
што у девојачком срцу нађе дом. 

Са лептирима је опрашила 
луцкастих речи џакове пуне. 
Све је она редом надмашила! 

Мене њена дела баш збуне. 
Муњиним кораком збрише са папира, 
не видим је, зато немам мира. 

Јелена Спасић III3 / Десета гимназија „Михајло Пупин”, Нови Београд 
Ментор Кристина Рајић 



204 

„Једино љубав мирише на бесмртност, јер мирише на Бога” 

Вера нам каже да је Бог створио овај свет из љубави. Да је подарио тами 
Сунце, небу звезде, земљи реку и човеку жену. Сву своју творевину је увезао 
љубављу. Да није те љубави, не би било ни живота, а то је првенствено божја  
љубав. Најфинији дар Господ је дао људским бићима.Дао им је да и они стварају 
нове животе управо из љубави. Љубав нам је дата да је негујемо и бранимо.  

Као што Свети ава Јустин каже: „У љубави нема страха, него савршена 
љубав изгони страх, јер је у страху мучење, а ко се боји није се усавршио  у
љубави.“ Да, љубав је благословена и она треба да буде очишћена од ружних идеја 
и замисли.Она треба да буде лек за душу, а не отров. Она је извор нових спајања и 
стварања. Зато је не треба ниподаштавати. Треба је неговати и бранити. Нит је 
која везује два добра; жар који букне у  пламен, али и ватра која се претвори у 
пепео и дим ако се не одржава. Свети Нектарије Егински каже: „Љубите да бисте 
били љубљени. Примите љубав да бисте љубављу просијали. Дајте Богу све своје 
срце да бисте остали у љубави, а остајући у љубави божјој и Бог остаје у вама.” Да, 
љубав ће дати они који умеју да је приме. Они који је виде и осећају око себе. Она 
јесте нешто апстрактно што не можемо руком додирнути, али баш у томе је њен 
смисао. Она се не распознаје чулима. Она се једноставно види срцем. Ко је нема у 
срцу, нема је ни на уснама, ни у погледу, ни у мислима. Можемо рећи да је љубав 
дата да буде архе, то јест, прапочело за све што настаје, али и што се гаси унутар 
човека и у природи уопште. Њен сјај и драгоценост је у томе што је
нематеријална. Тачно је да је у данашње време тешко наћи и препознати праву 
љубав. Такав је данашњи свет и данашње време: оно право, оно примарно, 
исконско, префињено и одрживо, затрпано је  свим оним тренутним, лажним, а 
замаскираним, и не види се од њега. Онај ко је спреман да копа кроз ту гомилу и 
да је нађе, обично тешко проживи овоземаљски живот. Само што људи нису  
свесни да је он пролазан, а да, док га живе и док постоје на њему,  у ствари само 
припремају своје душе за онај вечни и узвишени живот, видљив само срцем. 
Некако је приметно да је постало стид волети и исказивати љубав, неке је чак 
срамота од оних који им пружају љубав и брину о њима. Данас се све више љубав 
дефинише као слабост, а она, љубав, привилегија је појединца. 

 „Васиона је чаробни храм у коме обитава Бог.” 

Ако верујеш у ово, ти верујеш у истину. Истину која ти је једноставно дата. 
Истина је увек истина. Она не може бити релативна. Она је увек јединствена и 
непроменљива. И најбоља... као вера у Бога. Те тако, када зрело размишљаш, 
схватићеш да је суштина љубави  управо у томе да је сам тражиш и нађеш, да је 
никад не занемариш, да је другима поклањаш, да је стављаш испред свог живота, 
као мајка своје дете, јер дете је љубав. Све што потиче из љубави и што се воли – 
постоји и траје. То има смисла, има вредност и неопходно је. Неопходно и вредно 
за душу коју треба сачувати, како нас учи светац и мудрац ава Јустин Ћелијски.   

Наталија Божић IV4 / Медицинска школа Чачак 
Ментор Мица Костић 
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Тешко је стање када је на уснама светост а у срцу безакоње. (Свети 
Антоније Велики) 

Љубав је истинска и необјашњива само када је љубав према Богу. То значи 
да у срцу носимо најбоље жеље, радост и благостање у души. 

Само је Бог савршен и ми само можемо тежити Њему и провести свој живот 
у молитви и спокоју душе. Богу се треба сасвим предати и душом и телом. У
Његово име је сврха живљења, и није страшно дати му целог себе, сву своју вољу и 
приклонити сваку жртву. Јер само је Он нешто савршено, толико добро да се 
ништа не може поредити са њим. Та љубав према Богу се не састоји само од речи и 
њеног значења, већ у вољи да се живи са вером у Бога до краја. Због тога 
најсиромашнији људи постају најбогатији али у духовном смислу, и то све због 
своје несебичне љубави према Њему.  Ко чини све што Бог заповеда, због својих 
дела биће награђен. 

У данашњем свету све је више супротних примера. Они који хвале Бога и 
куну се у Њега, на сваком кораку су велики „верници”, а у стварности и у дубини 
душе су празни и сиромашни. Они се понашају у „складу са вером”, али су нешто 
сасвим друго. Углавном су то материјално богати људи који немају ни трунке 
самилости у свом срцу за некога ко се нашао у тешкој ситуацији. Вредни су на 
речима али нису такви на делу. Они, наводно, помажу тако што ће својим речима 
некога утешити, а у животу ништа нису урадили како би помогли. Они причају о 
Богу, а у срцу су безбожни. Њихово срце је пуно злобе и себичности. Не може онај 
ко на сваки начин гледа да превари, украде или слаже, па чак и да убије, да буде 
човек који верује, и чини добра дела. То су они који јесу материјално богати али су 
сиромашни у сваком другом смислу. Иду у цркву и моле се Богу, а након тога 
показују своју бахатост на улици и у кући. 

Због тога се данас питамо, какво је ово стање где је човек човеку 
непријатељ, убија брат брата, син оца...? Зашто љубимо славски колач, када је 
завладала мржња у породици? Зашто је породица, која је стуб сваког друштва, 
толико нарушила своје темеље? 

Јулија Павловић, I / Средња медицинска школа „Доситеј” Пирот 
Ментор Јелена Стаменовић 
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„Тешко је стање када је на уснама светост, а у срцу безакоње и злоба.” (Свети 
Антоније Велики) 

„И гле, устаде један законик и кушајући га рече: Учитељу! Шта ћу чинити да 
добијем живот вечни? А он му рече: Шта је написано у закону? Како  читаш? А он 
одговарајући  рече:  Љуби Господа Бога својега свим срцем својим, и свом душом 
својом, и свом мисли својом, и ближњега свога као самога себе.” (Јеванђеље по  
Луки, гл. 10, 25 ) Тако смо мислили некада. И поштовали смо Божје заповести. 

Данас, у 21. веку, људи гледају у своје мобилне телефоне, таблете, рачунаре, 
живе виртуелним животом друштвених мрежа. Показују осећања која немају, 
смеју се кад им се плаче, радују се туђој невољи. Сведоци су насиља, а ћуте. Завиде 
другима на скупој одећи, становима, аутомобилима. Теже материјалном, а 
заборављају духовно. Свакодневно гледам људе који причају о вери, хришћанским 
етичким принципима, а крсне славе прослављају по кафанама, као изговор за 
опијање. Причају о религији док им је пиштољ за појасом. Говоре о светости, а 
спремни су да одузму неком живот. На уснама им је вера док чине прељубу и лажу 
све око себе. Причају ружно о Богу и куну се његовим именом, ако нешто није по 
њиховом плану. Поштују пост, а трују их зле мисли. Нико од њих не живи по  
законима Божјим. Заборављају да за све то постоји казна, не она коју  људи
одређују, већ она која стиже одозго. Много пута сам видела људе који причају о 
томе да су верници, позивају се на Божје име, али знам да се ти исти људи много 
огреше о Бога и не стоје иза онога о чему су причали. Прочитала сам недавно 
причу  о добром Самарјанину, који је пружио безусловну помоћ човеку кога су
хајдуци ранили и оставили га полумртвог. Одвео га је својој кући и помогао му да 
се опорави. Самарјанин је показао великодушност и храброст, што човека чини 
великим. Ова прича ми се јако свидела, у њој сам пронашла све чему тежим у 
животу, постала је мој путоказ. 

Исус је једном питао зашто је зло у срцима  нашим? Да ли је ико икад 
размишљао о одговору? Зашто бити нечовек према некоме? Зар је тешко 
понашати се према другима лепо, зар је тешко да и другима желимо оно што 
желимо и себи? Није, нимало. Нисам сигурна да ли ти људи уопште верују у Бога, 
верују ли у ишта? Знам само да су многи  људи изгубили наду, нису навикли да  
верују у добро, јер су им путеви кренули низбрдо. 

Људима само треба указати да није све тако црно и да се вера не сме лако 
изгубити. Некад је, чак, боље изгубити па повратити веру, него причати о вери, а 
чинити зло. У животу сам схватила да се против лоших људи можемо борити само 
лепим речима, без увреда, и да ће нам људи, од којих ништа не очекујемо, често 
више помоћи од наших најближих. Као што је помогао добри Самарјанин... Као  
што кажу Божје заповести. 

Анђелија Ђорђевић I / Уметничка школа Ниш 
Ментор мр Јасмина Станковић 
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Тешко је стање када је на уснама светост, а у срцу безакоње и злоба. Свети 
Антоније Велики 

Питам се да ли је свет у ком живим стваран 
или смо безвредне фигуре у времену и простору. 
Данашњица ме приморава на то. 
Огроман је број лутака 
које излазе на позорницу, 
одглуме задату улогу, повуку се.  
Није важно шта осећају,  
како поступају,  
колико доприносе,  
само док причају лепе ствари. 
Не огледају се добрим делима  
само квазиморалним, лажним речима. 
Карикирају. 
У души безакоње, злоба, похлепа,  
на језику труд. 
Умилним  речима гасе паклену ватру која разгорева. 
Били су некад мудрији од нас. 
Нису џабе говорили: 
„На језику мед, а у срцу јед.” 
А он? Ћутаће. 
Из његових уста никада нећеш чути жалопојке. 
Ћутаће, јер је у његовом срцу, у његовој души, оно најчистије. 
Неискварен, великодушан. 
Помаже другима без фанфара,  
бори се за правду делима,  
поправља колико може,   
трпи колико мора, 
и ћути. 
Од тога је саткан. 
Кривци не маре, 
њега оптужују.  
Друштво, ауторитети, људи на врху, 
пронашли су сврху. 
Пуне су нам уши  
лажи, небулоза, лицемерја, 
злобе, безакоња. 
Опроста нема јер знају шта чине. 
Трују.  
Исписују кодове. 
Остају деца. Невина, неискварена. 
Усађено им је да чине добра дела, да помажу, воле. 
А онда одрасту. 
Онда их упропасте,  
мора се преживети. 
Тешко је одржати светлост, кад свуда је тама. 
Тешко је кад је на уснама светост, а у души тама. 
Тешко је када је у мени светлост, а свуда тама.  
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Тешко је кад светлост остане сама. 
Тај мрак ће нас појести, исцрпети. 
Мрак ће нас однети.  

Невена Ђоковић I1 / Медицинска школа Чачак 
Ментор: Сања Перовановић 
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Тешко је  стање  када  је  на  уснама  светост,  а  у  срцу  безакоње  и  злоба. Свети 
Антоније Велики 

Била сам дете када сам човека спознала. Тада сам мислила да је човек исто 
што и мушко биће. Растом и развојем ширила су се моја схватања, знања и 
расуђивање. Сазнала сам да је човек онај који носи духовни садржај. Сазнала сам 
да је човек и жена и мушкарац. Човек је онда када означава добро, искрено, радно 
и правдољубиво биће. Човечан је исто што и хуман, добронамеран, осетљив за 
туђе невоље. Човечни чине само добра дела, држе се моралних принципа, 
заснованих на свести и савести, исправном расуђивању и безгрешном поступању. 
Старији су ми васпитањем усадили да треба чинити добра и богоугодна дела, 
заснована на божјим заповестима. „Злорађење је готово суђење.” Мудри српски 
народ саветује: „Немој, па се не бој.” И чини оно што би волео да теби чине. И 
да, кад добро бацимо у воду, наћи ћемо га.  

Тешко је стање када је на уснама светост, а у срцу безакоње и злоба”, рекао 
је светац. Антоније Велики се одрицао свих задовољстава овоземаљског живота 
сматрајући да је част бити скрушен, побожан, скроман и поштен. Тежак земаљски 
пут, пун искушења, припремао га је за живот у рају, у блаженству. Својим животом 
потврдио је суштину хришћанске вере којој је верујуће Исус учио својом беседом 
на гори, својим животом обухватио је хришћанске врлине и блаженства 
заслужујући светост.  

Тако је мислио  и Свети Сава, који је могао да живи на двору, владајући  
Хумом, но: „Круну није хтео, није хтео славу, али круна сама паде му на главу.” 
Изнад земаљских награда одабрао је узвишене идеале.  Речи Светог Антонија 
Великог  имао би ко да чује  данас када људи савременог понашања и модерних 
„вредности”, који богатство и престиж стављају изнад свих других вредности, 
срљају, ни сами не знајући где и колико дубоко.  Желе да се дограбе богатства и 
иметка на подле, нечасне начине: газећи преко људи, себични, горди, не 
обазирући се на прикраћене око себе, на рубу егзистенције,. 

Сви људи који поштују Бога и пут  оних као Антоније Велики, у своја 
срца  усељавају љубав, поштење, морал и све оно људско. Избацити злобу, 
пакости, све оно нељудско, велики је задатак. Данас има много лицемерја, људи 
једно мисле, друго говоре, а треће раде, не поштујући ни право, ни закон, ни 
образ. Формуле успеха постале су формуле бешчашћа. Стављајући капитал 
испред свега, испред правде и морала, људи лажу и краду. Требало би да у 
своја срца  уселе част, правдољубивост, морална начела, истонољубивост, 
поштење и поштовање других. Част, образ и достојанство стоје изнад 
живота. Кад изгуби свој образ, човеку се више не верује и сви га презиру.  
Једноставно беже од њега. Неизоставно је да су  у данашњем свету око нас 
лицемерни и опаки људи.  Трудимо се да их  избегавамо или, ако је могуће, да 
их преокренемо од таквог живота и начина размишљања. 

Увек је било људи-нељуди, злих, подлих и опасних, људи без 
људског лика. Помишљам како би реченице као ова Светог Антонија 
Великог морале бити свакодневне молитве на уснама људи, као поука, као 
освешћење, као опомена. 

Бојана Удовичић I2 / Медицинска школа, Чачак 
Ментор: Сања Перовановић 
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Teшко јe стањe када јe на уснама свeтост, а у срцу бeзнађe и злоба 

Догађа сe чeсто да сe прeтварам да сам срeћна, лажући сeбe, 
нагомилавајући позитивнe eмоцијe, а уствари, лошe сам. Заиста нијe лако остати 
смирeн и вeровати када дубоко у сeби нe знаш шта ћeш и бринeш. 
       Површно глeдано, одајeм утисак мира и спокоја, док јe изнутра осeћај очајан. 
Мој израз лица јe варљив, он нe можe и нe жeли да покажe бол. Кријeм сe иза  
маскe вeдринe, хумора и бeзбрижности. Вeрујeм да јe слабост показати eмоцијe. 
Због тога потискујeм мeнталну патњу. Нe можe сe бол побeдити. Уобличи јe 
врeмe, протeрају нови дани, сабијe јe живит у мишју рупу, али она остајe у тeби. 
Избeгавам прeпиркe и свађe, како нe бих показала своју тамну страну.  

Трeнуци када сам поврeђeна, нeсхваћeна, фрустрирана и нeмоћна, најтeжи 
су. Највишe мe заболи када отворим ону моју кутију тајни. Кутију свeга нeрeченог 
и нeподeљeног. Избијају на површину испрeплeтанe мисли, учаурeни страхови и 
скамeњeнe сузe. Закопавам у сeбe свe тe нeгативнe eмоцијe, бранeћи сe тако од 
бола. На тај начин узнeмиравам своју душу и спрeчавам јe да сe духовно развија. 
Осeћам  кривицу што то радим. Знам да нијe природно задржавати свe тe eмоцијe. 
Јачe јe од мeнe. Борим сe са бригама, тугом, бeсом, стрeсом, страхом, ароганцијом... 

Јeсам ли сe изборила? Наравно да нисам. Против чeга сe боримо, то растe. 
Трeбало би да прихватим сва та осeћања, али ми нe идe. Скривам у сeби
посeсивног крадљивца, у жeљи да сe покажeм чeстита, да бих била прихваћeна.  
Глумим да сам добро , како бих о сeби створила слику какву жeлим да други имају 
о мeни. Свeсна сам да то понашањe нарушава мојe физичко и мeнтално здрављe. 
Кад сe разболим, нe идeм код лeкара и  одбијам помоћ од других људи,  јeр, како 
нeко да види да ја нисам добро. Трудим сe да будем у равнотeжи са собом,
тражeћи мир и склад са душом. Покушавам да увeк будeм срeћна и да имам осмeх 
на лицу, прикривајући ту горчину у свом срцу када год помислим да јe тeшко да 
покажeм своју тамну страну. Заиста сe трудим да кажeм најближима да дубоко у 
сeби патим. Нијe тeшко. Тeжe јe живeти у буци мисли. То ми помажe да сe осeћам 
бољe. Примeћујeм да врeднујeм само онe eмоцијe са којима могу да сe носим у 
сваком трeнутку, а свe онe нeпријатнe сам спрeмна да потиснeм,  понeкад их чак и 
нe прeпознајeм, а камоли да их испољавам. Чувам их у тајности и мислим да сам 
их потпуно нeсвeсна. Игноришeм и нe прeпознајeм нeгативнe eмоцијe и то ми 
прeдставља вeлики проблeм. Највeћи проблeм ми јe да признам сeби  како сe 
осeћам. 

За сваку препреку постоји рeшeњe. Рeшeњe јe прeпознати, признати и 
прихватити то тeшко стањe у сeби. Схватила сам да јe најважнијe разумeти важност 
eмоција и бити искрeн прeма сeби и другима. 

Анђeла Савић II4 / Техничка школа, Ивањица 
Ментор Далиборка Карапетровић 
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„Тешко је стање када је на уснама светост, а у срцу безакоње и злоба.” (Свети 
Антоније Велики) 

„У нашој хаотичној садашњици једно божанство све више потискује остала 
божанства, све неодољивије намеће себе за јединог бога, све немилосрдније мучи 
своје поклонике. То божанство је: дух времена.” (Јустин Поповић) 

Колико сам само пута чула како људи говоре да су до богатства дошли 
напорним радом, чијим радом? Наши родитељи раде за минималац, а на њиховим 
се мукама богате припадници виших слојева наше земље. Чињеница је да живимо 
у лицемерном и класно подељеном свету,  где се људска похлепа тешко  
задовољава. 

Зар новац отвара све могућности? Морам признати, занимљиво је гледати 
како они који највише имају и даље гину за новцем, несвесни да их тај новац води 
само у ропство. Ти и такви људи немају ни разума ни стида, јер да га имају како је 
Шопенхауер рекао: „Историја не би била дугачка хроника глупости и злочина. ” 

„Капитализам је озакоњени рекет владајуће класе”, тако гласи цитат Ал 
Капонеа. Као што се деца играју играчкама, тако се и владајућа класа поиграва 
људским животима. Шта је друго капитализам него клањање новцу и онима који 
га поседују. Људска размишљања подложна су варијацијама. Не дозволимо да на 
нашим рукама висе окови корумпиране власти. 

Синдикати су као фарсе, јер су само наводно у служби радника. Колико већ 
дуго траје борба за људска права? Још од усвајања Декларације о правима човека 
и грађана, чији је циљ био да се попишу људска права како би сви имали увид у 
њих. Тежак је тај призор безакоња, за два и по века није начињен никакав помак. 
Помиримо се са истином да није и неће, све док не учинимо нешто по том питању. 
Слога и разум синоними су за победу.  У свету где је људски интерес најопасније 
оружје, потребан је неко ко би се ослободио страха и упустио се у битку за људска 
права, јер само упорност и истрајност побеђују. 

Чиме ли се воде људи који добро чине само зарад личне промоције? Можда 
Русоовим цитатом: „Велико је зло не чинити добро.” Ти људи не чине добро из 
саосећања и сажаљења, већ у нади да ће им се то добро као бумеранг вратити на 
неком другом пољу. Не треба чинити зло у име добра, ако ниси склон добру, немој 
се ни трудити да изиграваш доброту.   

„Немој да вас нервира то што ми је глава погнута док ходам. Страх ме је 
само да се не спотакнем на ваш образ који се налази на путу.” (Мевлана Руми) 

Аница Бујошевић III2 / Гимназија Ивањица
Ментор: Илинка Оцокољић 
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„Тешко  је  стање  када  је  на  уснама  светост,  а  у  срцу  безакоње  и  злоба.”  Свети
Антоније Велики 

Ову мисао изговорио је Свети Антоније Велики пре седамнаест векова. Та 
мисао ни данас није изгубила на јачини, већ је њена истинитост видљивија него 
икада.  

Ми смо, као цивилизација, прошли кроз разне периоде, разна „једноставна 
времена“ у којима су потомци живели слично као и њихови преци. Сада живимо у 
времену у коме је човеку живот постао компликованији упркос технолошком 
напретку човечанства. Свети Антоније је имао дар од Бога да види оно што други 
људи нису могли да виде. Он је видео и знао како се велико зло може крити иза 
слаткоречивих усана. Та злоба слаткоречивог, огорченог и себичног срца, данас је 
видљива свима који желе да виде истину, управо зато што живимо у „доба  
информације”. Апсурд је у томе  што ту злобу у коју смо уроњени, не видимо на  
основу истине, већ на основу лажи.  

„Доба информације” изгубило је, нажалост, своје право значење и постало је 
„доба дезинформације”.  

Данас имамо приступ различитим изворима информација, а опет живимо у 
времену лажи. Лажи се гурају у први план, почев од новина чије су насловне  
стране преплављене бесмисленим вестима и примитивним садржајима. Зашто је 
то тако? Новинари се понашају као да људи воле лажне и обмањујуће вести. 
Нажалост, некада су и у праву. Уместо да трагају за истином, новинари често 
користе свој положај и утицај који имају на људе, да продају ону „истину” у коју 
разни моћници желе да људи верују.  

Проблем је тим већи јер често ни ми сами не желимо да сазнамо праву  
истину. Често највише лажемо сами себе. Кажемо себи да нам је свеједно, кажемо 
да нисмо могли ништа боље да урадимо, кажемо да ће бити боље иако ништа не 
предузимамо да би било тако... Са друге стране, некада смо престроги према себи 
и претерујемо са самокритикама. Иако има више него његови преци, човек нашег 
доба је несрећнији. 

Да бих наставио да пишем о начинима на који лажемо себе, морам прво да 
укажем на лажи са којима се сви срећемо, а које су типичне за наше доба. Живимо у 
времену друштвених мрежа, „културе”, „слободних медија”, „демократије”...

Другим речима, живимо у времену тоталног неповерења 
узрокованог свакодневним лажима. Друштвене мреже су измишљене како би 
људи могли да се повежу са пријатељима које не виђају често и да им 
омогуће да лако комуницирају.  

Те мреже нуде мноштво добрих ствари. Ипак, као и све остало, људи 
су  успели да их покваре. Друштвене мреже се данас своде на то ко ће успети 
најбоље да „нашминка” свој живот. Нико не живи онако како се  представља 
да живи.  Лажемо себе и све остале како нам је одлично, како нам је сваки дан 
савршен... Показујемо наш изванредан начин живота: прелепа места на која 
идемо, нове ствари које смо купили, глуме се финоћа и љубазност... Није нам 
толико битно побољшање нашег живота, колико нам је  битно да други буду 
уверени да ми  „цветамо” од среће.  

Као што је Свети Антоније Велики рекао, то је стање када показујемо само 
„добро” и само „светост” излази из наших уста, док нам у срцу обично влада
безакоње и злоба. То су лажи које другима свакодневно говоримо и које од других 
слушамо. Чак и ствари које би требале бити добре, као што је бити „културан”,  
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нажалост, често су веома неискрене и вештачке. Комшије, који живе своје животе 
завидећи један другом, причају у својим домовима како им је сусед лош, а кад се 
сретну праве се пристојни и културни, јер то у њиховим очима значи да ће  
испасти „бољи” од другога.  

У чему је смисао тог свакодневног изговарања лепих речи, ако је све то 
само лаж? Људи често мисле да се у лажи и обмани крије њихов спас. Многи су  
спремни да искористе своје речи ради манипулације другим људима. Колико пута 
ћемо чути „извини“, ту реч која је сада потпуно изгубила значење, и служи само 
како бисмо ми прихватили оно што је неко урадио, а потом наставили са животом 
као да се ништа није десило? Који је смисао извињавања, ако је оно лажно и ако 
ћемо исто дело поновити? Уколико је тако, онда реч „извини” нема значење. 
Научници кажу да, ако довољно пута поновимо неку реч  или појам, она за нас  
може изгубити значење. Мислим да је то нешто што се дешавало и дешава се. 
Речи губе сву своју вредност у овом свету лажи.  

А шта нам тада једино остаје? Остају нам наша дела. Постоје људи који 
својим делима доказују колико вреде и тако заслуже наше поверење. А поверење 
се врло тешко гради, а јако лако губи. Довољна је само једна лаж и оно се руши као 
кула од карата. Зато треба да престанемо да лажемо и себе и друге. Ако желимо 
нешто да променимо потребне су истините речи и добра дела. Реч непропраћена 
делом ствара дуг чија се камата повећава сваки пут када се реч понови, а дело не 
изврши, што свет само чини лошијим. Треба да престанемо да мислимо како
постоји ограничен извор среће или успеха који морамо што пре узети како неко 
други не би узео наш део. Тако ће сва та бесмислена такмичења нестати, а самим 
тим и лажи које нас затрпавају и отуђују од ближњих.  

Уместо да се такмичи са другима, човек треба да се фокусира на себе и на 
то да своје срце очисти од лажи  и зла,  и да га доведе у савршен мир и ред. Наш  
утицај је ограничен, морамо га добро искористити и проширивати га нашим 
делима. Циљ је победити јучерашњу, лошију верзију себе, а не нечију данашњу 
верзију, поготово када је она само лажна слика човека. 

Такође, медији  треба да се служе истином и човекољубљем како би људи 
могли да се објективно информишу о дешавањима у земљи и свету, да сазнају 
нешто ново, прочитају занимљивости... Али медији су често у рукама моћника, 
који манипулишу људима, њиховим осећањима и потребама, ради својих личних 
интереса.  

Стално смо присиљавани да бирамо стране којима припадамо. А зло се 
крије и умножава у ситуацијама где је човек, или друштво у целини, уцењено 
да бира између два зла. То бирање је нешто што уништава људску 
душу и човечанство. Једина „страна” коју човек треба да заузме је Божја „страна”. 

Ако се човек ослони на Господа и препусти Њему да Он уреди оно што 
човек сам не  може, али и да сам ради и размишља о стварима које може 
да уреди и контролише, избориће се да и у оваквом свету буде прави Човек, 
Човек који је по вољи Божјој.  

Вук Радмиловић, IV2 / ЕТШ „Михајло Пупин” Нови Сад 
Ментор: катихета Љиљана Перишић Бурсаћ  



214 

„Тешко је стање када је на уснама светост, а у срцу безакоње и злоба.” (Свети 
Антоније Велики) 

Многи на речима следе Бога, али наравима беже од Њега (Свети Григорије) 
Да сам пре свог рођења добио могућност да бирам у ком бих времену 

живео, то засигурно не би било ово данашње време... Овај двадесет први век је, 
чини ми се, време апсолутног пада људског друштва и цивилизације. Изгледа да 
не постоји на свету место где савремено друштво није умешало своје пипке, 
прљаве од неморала, разврата и свега онога што нас чини недостојнима.  

Све оно што су људи, откада Сунце на истоку излази, стварали, градили и 
унапређивали, данашњи човек уништава, гази... Музика данас више не носи дух 
народа који је ствара и пева, нема форму, ни смисао, нити поруку... Данас су песме 
препуне неологизама, дегутантних ствари, али то је оно што је „забавно” 
савременом човеку. Култура се сматра небитном и застарелом, а она мањина која 
је поштује и бави се њоме, посматра се са згражавањем и сарказмом. Данашња 
деца уместо књига, у рукама држе таблете, најновије телефоне и полако 
заборављају да причају... заборављају да је језик основно средство комуникације 
откад је човека и света... Не могу да схватим да моји вршњаци верују да ће бити 
модерни ако нађу себи прикладног идола, а најпогодније место за то им је 
телевизија. У том мору негативаца: политичара, бизнисмена, старлета, гатара и 
врачара они траже некога на ког ће да се угледају и ко ће да им покаже пут до 
успеха! 

Нажалост, ту се мало тога може променити! Можда би нас спасао један 
потоп!!! 

Данас ће већина људи рећи да и није толико битно ко су нам били преци и 
шта су нам оставили на чување. У томе и лежи проблем губљења националног 
идентитета. Када не знамо ко смо, одакле потичемо, нећемо знати ни куда идемо 
и претворићемо се у стадо изгубљених оваца које стоје усред блата. Крајње је 
време да запевамо своју песму, да вратимо значај породици и патријархалним 
вредностима, стубу сваког успеха. 

Оно што свако од нас може јесте да промени себе и тако да пример другима. 
Треба бити спреман на борбу са ветрењачама, спреман да победи зло у себи, себе, 
а затим се упусти у борбу са друштвом у коме живи и промени га на боље. 

Jа сам спреман за ту борбу!!! 

Павле Јакшић IV3 / Уметничка школа, Ниш 
Ментор Марија Глиџић 
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„Тешко је стање када је на уснама светост,а у срцу безакоње и злоба” 
(Свети Антоније Велики) 

Човек у себи, још од рођења, носи жар злобе. Жар, у данашње време, све се 
више распламсава, а онда се у човеку нешто деси.  

Истина је, на нашим уснама се налазе искре пресветле светости, али се оне 
због људског безакоња гасе. Човек лута трагајући  за тим сјајним искрама које су 
угашене људским срцем, у тамници је у којој је самовољно заробљен. Злоба која у 
њему влада гуши сваку наду за трагањем истине и светости. Атрибут живота 
постаје све блеђе исписан због тровања човечјег срца злобом и безакоњем. Тешко 
стање. У тој тамници човек, изопштен од свега, ћути и љубоморно чува оно што 
још увек има. Затрован жаром вруће злобе одлази на ходочашће, покушавајући да 
то тињање светости распламса и  угаси жар злобе и нечовечности.    

Злоба је дивљи вранац који без престанка галопира нашим срцем и 
уништава човечност која лежи у нама. Чиста, бела уста мученог човека чекају да 
вранац доспе до њих и да уништи  то мало доброг што је у њему остало.  Тежак је, 
изопштен, напаћен.  Изморен је борбом са властитим безакоњем и сопственом 
добротом. Често пожели да је као албатрос. Пожели да одлети и да своје тело 
остави галопирајућем вранцу.  Једина ствар коју  ће човек однети са собом у вечни 
бескрај је та искра светлости. Можда ће тамо, у том бескрају његова светлост 
осванути попут Сунца, а злоба заћи за брда заувек.  

Због раздора између срца и чистих уста која су пуна светости и светлости 
често човек не успе да се избави из те тамнице. Некада не знајући шта ради своја 
уста испрља и уништи сву светост која га краси. Тешко је стање када је на уснама 
светост,  а у срцу злоба и  безакоње. Тешко је пловити у тамници са искром  
светлости која, на жалост, човеку неће помоћи.   

Милена Анђелковић IV3 / Медицинска школа Чачак 
Ментор Мица Костић        
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Минирај реч „издоминирај” – о туђицама у савременом српском 
језику 

Зашто, сине, не говориш српски? 

„Шта радиш дете?” – бака ме пита. 
„Атендујем инвентове на фејсу!” 
„Је ли то сине шала духовита?” 
„Ма, није бако, тако ми твита.“ 

„Шта кажеш дете?” – бака се чуди. 
„Даунлоудујем клипове с нета!” 
„Јој, какав ти је то језик луди, 
шта ти то значи, заиме света?” 

„Ја бако не спинујем и нисам трол, 
углавном тагујем, хејтујем, лајкујем, 
наглас се смејем и кажем лол, 
мало атачујем, мало дилитујем.” 

Бака ме слуша, па се крсти: 
„Зашто, сине, не говориш српски?” 
„Снађе ме туга и тешка мука 
што не разумем свога унука.” 

Где све то иде? Где ћемо стићи? 
Шта ћемо страним речима постићи? 
Хоће ли ово неко да спречи? 
Да језик сачува од туђих речи. 

Урош Тирнанић 14 / Савремена гимназија, Београд 



217 

Минирај реч „издоминирај” – о туђицама у савременом српском језику 

Вук је прилично бистар дечак. Сваког дана по његовим мислима плешу 
милиони речи. Одабир оних гласно изговорених тече уобичајено: Мозак пошаље 
знак за узбуну, што значи да је нашем дечку потребна реч, силни низови слова се 
сјате, стану у ред и чекају магични моменат избора. Вук ће подсвесно изабрати 
одговарајућу и срећница ће се винути у ваздух, затим нагло спустити низ нерве, 
да би се на крају обрела у шареном свету и учинила разговор лепшим и 
узбудљивијим. 

Кхм, да се, ипак, представим... Мислим да не би било сувишно ако себе 
будем приказала као угледну, лако говорљиву и незаобилазну у Вуковом говору. 
Зовем се Добро. Изненађени сте? Можете ли наћи реч која има више дословнијих 
и пренесенијих значења и ваљанијих намена? Када Вук треба да истрпи 
исцрпљујући говор својих родитеља или тешка срца мора прихватити да га је 
друштво запоставило, одмах наступам ја. Мој дечко изговара само једно „Добро” и 
проблем истог трена изгледа мањи. Решавам све, шта да вам кажем! Одувек сам 
сматрала да праве српске речи звуче величанствено. Међутим, Вук је, као и 
хиљаде вршњака, потпао под погибељни утицај подмукле и необично бројне 
групе речи – туђица. 

Оне живе у Вуковим снатрењима и поимањима, чини се, одувек. Како ли 
чује неку од њих на телевизији или од другова, уљези почну да се шетају по Мозгу 
и кочоперно се спуштају низ нерв, са једином намером да „издоминирају”. У 
последње време постале су неиздрживе. Има их сијасет, до бескраја! Не допада ми 
се то! Немају тако лепу... хм, како да се изразим... немају тако заносну текстуру као 
ми, старе и добре српске речи. Звуче некако језиво туђе. Ту за Добро нема места! 
Када их чујем, све ми се последње „о” преврће од муке. Супер и Страва су 
несхватљиво упорни уљези. Наступају исто, као слепа сила и жестоко су се 
уобразиле јер их Вук редовно употребљава. За њима, по неписаном правилу, трчи 
и Кул, такође често позиван у дечковом говору. Да не помињем колико се најежим 
када се сусретнем са Спојлом, Аплоудом, Лајком, Твитом и остатком туђинске 
дружине! Ипак, најгори непријатељ за сваку реч која држи до себе, јесте њен 
подметнути близанац. А ја сам свог упознала на неупоредиво непријатан начин! 

Прво што сам чула тог јутра био је знак за узбуну. Вуку је потребна реч! 
Потрчала сам колико су ме носиле оне две „ножице” на слову „д” и стала код Мозга 
са миријадама других речи. Дечко је силазио низ степенице и мама му је 
довикнула да јој купи јаја и млеко када се буде враћао из школе. Задовољно сам се 
испрсила. Једини прави и очекивани избор у овој ситуацији сам баш ја. Ниједна 
друга реч, била сам убеђена, неће бити бољи одговор на захтев Вукове мајке. 
Таман се припремих да кренем на пут низ нерв и обликујем се, са пуним правом, 
кроз уста, кад се једна пуначка, двословна реч прогура поред мене и безобзирно 
одјезди, укравши ми тренутак славе. Испрва остадох затечена, али после неког 
трена запитах: Чудно ко ме претече. „Океј, главни враголан, права фаца  међу 
туђицама”, одговори  ближњи.  Касније, истог дана, лично сретох Океј и погледах 
га са гађењем и љубомором. Надмено ми се накези и продужи.  

Туђице су нас сваког дана бездушно замењивале све више. Јадни аорист и 
имперфекат су склупчано седели у ћошку Мозга знајући да баш никоме неће 
недостајати у скорије време. Могли сте прашину скинути са њих. Срце да ти 
препукне! Јадна Извини није могла да се отресе насртљиве Сори која јој је стално 
била за петама и ликовала што  је недвосмислено „издоминирала”. Нисам могла 
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да допустим да нас Вук у бесцење трампи за туђице. Одлучила сам да бесмислу 
станем на пут, ем што је мој углед био у питању, ем што нисам више могла да 
слушам Блажено, Величанствено и Дражесно како кукају да су на издисају. 

„Хеј, Океј! Ти и ја имамо нешто да расправимо”, довикнула сам самоуверено. 
Океј се окрену и прострели ме погледом. „Обоје знамо да сам неупоредиво бољи 
избор. Помири се са судбином, застарела си, Добро.” „Не, нисам”, бесно узвратих, 
„Вук никада неће престати да ме изговара!” „То ти мислиш”, настави да ме изазива 
Океј. „Ко би се мучио са речју од пет слова, док му је на располагању она од два?” 
„Ако си краћа, неверо, не значи да си и ваљанија!” Нисам више успевала да се 
суздржим. Бацих се на Океј и наваљивасмо „летњи дан до подне”. Остале речи су 
немо посматрале необичну борбу. Океј ме је гурала својим дебелим о, а ја сам 
узвраћала истом снагом ратоборним б.  

Ко зна како би се љути окршај завршио да нас Мозак није прекинуо 
следећим обавештењем: „Вук пише састав из српског језика и књижевности на 
тему Заступљеност туђица у свакидашњем говору. Моле се све српске речи да се 
припреме.” Океј и ја прекидосмо тучу. Пошто схватисмо смисао поруке, значајно 
се погледасмо. Бејаше нам јасно да ћемо овога пута морати да радимо заједно. 
Туђице и друге речи по први пут су уједињене. „Хитно! Хитно”, пожуривао је 
Мозак. „У реду, туђице, морамо склопити примирје и заједно помоћи Вуку да 
напише састав”, предложих  ја.  Океј  помало  невољно  климну главом и нареди 
рођацима да се не противе. Морали смо делати брзо и најбоље што можемо. 
„Хајдемо, оп!” Посматрала сам како се речи одижу и достојанствено спуштају низ 
нерв, једна за другом. Измешане, помирене, са истим циљем. Нисам сигурна 
колико је трајало. Сећам се само да су се низале и низале, враћале се, па поново 
спуштале. Опчињено сам гледала ту непроцењиву игру и осетила праву моћ 
сваког гласа. У данашње време, свака реч је преко потребна и од „нежеженог 
злата”. 

„Професорка је рекла Вуку да преда писмени задатак”, прозбори Мозак, 
„треба нам реч.” Без размишљања сам полетела ка нерву, али се нагло окренух. 
Океј је била иза мене. Запитасмо се кога ли ће дечко одабрати. Наш дуг нагласак, 
пун нетрпељивости и ишчекивања, претвори се у обострано зурење и напетост. 
Океј се накашља: „Знаш, Добро, можда бисмо... можда бисмо овог пута могле 
заједно?” Требало ми је мало времена да схватим. Пружила ми је своју „туђинску” 
руку и ја је прихватих. Осетила сам како се заједно уздижемо у ваздух и вртоглаво 
спуштамо познатим путем. Недостајао ми је тај „филинг”. „Вуче, предај писмени! 
Звонило је”, строго ће професорка. Он подиже поглед са папира и климну главом: 
„Океј, Добро.”  

Заједно звучимо очаравајуће, зар не? Ту се наша прича не завршава... 

Исидора Павловић, III8 / Десета гимназија „Михајло Пупин” Нови Београд 
проф. ментор Љиљана Ђурђевић Стојковић 
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Минирај реч „издоминирај” – о туђицама у савременом српском језику 

Значајан део лексике српског језика чине туђице, речи које смо преузели из 
других језика. Разлози за ову појаву су културолошке и историјске природе,  
географска блискост и мање-више директни контакти са другим народима, развој 
читавог света у културном, друштвеном, техничком и научном смислу. У српском 
језику стога има највише турцизама, доста романизама, германизама, грцизама, 
бохемизама, русизама, хунгаризама, а све њих прете да надмаше англицизми. 
Неке туђице су толико дуго у употреби, и већ су се  гласовно и граматички 
прилагодиле нашем језику, да их доживљавамо као своје: паре, пијаца, вашар, 
соба, хиљада, џем, викенд, спорт, бутик.  

Неке, пак, древне словенске речи, које су у духу нашег језика, толико смо 
отуђили да их више не осећамо као своје, на пример тисућа и столеће. Последњи 
балкански сукоби учинили су да се речи отуђе  онолико колико су се људи 
отуђили.  

У школи су нас научили да туђице ваља заменити српским речима.  
Наравно, изузев када је њихова употреба оправдана непостојањем српске речи за  
одређени појам. Лично, нисам од оних који слепо прате правила, тако да ми ова   
претходна реченица даје могућност да у свом говору употребим и по неку страну,  
туђу реч, са мером, у одређеном кругу људи и у одговарајућој прилици.  

Последњих петнаестак година много речи енглеског порекла је ушло у наш  
језик. Глобализација је учинила да сви језици почињу да личе на енглески. Уплив 
англицизама у српски језик, нарочито међу младима, толики је да постоје називи  за 
тај посебан, хибридни језик – срблиш или англосрпски. Са терминима немам 
проблем, они су прича за себе, а бесмислено би било тражити српске речи за диск,  
фајл, компјутер, сервер и слично. Али веома ружно и неприродно звуче офиси,  
фајтери, стајлинзи, аутфити, мејкапови, бановање, даунлодовање, стејџеви,  
перформанси и обавезно шеровање! Сасвим ми је довољна (немачка) шминка, јер 
свакако могу да се шминкам, али не и да се мејкапујем.   

Прошетајмо мало по својим градовима! Шта ћемо видети: билборде,  
пабове, кафее, адвертајзинг и консалтинг офисе, шопинг центре, пардон, молове, 
фастфудове, драгсторе, супермаркете. Потпуно си аут, да не кажем демоде, ако 
идеш у продавницу; ин си, да не кажем модеран, ако шопингујеш у молу! 

Сви  жуде за фановима и лајковима, а нико за  обожаваоцима и свиђањима?! 
Нико неће питати колико свиђања има на мрежи! Могла бих бесконачно да набрајам 
овакве речи и примере, јер њих свакодневно користимо у говору, читамо их у 
новинама и на интернету, слушамо на радију и телевизији.  Чини ми се, а волела 
бих да нисам у праву, да узалуд  професори, лингвисти, србисти, филолози и 
остали језички стручњаци опомињу да туђице кваре и руже наш језик и подсећају 
да треба да га чувамо и негујемо. Мало их је у односу на бројност говорника. 
Народ је тај који говори. А тренутно наш народ олако ставља туђу реч у уста (а не 
узима, нажалост, само туђу реч!). Воли  да се кити туђим перјем. И као да их није 
много брига за  искварен језик све док се разумеју. Свако прича по свом „вкусу”. 
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 А брига о језику и његовом очувању мора бити глобална и свеобухватна и 
друштвено освешћена, почев од врха, од вођа. Када буду искоренили језички 
необразоване са различитих јавних говорница, нарочито медија, тада ћемо 
победити. До тада нас они издоминираше начисто!  

Најважније је ипак да знамо шта причамо, да наше мисли и поруке 
искажемо на јасан и разумљив начин.  Људи често изговарају неке замршене 
изразе које једва могу да изговоре и којима не знају ни значење. Зашто то раде? 
Стварно не знам. Ваљда да би оставили утисак на саговорнике или показали 
колико су паметни. Углавном, покажу супротно. Бојим се да не дођемо у 
ситуацију да бабе и деде више  неће моћи да разумеју своје  унуке. Да се то не 
би десило,  минирајмо туђице, поставимо на хиљаде мина ако треба и 
дозволимо да наша  лепа српска реч победи и завлада опет  тамо где је у 
једном моменту била поражена и потиснута. Што би Матија Бећковић убојито 
рекао – тамо где се „придев расрбио”. Али не будимо искључиви и 
ограничени, не можемо ми да живимо изоловани од света. Морамо пратити 
светске трендове на свим пољима и споразумевати се са светом на начин који ће 
нас представити у најбољем светлу. Сетимо се како је то учинио  мајстор 
српског језика Иво Андрић. На најбољи  могући начин: пишући о својој 
земљи и свом народу на свом, српском језику! Како нас је представила Марија 
Шерифовић? Певајући своју „Молитву” на српском језику. Нема стида од оног 
што ти припада и чему ти припадаш.  Језик је  идентитет.   

Наш језик је потврда постојања нашег народа. Морамо га неговати и 
служити се њиме да бисмо и даље живели и поколењима преносили нашу богату 
историју, културу и традицију. Српски језик је светски језик, као што су то и 
сви други језици. Они се међусобно преплићу и мешају  и због тога су 
туђице у језику неизбежна појава.  Као и у животу, тако и у језику, нормално је 
позајмити оно што немамо. Позајмити не значи узимати и шаком и капом, 
него умерено – да попунимо недостатке, које уосталом сви имају. Ако бисте 
ме питали да ли користим туђице у свом говору, одговор би био потврдан. 
Али их не користим тако да ме саговорник не разуме. Не користим их тако 
дагубим своје српско биће. И не користим их без преке потребе!   

Анђела Сретеновић, II2 / Медицинска школа Чачак 
Ментор Сања Перовановић 
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Минирај реч „издоминирај” – о туђицама у савременом српском језику 

Језик је жив, свакодневно се мења, старе речи се заборављају, нове усвајају. 
Утицај страних речи на српски језик почео је јако рано и данас без тих речи не  
можемо да замислимо живот. Међутим, оно на шта можемо да утичемо је 
неконтролисана употреба нових страних речи, највише у говору младих. Такве 
речи замењују српске, одузимају језику посебност и све више наш језик 
приближавају другим језицима. Да ли су све речи опасне, којих се треба бојати?  

У складу са променама на историјском плану, дешавале су се и промене у 
језику. Доселивши се на Балкан у 7. веку, Срби су се сусрели са староседелачким 
романским становништвом, писменост и хришћанство примају од грчких 
мисионара. Средином 15. века падају под турску власт, неколико деценија 
касније налазиће се између две ватре – Османског и Аустријског царства. 
Српско становништво у Далмацији било је под  великим утицајем 
Млетачке. Због незадовољства животом у тадашњим српским државама, сеобе у 
Аустрију и Русију постају све учесталије. Крајем 19. и почетком 20. века све 
већи број српских интелектуалаца студира у Француској, а светска доминација 
енглеског језика није нас заобишла. Све је ово утицало на то да данас у српском 
језику препознајемо речи латинског, грчког, турског, немачког, мађарског, 
руског, француског и енглеског језика.  

Огромна већина позајмљеница прихваћена је с разлогом – да одговори на 
неку спрецифичну потребу, и зато би њихово избацивање представљало 
сиромашење језика. Такве примери су обогатили српски језик не само новим 
обликом, тј. самом речју, него и новим и до сада непознатим садржајем, тј. 
значењем.  

Стране речи преузимамо  онда  када  не  можемо  да  начинимо  своју,  а  
своју  реч можемо начинити или произвољним именовањем, превођењем значења 
стране речи или посрбљaвањем. То можемо постићи домаћом једночланом речи: 
уместо аутомобил рећи кола; идеја/(за)мисао; идеал/узор; реализација/остварење; 
изведеницом: стадион/игралиште, шофер/возач; сложеницом: фудбал/ногомет; 
адвокат/правобранитељ; синтагматско-контекстуалним превођењем стране 
речи: бизнисмен /пословни човек; викенд/недељни одмор/крај недеље. 

Најједноставније је стране речи заменити једночланом речи или 
изведеницом, а најтеже синтагмом јер она уједно отежава и дужи комуникацију 
(Када бисмо нпр. уместо: „Подигао сам новац на аутомату.” говорили: „Подигао 
сам новац на уређају који делује помоћу уграђеног механизма без потребне 
људске контроле.”). У тим случајевима, коришћење домаћих речи уместо туђица 
није увек ствар наше воље и избора.   

Међутим, неки изрази колико год изгледали као синоними не могу у 
потпуности да замене страну реч. Реч рачунар дословно значи „уређај за 
рачунање” с обзиром на то да је мотивисана реч, па се повезује са мотивном речју 
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рачун иако данас компјутери не служе само за рачунање. С те стране, реч компјутер 
је погоднија за обогаћивање новим значењима.   

Исто тако ако бисмо покушали да уместо туђице за неки предмет 
користимо реч која описује неку његову доминантну особину, опет не бисмо 
били у могућности да то у потпуности изведемо. Енглеска реч комбајн 
представља машину која обавља истовремено више операција (и коси и врше, 
жање и млати жито), па уместо комбајн не можемо користити само речи 
сејачица, косачица, берачица јер су оне већ резервисане за друге машине.   

Уз то, домаћи изрази смишљени као замена за туђицу често остављају 
утисак вештачке кованице и изазивају већи отпор него ма која туђица. Чак иако 
направимо нови, више српки  израз, да ли га је могуће увести у употребу или ће  
људи користити већ познате изразе? Са овим ставом слажу се и лингвисти, 
Томислав Маретић је рекао: „Кад који наш чистунац и начини добру коју ријеч, 
често је некако укочена, нема у њој правога живота.” Стјепан Бабић каже: „Као 
што видимо, није тешко направити нову ријеч, тешко ју је увести у опћу употребу, 
у књижевни језик.”  

Tреба водити рачуна о томе како се по фонолошким и морфолошким 
особина уклапају у српски језик. Речи као инстинкт, инфракт, кунстдрук садрже 
сугласничке групе тешке за изговор. Оне као нокдаун, драгстор, брејкданс задају 
правописне тешкоће у вези с једначењем по звучности. Ту су и именице које 
се не мењају по падежима као леди и придеви који не могу да се пореде нпр. 
фер. За какао речником уз Правопис одређено је да му је генитив какаоа, уз то 
множина остаје и даље неизвесна ако бисмо реч кафа мењали са речи какао. Исти 
случај је и код именице шоу, да ли множина шоуови звучи добро?  

Иако су неки германизми после неког времена замењени, па данас све више 
уместо шпајз користимо остава; веш/рубље, и даље је лакше рећи рикверц него 
уназадни ход; сенф уместо слачица. Штавише, за речи као плац и шлајм немамо 
адекватну замену. Плац није „градилиште” јер градилиштем данас називамо 
место на коме је градња већ почела; шлајм није „испљувак” док не изађе из грла. 
Овакви примери показују нам да о речима не смемо судити на основу њиховог  
порекла, него на основу тога како функционишу у језику данас.  

Када је реч о турцизмима, један део је одомаћен (занат, ћелав), други се још 
чувају као регионализми у Босни и Херцеговини, а можемо их заменити (пенџер/  
прозор; авлија/двориште; теферич/вашар; кијамет/временска непогода/вејавица; 
тазе/свеже) или као архаизми у књижевности (телал/гласник; зулум/насиље; 
шејтан/ђаво; магаза/складиште). 

Питање туђица може се решавати и на стилском нивоу: њихова употреба 
условљена је природом текстова, у којима су многи изрази страног порекла 
апсолутно неопходни, па до поезије која не трпи туђице осим оних 
најодомаћенијих. Наше доба придаје знатно већу важност техници, политици и 
администрацији него уметничкој прози и поезији, и у том се смислу догађа да се 
претера с учесталошћу позајмљеница на штету домаћих синонима. Требало би да 
негујемо домаће речи које су данас незаслужено запостављене (нпр. активност/  
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делатност; коресподенција/преписка; конфликт/сукоб; компензација/надокнада; 
дигнитет/достојанство; евидентан/очигледан; контрадикторан/противречан; 
иритирати/дражити; лимитирати/ограничити;  хипокризија/лицемерство).  

Ово је сугестија писцу да употреби домаћу реч тамо где је то  могуће. 
У великој већини случајева биће могуће из чега не следи да је страна реч 

сувишна. Чак и ако претпоставимо да се по значењу и употреби не разликује од 
домаће, она је и тада корисна као „стилска резерва”, то јест као средство да 
се избегне понављање.   

Такође, позајмљенице треба избегавати у лошим преводима, онда када 
преводиоци нису свесни да у српском језику постоји такав облик или да има 
сасвим друго значење: користе реч содиум (sodium) уместо наше речи натријум 
као и потасијум (potassium) уместо калијум. Среће се и нитроген уместо азот, 
оксиген и хидроген уместо водоник. Јавља се и бабун уместо павијан, Силиконска 
долина уместо Силицијумова долина (енглеско silicon, назив за елемент силицијум, 
побркано је са  једињењима силиконима, енгл. silicone).  

Често у медијима чујемо како је посао из снова бити инфлуенсер, само 
путује и  иде на ивенте, како наши спортисти доминирају у кошарци, како млади 
теже што већем броју лајкова и фоловера на друштвеним мрежама, а да бисмо 
били здрави потребно је да идемо у џим. 

Очигледно је да овде има више енглеских него српских речи и да  замену за 
њих морамо наћи. Ко је заправо  инфлуенсер? Неко би рекао: посредник између 
продавца и купца, особа која рекламира производ и има утицаја на своје 
фоловере. Фоловере? Ову реч смо чак почели и да мењамо по падежима, 
правимо чудне изведенице. 

Док се још нису сасвим уклопиле и док су већини још непознате и 
неразумљиве, морамо их заменити одговарајућим синонимима. Њиховом заменом 
не правимо чудне кованице јер замену већ имамо. Можемо рећи уместо: лајковати – 
волети, допадати се; инвент –догађај; фоловати/фоловери–пратити/пратилац;  
доминирати – бити бољи, истицати се. Млади све више употребљавају ове речи 
као показатељ важности, праћења трендова, истицање, да не кажем доминацију, у 
друштву.  

Душко Радовић је једном рекао да чувамо српски језик јер он нема никога 
другог осим нас. Један језик траје све док постоји народ који га говори, а сваки 
народ постоји ако има свој језик. Зато основне српске речи треба да чувамо од 
заборава, негујемо, правилно изговарама и пишемо, а по потреби користимо и 
речи из других језика. Не смемо дозволити да изгубимо језик који нас повезује са 
нашим прецима, са старим словенским коренима и који је добар показатељ бурне 
историје српског народа.  

Како бисмо напредовали у корак са светом морамо усвајати и нове термине, 
али чувати и свој индетитет и посебност јер нас то издваја.   

Литература 
Речник српског језика, Матица српска, Нови Сад 2011. 
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школа  Едука, Београд 2015.  
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Милица Поклопић III3 / Средња школа „Свети Ахилије” Ариље 
Ментор: Дејан Јоковић 



Свечани програм „Млади чувари српске народне културе” 

Победницима су награде уручене на свечаном програму „Млади чувари српске 
народне културе” који је одржан у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” у  
Чачку 11. децембра 2019. Манифестација је, као активност у оквиру свечаног 
обележавања Дана града Чачка одржана под покровитељством Града који је обезбедио 
вредан наградни књижни фонд. 

Сваки члан жирија појединачно је вредновао радове и делегирао по пет радова за 
ужи избор. О додели награда кандидатима из ужег избора жири је одлучивао на састанку 
на којем су додатно заједнички оцењивали квалитет радова.  

Жири за прву узрасну категорију (од првог до четвртог разреда) 
* Мила Мутавџић – члан Управног одбора Удружења, наставник српског језика и
књижевности у ОШ „Свети ђакон Авакум” у Трнави, аутор књиге „Приче из моје
учионице” и бројних рецензија, дугогодишњи уредник часописа „Витез” из Београда.
* Милица Матовић – наставник српског језика и књижевности у ОШ „Академик Миленко
Шушић” у Гучи, ментор у Регионалном центру за таленте у Чачку.
* Зорица Лешовић Станојевић – заменик председника Удружења, новинар „Чачанског
гласа”, аутор песничке књиге „Зрно песка у оку” и два зборника „Моравски сусрети и
повеље”.

Жири за другу узрасну категорију (од петог до осмог разреда) 
* Сања Перовановић – наставник српског језика и књижевности у Медицинској школи
у Чачку, координатор за средње школе у Подружници Друштва за српски језик и
књижевност за Моравички округ, истакнути члан Удружења;
* Маја Настић – наставник српског језика и књижевности у Школи за образовање
одраслих у Чачку, истакнути члан Удружења и
* Данијела Ковачевић Микић – председник Удружења, просветни саветник у Школској
управи у Чачку, аутор монографије „Критичка (не)сагласја Славка Гордића” и бројних
књижевнокритичких радова објављиваних у периодици, ментор Регионалног центра за
таленте у Чачку.

Жири за трећу узрасну категорију (средња школа) 
* Др Оливера Крупеж – председник Подружнице Друштва за српски језик и књижевност за 
Моравички округ, наставник и самостални педагошки саветник у ОШ „Милица Павловић” у 
Чачку, члан Управног одбора Удружења;
* Милица Милошевић – наставник српског језика и књижевности у  ОШ „Горачићи“ 
у  Горачићима, члан Редакције часописа „Витез” из Београда, истакнути члан Удружења;
* Данијела Ковачевић Микић – председник Удружења, просветни саветник у Школској 
управи у Чачку, аутор монографије „Критичка (не)сагласја Славка Гордића” и бројних 
књижевнокритичких радова објављиваних у периодици, ментор Регионалног центра за 
таленте у Чачку.



Фотографије са свечаног програма „Млади чувари српске народне културе” који је одржан у Градској 
библиотеци „Владислав Петковић Дис” у Чачку 11. децембра 2019. 



С обзиром на техничку грешку због које нису сви радови ученика из 
расејања достављени члановима комисије, поред извињења у име Удружења, трочлана 
комисија је на ванредној седници одржаној 16. 12. 2019. прочитала све радове  ученика 
из расејања и донела једногласну одлуку да се Српској допунској школи из Париског 
региона додели Специјална диплома „Млади чувари српске народне културе" за 
изузетан допринос очувању српског језика и српске културне баштине. 

Е-публикација садржи све радове, укључујући и оне који нису вредновани јер су 
дисквалификовани због непоштовања пропозиција или су стигли након рока.  
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 Анђела Аврамовић, 4. разред, ОШ „Милинко Кушић”, Ивањица, 
наставник Олгица Цветковић; 
Федор Живковић, 1. разред, ОШ „Милица Павловић”, Чачак, 
наставник Милена Аћимовић; 
Михајло Козомора, 4. разред, ОШ „Стеван Сремац”, Борча, наставник 
Дубравка Мацут. 

Сузана Радоњић, 8. разред, ОШ „Сретен Лазаревић”, Прилике, 
наставник Верица Костић; 
Дуња Крнетић, 5. разред, ОШ „Татомир Анђелић”, Мрчајевци, 
наставник Снежана Симеуновић; 
Богдан Ђокић,  5.  разред,  ОШ  „Милинко  Кушић”,  Ивањица, 
наставник Светлана Куч;  
Нина Николија Тимотијевић, 8. разред, ОШ „Вук Караџић”, Чачак, 
наставник Душица Ћурчић; 

Урош Тирнанић, први разред Савремене гимназије у Београду; 
Наталија Божић, четврти разред Медицинске школе у Чачку, 
наставник Мица Костић; 
Анђелија Ђорђевић, први разред Уметничке  школе  у  Нишу,  
наставник мр Јасмина Станковић; 
Вук Радмиловић, четврти разред, ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад, 
ментор катихета Љиљана Перишић Бурсаћ. 
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	Хелена Тановић, IV3 / ОШ ,,Стеван Сремац” Борча
	Михајло Козомара, IV3 / ОШ ,,Стеван Сремац” Борча
	Андријана Јовић, IV3 / ОШ „21. октобар” Крагујевац


	Други циклус образовања
	од петог до осмог разреда основне школе
	Стари предмет са тавана
	Александра Перић, II / ОШ „Дража Марковић Рођа” Смољинац
	Николина  Стојковић,  V / ОШ „Дража Марковић Рођа” Смољинац
	Николина Живановић, V / ОШ „Дража Марковић Рођа” Смољинац
	Дуња Крнетић, V1 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци
	Маша Ђедовић, V1 / ОШ „Милан Благојевић” Лучани
	Марта Миловачевић, V1 / ОШ „Милан Благојевић” Лучани
	Марта Стојановић, V1 / ОШ „Радоје Домановић” Манојловце, Лесковац
	Лара Милена Мартин, V1 / ОШ „Краљ Александар I” Горњи Милановац
	Милана Бисенић, V1 / ОШ „Милан Благојевић” Лучани
	Исидора Обрадовић, V2 / ОШ „Академик Миленко Шушић” Гуча
	Дуња Мићић,  V2 / ОШ „Академик Миленко Шушић” Гуча
	Тамара Јовановић, V2 / ОШ ,,Милинко Кушић” Ивањица
	Марина Јовановић, V2 / ОШ ,,Милинко Кушић” Ивањица
	Добрила Вратоњић, V3 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица
	Богдан Ђокић, V3 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица
	Анастасија Андонов, V3 / ОШ „Никола Тесла” Београд
	Ђорђе Вукићевић, V4 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица
	Миљана Кривокућа, V4 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица
	Искра Васиљевић, V5 / ОШ „Четврти краљевачки батаљон” Краљево
	Ања Тркља, V6 / ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” Београд
	Невена Стевановић, VI / ОШ „Горачићиˮ Горачићи, Лучани
	Велибор Поповић, VI1 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица
	Милица Муњић, VI1 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица
	Лазар Михаиловић, VI1 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица
	Даница Павловић, VI1 / ОШ ,,Свети Сава” Чачак
	Марија Јеремић, VI1 / ОШ „Марко Пајић” Вича
	Александра Пантовић, VI1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Никола Обрадовић, VI1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Невена Гобељић, VI2 / ОШ „Светозар Марковић” Сјеница
	Андрија Јеринић, VI2 / ОШ ,,Светозар Марковић” Сјеница
	Нина Павловић, VI2 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци
	Лазар Грујичић, VI2 / ОШ „Нада Пурић” Ваљево
	Лара Лазић, VI2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка
	Хелена Ђорђевић, VI2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка
	Нина Живковић, VI2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ  Смедеревска Паланка
	Лазар Гвозденовић, VI4 / ОШ „Светозар Марковић” Краљево
	Николина Марковић, VI6 / ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” Београд
	Марија Јосифљевић, VII1 / ОШ ,,IV краљевачки батаљон” Краљево
	Филип Хорват, VII1 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд
	Димитрије Стоилков, VII1 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд
	Милица Бјелајац, VII1 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд
	Виктор Јеремић, VII2 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци
	Петар Арсић, VII2 / ОШ „Краљ Александар I” Горњи Милановац
	Василије Вук Цимеша, VII3 / ОШ ,,Свети Сава” Чачак
	Сањин Лазић, VII3 / ОШ „Бранко Миљковић” Ниш
	Јована Живановић, VII4 / ОШ „Краљ Александар I” Горњи Милановац
	Давид Тодоровић, VII4 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица
	Сара Брковић, VII4 / ОШ „Краљ Александар I” Горњи Милановац
	Мина Маричић, VII4 / ОШ ,,Милинко Кушић” Ивањица
	Мина Никачевић, VII4 / ОШ ,,Милинко Кушић’’ Ивањица
	Валентина Вујичић, VIII / ОШ „Горачићиˮ, Горачићи, Лучани
	Драгана Луковић, VIII1 / ОШ „Кнезова Рашковића” Божетићи, Нова Варош
	Александра Никитовић, VIII1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Петар Матовић, VIII1 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица
	Никола Ковачевић, VIII1 / ОШ „Марко Пајић” Вича
	Милица Стојић, VIII2 / ОШ „Академик Миленко Шушић” Гуча
	Теодора Пејовић, VIII2 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Софија Тутуновић, VIII2 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Јована Петровић, VIII3 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд
	Петар Ташић, VIII3 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд
	Антонина Обрадовић, VIII4 / ОШ „Стеван Синђелић” Београд
	Николина Ландуп V3 / ОШ „Никола Тесла” Београд
	Мина Луковић, VII / ОШ ,,Котража” Котража
	Ања Стефановић, VIII2 / ОШ „Јован Поповић”  Београд

	Прича из мог краја
	Тамара Вучићевић V1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Николина Илић V1 / ОШ ,,Момчило Поповић – Озрен” Параћин
	Николина Јеротијевић, V2 / ОШ ,,Милинко Кушић” Ивањица
	Богдан Толић, V3 / ОШ ,,Свети Сава” Горњи Милановац
	Нина Јечменић, VI / ОШ „Горачићиˮ, Горачићи, Лучани
	Тамара Бојовић, VI1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Ема Зечевић, VI1 / ОШ „Никола Тесла” Београд
	Стеван Кошчица VI2/ ОШ ,,Васа Стајић” Мокрин
	Ана Милићевић,  VI4 / ОШ „Слободан Бајић Пајаˮ Пећинци
	Анђелија  Јаковљевић, VII / ОШ „Слободан Пенезић Крцунˮ Јунковац
	Јелена Петковић, VII / ОШ „Горачићиˮ Горачићи, Лучани
	Јована Шарковић, VII1 / ОШ ,,Свети Сава” Чачак
	Михаило Милованчевић, VII1 / ОШ„Академик Миленко Шушић” Гуча
	Крсман Јевремовић, VII1 / ОШ„Академик Миленко Шушић” Гуча
	Тина Новитовић VII2 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Марина Новитовић, VII2 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Николина Злопорубовић, VII2 /ОШ ,,Рајак Павићевић” Бајина Башта
	Маријана Плазинић, VIII / ОШ „Горачићиˮ, Горачићи, Лучани
	Теодора Илић, VIII1 / ОШ ,,Свети Саваˮ Владичин Хан
	Александра Иванковић, VIII1 / ОШ „Кнезова Рашковића” Божетићи, Нова Варош
	Сузана Радоњић, VIII1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Анђела Стевановић, VIII1 / ОШ„Сретен Лазаревић” Прилике
	Гордана Јевђовић, VIII1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Милица Мојсиловић,  VIII1 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Николина Милутиновић, VIII2 / ОШ „Сретен Лазаревић” Прилике
	Наталија Јеремић VIII2 /ОШ „Бранко Радичевић” Лугавчина
	Јована Илић, VIII1 / Основна школа за образовање одраслих, Чачак
	Хаџи Љиља Плавшић, VIII4 / Основна школа за образовање одраслих Чачак

	Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим
	Михаило Вучићевић, V1 / ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци
	Теодора Ракићевић, V2 / ОШ „Академик Миленко Шушић” Гуча
	Лана Илић, VI2 / ОШ „Др Јован Цвијић” Смедерево
	Хелена Татић, VII1 / ОШ „Краљ Александар Iˮ Нови Београд
	Софија Обрадовић, VII1 / ОШ „Војвода Мишићˮ Савски венац, Београд
	Јована Обровић, VII3 / ОШ ,,Свети Саваˮ Чачак
	Маја Чубрић, VIII / ОШ „Горачићиˮ, Горачићи, Лучани
	Нина Николија Тимотијевић, VIII / ОШ „Вук Караџић” Чачак
	Јована Бисенић, VIII2 / ОШ „Милан Благојевић” Лучани
	Никола Јевтић, VIII3 / ОШ „Краљ Александар I” Нови Београд
	Александра Поповић VIII2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка
	Теодора Радојичић, VIII2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка
	Најдана Ђокић, VIII2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка
	Катарина Рашковић, VIII2 / ОШ ,,Олга Милошевићˮ Смедеревска Паланка
	Лука Лазић, VIII3 / ОШ „Олга Милошевић” Смедеревска Паланка
	Mина Станковић, VIII3 / ОШ „Краљ Александар I” Нови Београд
	Теодора Аџић, VIII3  / ОШ„Свети Саваˮ Горњи Милановац
	Када би нас неко питао шта је то језик, сигурно бисмо одговорили да је то основно средство за споразумевање, али језик је много више од тога. Језик је највеће богатство сваког народа, сваке земље, сваке нације. Ако језик изумре, заједно са њим нестаје...

	Сара Видић, VIII4 / ОШ „Милинко Кушић” Ивањица


	Српска допунска школа у Париском региону, Културни центар Србије у Паризу
	Емилиа Варичак I / Српска допунска школа, Бонди
	Александра Јовановић I / Српска допунска школа, Сен Мор де Фосе
	Емилиа Филиповић II / Српска допунска школа, Бонди
	Жулијет Марвучић II / Српска допунска школа, Париз XX
	Дорис Ђурђевић II / Српска допунска школа, Бонди
	Вук Ђурђевић II / Српска допунска школа, Бонди – црква
	Ангелина Стојановић II / Српска допунска школа, Бонди
	Тијана Радовић III / Српска допунска школа, Бонди
	Матија Станковић III / Српска допунска школа, Париз XX
	Виктор Станојевић III / Српска допунска школа, Париз XX
	Ана Кобиљски  III / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу
	Андрија Кобиљски III / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу
	Нева Вулетић III / Српска допунска школа, Пјерфит
	Анђелина Полици III / Српска допунска школа, Левалоа Пере
	Милан Шафнер (Schaffner) III / Српска допунска школа, Vicq d’Azir
	Анђела Дувал Лазић IV / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу
	Катарина Вујанић Ритали IV / Српска допунска школа, Париз XX
	Викториа Стефановић IV / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу
	Ема Лазић IV / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу
	Лана Петровић IV / Српска допунска школа, Сен Мор де Фосе
	Теодора Станисављевић IV / Српска допунска школа, Бонди
	Ева Јовановић II / Српска допунска школа, Париз XX
	Матија Михаљица V / Српска допунска школа, Париски регион
	Леонтина Стевић V / Српска допунска школа
	Ђорђе Николић V / Српска допунска школа, Пјерфит
	Лука Радовановић V / Српска допунска школа, Пјерфит
	Милица Марковић VI / Српска допунска школа, Бонди
	Лука Станисављевић VI / Српска допунска школа, Бонди
	Тиана Максимовић VI / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу
	Петар Нешић VII / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу
	Александар Радовановић VII / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу
	Ксенија Лукић VII / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу
	Уна Тривунчић VII / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу
	Милица Клајић VIII / Српска допунска школа, Бонди
	Наташа Радовановић  VIII / Српска допунска школа, КЦ Србије у Паризу

	Трећи циклус образовања
	средња школа
	„Једино љубав мирише на бесмртност, јер мирише на Бога.”
	(Свети ава Јустин Ћелијски, српски светитељ)
	Невена Николић, II3 / Уметничка школа, Ниш
	Јелена Спасић III3 / Десета гимназија „Михајло Пупин”, Нови Београд
	Наталија Божић IV4 / Медицинска школа Чачак

	Тешко је стање када је на уснама светост а у срцу безакоње. (Свети Антоније Велики)
	Јулија Павловић, I / Средња медицинска школа „Доситеј” Пирот
	Анђелија Ђорђевић I / Уметничка школа Ниш
	Невена Ђоковић I1 / Медицинска школа Чачак
	Бојана Удовичић I2 / Медицинска школа, Чачак
	Анђeла Савић II4 / Техничка школа, Ивањица
	Аница Бујошевић III2 / Гимназија Ивањица
	Вук Радмиловић, IV2 / ЕТШ „Михајло Пупин” Нови Сад
	Павле Јакшић IV3 / Уметничка школа, Ниш
	Милена Анђелковић IV3 / Медицинска школа Чачак

	Минирај реч „издоминирај” – о туђицама у савременом српском језику
	Урош Тирнанић 14 / Савремена гимназија, Београд
	Исидора Павловић, III8 / Десета гимназија „Михајло Пупин” Нови Београд
	Анђела Сретеновић, II2 / Медицинска школа Чачак
	Милица Поклопић III3 / Средња школа „Свети Ахилије” Ариље
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