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1. место, Младен Бошковић, 3. разред, 

ОШ „Стоја Живковић Столе“ Трњане, 

ментор Љиљана Младеновић  

''Књига коју смо прочитали,  
а из ње нисмо ништа забележили,  

непрочитана је књига.'' А. Албалат 
 

Креирање читалачког дневника 
Деца нам све мање читају. Пошто савладају технику читања у 1. 

и 2. разреду, учитељи и наставници претрпани новим 

садржајима немају времена да се баве читањем и његовим 

различитим видовима - читање у себи или ,,са оловком у руци'', 

тј. истраживачко, критичко, циљано и др. Овим желимо да 

научимо децу како се води дневник прочитаних књига, јер је 

само књига из које је нешто записано, заиста и прочитана 

књига. 

 

Учимо децу да уче 

Суочавамо се са чињеницом да је све мање ученика који 

не ,,бубају'', већ из лекција издвајају кључне речи и уче оно 

битно из сваке лекције. Деца не знају да уче, а наставаницима и 

учитељима је потребан сваки вид подршке на изградњи 

логичког размишљања и у вежбању разликовања битног од 

небитног, тј. помоћ при учењу деце да уче. 

 

Битно у обиљу небитног 

У мору информација којима смо свакодневно изложени, 

потребно је направити приоритете и препознати важне и 

релевантне чињенице. Често нам се деси да трагајући за једном 

информацијом, дођемо до мноштва података у којим се често 

изгубимо. Деци је још теже. Израдом дневника и задатака које 

смо предвидели, покушавамо овим пројектном да започињомо 

лечење уоченог проблема.  

 

Разумевање текста и писано изражавање 

Сва истраживања показују да нам деца све мање читају, на 

тестовима показују лоше резултате из области разумевања 

текста и вештине читања, а и реалност потврђује да нам је 

фонд речи младих све сиромашнији, упућен на жаргонизме и 

туђице. Тајна освајања језичке културе – усмене и писмене, 

лежи у читању. Враћањем књиге у дечје руке, обогатићемо 

њихов речнички фонд, а тиме и могућности изражавања. 

Обнављање фондова школских библиотека 

Већина школских библиотека у Србији не може се 

похвалити добром опремљеношћу не само књигама, већ 

ни материјално техничким условима. Школски 

библиотекари су једини сведоци да деца воле да читају, 

али не оне старе и прашњаве лектире којима су школске 

библиотеке испуњене. Сарадњом са издавачким кућама 

и другим добротворима желимо да обновимо фондове 

школских библиотека и омогућимо деци да читају 

саврмене популарне књиге, како би прешли и на 

класике српске и светске књижевности. 

 

Сарадња са српским школама у дијаспори 

Савремене комуникације и интернет мрежа претвориле 

су свет у једно велико село, па наши људи широм света 

много лакше могу д аостану у контакту са матицом. На 

срећу, школа српског језика у дијаспори има, али да би 

се грејали на ватри домаћег огњишта, увек им је 

потребна пријатељска рука. Овим пројектном желимо 

да остваримо сарадњу и са учитељима и наставницима 

српског језика широм света, да се српска реч и 

ћирилица чују и негују свуда где Срби живе.  

 

Бранко Ћопић 

Славимо стогодишњицу рођења писца који спаја људе и 

просторе, претке и потомке, децу и књиге. 



 

Ауторски тим 

 

Маја Радоман Цветићанин - координатор  Пројекта 

Војкан Поповић - сарадник координатора 

Бранислава Бошковић, библиотекар 

Славица Павловић, школски библиотекар (школа домаћин) 

Соња Станковић, школски библиотекар 

Сандра Живадиновић, наставник српског језика 

Бранка Виденовић, наставник српског језика 

Јелена Недељковић, школски библиотекар 

Наташа Богдановић, учитељица 

Марија Петровић, наставник српског језика 

Јована Стојковић, школски библиотекар 

Власта Ценић, наставник српског језика (сарадња са 

добротворима песницима) 

Соња Ђорђевић, наставник српског језика (аутор тестова) 

Александра Милутиновић, наставник српског језика 

(финансијски директор Пројекта) 

Тамара Милутиновић, школ.библиотекар (сарадња са 

издавачима) 

Драгана Мијатовић Јовановић, координатор за дијаспору  

Ихај-хај, па зар све око 

нас није једно велико 

дјетињство и безбрижни 

несташлук, једно весело 

ходање на глави, које 

само уозбиљавају и кваре 

строге маме, пољари, 

жандарми, попови и 

разни други од којих се 

мораш крити и бјежати а 

да ни сам не знаш због 

чега. 

С Т Р А Н А  8  Школе учеснице 
ОШ,,Вожд Карађорђе''- Алексинац (школа 
домаћин) 
ОШ,,Вук Караџић'' – Дољевац (школа чувар 
Читалачког ранца) 
ОШ „Стојан Живковић Столе―-Трњане 
ОШ,,Десанка Максимовић''- Катун 
ОШ „Аца Синадиновић― - Лоћика 
ОШ „Вук Караџић― - Житковац 
ОШ „Јован Јовановић Змај― Ал. Рудник 
ОШ,,Доситеј Обрадовић'' - Ћићевац 
ОШ,,Војвода Пријезда'' - Сталаћ 
ОШ ,,Димитрије Тодоровић Каплар'' - Књажевац 
ОШ,,Десанка Максимовић'' - Зајечар 
ОШ,,Александар Стојановић'' - Црна Трава 
ОШ,,Ђорђе Симеоновић'' - Подгорац 
ОШ,,Свети Сава'' - Кикинда 
ОШ,,Иван Вушовић'' - Ражањ 
ОШ„Бранко Миљковић― - Ниш 
ОШ,,Вожд Карађорђе'' Ниш 
ОШ,,Бранко Радичевић'' - Крушевац 
ОШ„Коста Абрашевић― - Београд 
ОШ ,,Mиливоје Боровић"  - Мачкат 
ОШ,,Братство јединство'' Сомбор 
ОШ,,Љупче Николић'' Алексинац 
ОШ,,Нада Поповић'' Крушевац 
ОШ,,Свети Сава'' Суботинац 
ОШ,,Милоје Закић'' Куршумлија 
ОШ,,Дринка Павловић'' Куршумлија 
ОШ,,Иво Андрић―Бања Лука 
ОШ„Ј.Ј.Змај―Бања Лука 
ООУ,,Јонче Смугрески― , Обршани, општина 
Кривогаштани 
ООУ„ Блаже Конески ―- Велес 
Школа српског  језика и културе ,,Вук 
Стефановић Караџић'' Амстелвен, Холандија 
Коло српских сестара ,,Света Петка'', Осло, 
Норвешка 
Допунска школа српског језика „Стефан 
Немања―, Утрехт, Холандија 



 

 

     Желим да одгајам срећно и 

здраво покољење наших 

младих људи који ће знати да 

воле, цијене и чувају човјека, 

своју земљу и културу. Желим 

да васпитавам наше 

трудбенике и ствараоце у 

великој борби за 

напедак свих 

људи. Хоћу да 

вам, такођер, 

испричам и то са каквим су се 

жаром наши људи борили за 

ослобођење своје отаџбине, 

како су јуначки гинули и 

давали несебиче жртве. 

     Хоћу у својим књигама да 

опишем и љепоте наше 

домовине, њезина богатства и 

њене људе. Хоћу да насликам 

величину и племенитост 

људског стваралачког рада. Да 

причам о братству свих људи 

наше планете. 

Задатак је сваке праве 

књижевности да оплемењује 

човјека и да му живот учини 

љепшим и садржајнијим. Она 

је позвана да човјека надахњује 

и подстиче на велика дјела и 

херојске подвиге.  

   Такву књижевност одувијек 

сам волио и такву сам желио и 

настојао да пишем. 

    

  

Задатак је сваке праве књижевности да оплемењује човјека... 

БРАНКО ЋОПИЋ 

  Шта желим да постигнем својим књигама? 

М О Ж Е Т Е  

П Р О Ч И Т А Т И  

РЕПОРТАЖЕ:  

Из 

егзотичних 

крајева 

(Земља 

змајева и 

 

ЛИЈАНОВЕ 

СТРАНЕ 

Лијанова  

зоологија 

Лијанова збирка 

“тркова” 

Другарица Рајка 

Шљивић 

Како расту ципеле 

 

 

СЉЕЗОВЕ 

СТРАНЕ 

 

У земљи јежева и 

медведа 

 

ОГЛАСИ И 

СТИХОВИ 

 

РАЗГОВОРИ С 

ЈУНАЦИМА 

 

ПИТАЊА 

ЧИТАЛАЦА 

 

H O M E  

Чаробни врт Бранка ћопића 
С Т Р А Н А  3  

Ч А Р О Б Н И  В Р Т  Б Р А Н К А  

УВОДНА РЕЧ 

ПИСЦА 

РАЗГОВОР С 

ПОВОДОМ 

Шта желим  да 

постигнем својим 

књигама 

 

Журим да испричам 

златну бајку о људима. 



 

М А Ј ,  2 0 1 5 .  Г О Д И Н Е  

Ч А Р О Б Н И  В Р Т  Б Р А Н К А  Ћ О П И Ћ А  

ТРЕБА СЕ 
ВРАТИТИ У 

ДЕТИЊСТВО И 

ОСТАТИ ЧИСТА 

СРЦА 

Жеља ми је да у овај тужни свет, набијен мрачним 

слутњама, унесем што више смешка, надања, плавих 

бајки и пуна пунцијата кола стрмоглавих пустих и 

других лагарија. 



 

 

РЕПОРТАЖЕ ИЗ ЕГЗОТИЧНИХ 

КРАЈЕВА 

 

М А Ј ,  2 0 1 5 .  Г О Д И Н Е  

Моле се сви посјетиоци да 

приликом уласка у 

ову земљу отресу 

обичну земаљску 

прашину са својих 

стопала, копита, 

папака, шапа, канџи 

итд., а исто тако да се 

држе сљедећих 

правила: 

1. Ничем се не 

чуди, то је 

непристојно, 

2. Пази да не погазиш 

патуљке, 

3. Чувај се да тебе не 

погазе дивови, 

4. Од превозних 

средстава 

употребљавај: летећи 

ћилим,  птицу Оја-Аја,   

обичну метлу и  чизме од 

седам миља. Вози десном 

страном, брзина 

неограничена, 

5. Стан и храна за путнике 

обезбијеђени у „Крчми на 

кокошијим ногама“. 

6. Плаћа се према 

вјештини путника: или 

ничим или главом. Услуга 

брза и тачна, 

7. Приликом купања у 

језерима чувај се змајева и 

аждаја. Зато пливај с 

мачем, 

8. привикни се да носиш 

главу у торби 

9. Ако немаш храброст, не 

улази у ову земљу, 

она је само за 

одважне и немирне, 

10.Преношење чуда из  

царства бајки на 

обичну земљу опасно 

је, зато мораш имати 

смјелости, 

11.Не издај свог друга, то 

се и овдје строго 

кажњава. 

Управа Земље бајки:  

 

Уколико се нађете  

у Земљи бајки  

испод 

змајевих  

крила Упутства за употребу или  
има ли овде змајева? 

Да се тамо по планини заиста 

скита и бадаваџише неки змај или 

тако нека друга страхота, свједоче 

вам и ови знаци: 

1. по планини се налази много 

ишчупаног дрвећа, а то може 

само дјело оног објешењака 

змаја, иако шумар тврди да је 

то учинио вјетар. 

2. Љети се на више мјеста шума Љети се на више мјеста шума 

запали тако да чак и војска мора запали тако да чак и војска мора 

долазити мора долазити да гаси долазити мора долазити да гаси 

пожар. Шумар,  да истина, пожар. Шумар,  да истина, 

прича како тај пожар долази од прича како тај пожар долази од 

смоле која капље на усијани смоле која капље на усијани 

камен или од неопрезних људи камен или од неопрезних људи 

који ложе ватру, али ја му то, који ложе ватру, али ја му то, 

братац, не вјерујем. То се змај братац, не вјерујем. То се змај 

задува идући по врућини, па му задува идући по врућини, па му 

из ноздрва све пламен суче и из ноздрва све пламен суче и 

гору пали.гору пали.  

 Зашто би иначе војска  ишла 

да гаси, војска има топове, 

бубњеве и жуте месинкојих 

све грми? 

3. Кад је мећава и бурно 

вријеме, дубоко у Грмеч-

планини нешто хуји и тутњи 

као далека грмљавина. Није 

то глас буре, као што вели 

шумар, него то змај бјежи 

пред мећавом тражећи своју 

пећину. 

4. Кад сам једном пролазио 

кроз Грмеч, нешто је у 

густишу страшно шушнуло. 

То је змај сигруно стресао 

своја крила. 

 

 

 

5. А зашто, молим ја вас, шумар 

увијек иде с пушком кроз Грмеч кад 

тамо нема змајева? Аха, укебали смо 

га: боји се змаја! 

Ти, к
оји улази

ш 

овдје, о
стави 

напољу све своје 

буве и чичке  
РАСКОВНИЧАР 1.награда, СТАНКОВИЋ ПЕТРА, 

четврти разред,, ОШ ―ВУК КАРАЏИЋ‖ ДОЉЕВАЦ 



 

Шта ако се нађете очи у очи са змајем 

С Т Р А Н А  5  Ч А Р О Б Н И  В Р Т  Б Р А Н К А  

Змајевима је често досадно.  

Ево искустава становника шуме 

са њима. 

Овим нашим ―грмечким‖ 

змајевима медвјед је већ био 

испричао све своје приче, а знао 

их је свега пет и по ако се ту 

урачунају и оне четири које су му 

из главе извјетриле док је брао 

малине, па још једна које није 

могао да се сјети.  

Вјеверичине приче све су 

дубиле на глави, па их је било 

тешко разумјети, а вук је, опет, 

знао само почетак свек приче, а 

остатак би једноставно појео.  

Његово је причање изгледапо, по 

прилици, овако:  

Била је једном једна овца, па 

малчице залутала у шуми... 

Па шта је даље било? - питао 

је радознали змај. 

Ништа. Ево је сад у мом 

трбуху—одговарао је вук. 

Чича-мича, поједена 

прича! 

Доље се виде не само обичне, 

свакодневне ствари, него и све 

оно о чему људи маштају, чега 

се плаше и што у себи 

смишљају. 

 Види се, на примјер, необична 

ракета коју већ годинама 

смишља и конструише 

познати научник. Упоредо с 

Затрепере непозната свјетла, 

јаве се тајанствени пјевачи, 

оживе чудне сјенке.  

Ја онда потегнем свој дурбин и 

почем да разгледам шта се то 

ради на земљи, испод змајевих 

крила. 

Да само видиш чуда! 

њим шета немирни бучни 

објешењак ђаво, господар 

планинске ријеке, како га је то 

замислио празновјеран 

сељак. 

Ја онда не будем лијен, већ, 

сједећи у оној корпи под 

крилима змаја, забиљежим све 

што сам видио и чуо и – ето ти 

– испадне читава књига. 

сјајна крила и запјевуцка: 

- Охо-хо-хо, це-де-еф, готово је 

полазимо! 

Ја му онда вежем испод крила 

једну стару корпу за угаљ, 

смјестим се у њу, понесем са 

собом дурбин, удицу, мрежу 

за лептире и за звијезде 

падалице, и још којешта друго 

заједно с четком за зубе, па 

рапортирам:  

- Спреман за покрет! Ђи,ђи! 

Полети змај под модро небо 

и горе у висини тако рашири 

своја блистава крила да 

њима закрили, чини ми се, 

Кад год зажелим да видим и 

чујем необичне ствари, ја му 

само подвикнем:  

Хеј, ти, стари обешењаче, 

рашири крила да видимо 

шта се по свијету ради! 

Мој прика змај нато сам кихне 

и стресе с леђа прашину, читав 

облак и по, па рашири дуга 

Како издресирати свога змаја 

Безбој се чудних ствари дозна и види кад се над земљом рашире крила 

свемоћног и свевидећег змаја Фантазије. 

Има још и чуднијих ствари. 

Пише: ЧУВЕНИ ДРЕСЕР 

ЗМАЈЕВА 

СВЕДОЧАНСТВА 

Нећеш ми 

вјеровати, али 

кажем ти: 

много истине 

има у ови 

причама 

покупљеним 

испод змајевих 

крила. 



 

 

ЛИЈАНОВА 

ЗООЛОГИЈА 

Један од подгрмечких научника 

представиће нам своја велика открића. До 

тих открића дошао је витлајући кутлачом 

у скривеном партизанском логору и 

дружећи се са умним учитељем, али и 

разгањајући и прегањајући превејане 

партизанске курире. 

Проучавајући свет око себе дошао је до 

веома интересантиних открића која би 

заслужила да се нађу у великим научим 

књигама. Он тиме доводи у искушење 

веће учењаке од њега чији би задатак био 

да забележе или бар осликају једну од 

његових новооткривених животињских 

врста. Мајмун говеђи,  

коњски ован,  

псећа кокош,  

јагње соколово, 

 медвјеђа аждаја,  

ЛИЈАНОВЕ СТРАНЕ 
С Т Р А Н А  6  

Ч А Р О Б Н И  В Р Т  Б Р А Н К А  Ћ О П И Ћ А  

ЛИЈАН О СЕБИ: Хе-хе, многим сам 

ја дјечаку скувао врућу попару кад 

пусти говеда у туђи кукуруз!  А 

знао сам понеком и кашу 

замијесити, запржити му чорбу, 

забиберити му ручак, частити га 

љесковом тараном, начинити од 

коњска мазга,  

ћурећи гусан,  

пасји вук,  

прасећи магарац,  

магарећи сомови,  

ошишана кобилећа овца,  

проскитани мачји лисац,  

зелембаћи жабљи,  

зечји паунови,  

свињски краворепац ...  

Животиње по Лијану 

2. место 

Ивана Зорзић, први разред, 

ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат,  

ментор Драгана Зорзић 

3. место  

Невена Ристић,први разред ,  

ОШ „Десанка Максимовић― 

Катун, ментор Бранислава 

Маринковић   

Буди први и нацртај неку од 

Лијанових животиња. 

М
ес

то
 за

 р
ад

озн
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Лијанова збирка “тркова” 

С Т Р А Н А  7  Ч А Р О Б Н И  В Р Т  Б Р А Н К А  

У свом дугом и успешном 

животу наш Лијан је био 

приморан да, јурећи сеоску 

дечурлију и бежећи пред 

разноразним невољама, 

усаврши јурњаву и да јој 

најразличитије облике.  

Његови пољарски табани 

искусили су и запамтили 

најразличитије “тркове” на 

тим просторима. Имамо 

част да их са вама 

поделимо, равно са 

Лијанових табана. 

Трк-ватрењак  

ласање,  

препредање,  

угију,  

думагију,  

маглирање,  

стругање,  

брисање 

кроз 

таму... 

Љубитељ свију боца, чутура, 

бардака, чокања, буради, каца, 

чашица, цистерни, подрума, 

мехова, крчметина и осталих 

предмета из коjих се може или у 

којима се може пити, цевчити, 

сукати и ждрљекати (име познато 

редакцији) нашао се једног дана у 

чуду:  

И ракија је алкохол – дочека га 

Војкан. – Зар никад ниси чуо да 

ракију тако зову?  

 Дабогда се претворио у 

најобичнијег прасећег магарца ако 

сам икада чуо да ракију зову тако 

ружним именом! – узе да се куне 

пољар. Чуо сам да је зову 

шљивовица, јабуковача, 

дудовача, оскорушовача, 

комовица, клековача, дасковача, 

пелинковача, траварица, горка, 

љута, мека, цујка, кукурузовача, 

кркан, лудара, вратоломка, 

посестрима, мајчица, блебетуша, 

земљотресица, млијеко које се 

музе из казана.  

Другарица  

Рајка Шљивић 

ОВАКО  ИЗГЛЕДА ЛИЈАН 

КАД ОДЛАЗИ У АКЦИЈУ 

Пошто његови табани вешто крију 

трагове, Лијан би вам био захвалан ако 

све његове тркове замислите прво, па 

онда и опишете. Разлози томе су 

следећи: “Сваку другу ријеч почнем 

великим словом, а кад сам добре 

воље, ја ожежем све с реда великим. 

Шта да шкртарим, нисам ти ја 

тврдица.” 

ЗА  ЉУБИТЕЉЕ  РЕЧИ 

КАКО РАСТУ ЦИПЕЛЕ 

 

Нађе му се на глави клемпава 

слама шеширчна изједена обода, 

на леђима подерана капутина... 

испод капута су се настављале 

срозане чакширетине у чијем би 

се туру комотно могла 

понамјестити куја с петоро 

штенади. Све се завршавало 

разгаженим опанчинама 

неодређена облика, старости и 

боје. Додајте још уз то чичин 

црвени нос, лукаве очице испод 

густих обрветина и тољагу у 

руци... 

РАСКОВНИЧАР 

Душан Остојић, 3.место,  

ОШ „Десанка 

Максимовић“ Зајечар,  

ментор Селена Аврамовић 

Речи су се измешале после 

једног обућарског 

земљотреса. Поређај  

појмове  по величини 

(од највећег до 

најмањег): цокуле, 

цокулаши, 

ципелендаћи, 

ципелетине, цокул-

кондур-чамци. 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 



 

С Т Р А Н А  8  

Свак се 

брани својим 

оружјем, а 

још увијек 

није искована 

сабља која 

може сјећи 

наше 

мјесечине, 

насмијане 

зоре и тужне 

сутоне.  

КОЈЕ ЈЕ БОЈЕ ВУК? 
 

Да ли се коњ наљутио  на  деда 

Радета? 

Постоји ли коњска 

вера? 

     Сљезове стране 

Једне се недеље обични 

грмечки вук нашао у жижи 

интересовања. И сам је био 

изненађен јер је сезона лова 

већ била прошла, а и није се 

више мотао око сеоских 

атара, већ је мирно одмарао и 

удисао чист планински 

ваздух. 

Једва смо га пронашли да га 

приупитамо нешто о томе. 

Друже Вуче, можете ли нам 

рећи које је боје ваше 

крзно? 

Е, видиш, то ни сам више не 

знам. Никада нисам марио за 

боје.Али, начуо сам да се о 

мом крзну нашироко и 

надугачко приповеда доле у 

селу. 

Значи, чули сте сеоска 

говоркања. На чију бисте 

страну стали? 

Дед Раде се куне да се са 

мном родио и одрастао, па 

после читавог живота муку 

мучио, ако му је веровати на 

реч, ја сам зелен. Но, сеоска 

учитељица, која је школе 

завршила, учи децу да сам ја 

сив. Због боје мог крзна, 

која и није нека ин боја, 

најжалије ми је дечака 

Баје. Он је, сиротан, 

зарадио једно вучење за 

уши, увреду части 

његовог деда миљеника, 

па је једва отклипсао 

кући и шмрцајући 

испричао деду своју 

муку.  

Имате ли неку 

поруку? 

Ма какве боје био, 

срећан сам што су сви 

актери научили једно, 

а то је како је бити у 

вучјој кожи! 

Коњска вера: 

само честит човек може 

личити на коња; 

пратити човека верно, 

устрајно, да није сам на 

свету, да се не боји се 

вука ни хајдука. 

Никада не преварити   

некога, не сме се 

заклети  у душу, у веру, 

у шта год хоћеш, па 

опет слагати као пас 

коњ није, нити сме бити 

пакостан, завидљив, да 

туђу срећу очима не 

може гледати? 

У Подовима, крај саме 

Уне, има, на пример, у 

једног домаћина коњ, 

Дорат, душа од коња. 

До њега је стигла прича 

о деда Радетовом 

понашању на једном 

дружењу са његовим 

старим знанцем 

Петраком. 

Био сам поносан, каже 

наш саговорник, кадгод 

би ми самарџија Петрак 

рекао: Ђе си ми, Раде, 

побратиме мој!  

Ја само стригнем ушима, 

а он  ми се загледа у 

очи, и лепо ме разуме 

док му говорим: Ђе си,  

Петраче, камо те већ на 

овај крај, Србине брате!  
Испричао ми је да то 

један честит човек, скоро 

као ми коњи.  

Имао сам лепо мишљење 

о деда Радету док ми 

месец није пренео лоше 

вести. 

Ми, коњи, држимо до 

своје вере. 

Caption 

describing 

picture or 

graphic. 

Ч А Р О Б Н И  В Р Т  Б Р А Н К А  

Тако је то било у 

незаборавна 
 плава самарџијина 

времена. 

Познати који личе на 

коње: Раде Ћопић, 

Петрак, без проверених 

информација, чак и 

дечак Бајо. 



 

По читавој шуми провукао сам кроз гране танку 
сребрну паучину, попрскао пашњаке с безброј блиставих 
звјездица, читав камењар заискрио је сјајним окцима 
„мачјег злата“. Запалило се и бљеснуло мало горско језеро 
уоквирено маховином, теби у част...  

Mилује те својим златним прстима, 
     Твој Mесец 
Заиста, само онај ко много воли  
могао је да улови  један такав поклон за рођендан. 

1.награда 

Ана Аврамовић, 2. разред                

ОШ „Бранко Радичевић― Крушевац, 

ментор Милица Тренић  

 

3. награда 

Матеј Јовановић, 2. разред,          

ОШ „Десанка Максимовић― 

Зајечар, ментор Снежана Митић  

Са свих страна света стижу вести да мали 

помахнитали дечаци лове Месец, а да ли ће 

бити ухваћен, показаће време. 

Марко Живић, 5.разред, ОШ 

―Вожд Карађорђе‖ 

Алексинац, ментор Маја 

Радоман Цвјетићанин 

Најлепше стране мога дневника 

Јелена Стојадиновић, 

ОШ ―Бранко 

Миљковић‖ Ниш 

2. награда 

Љубица Антић, 2.разред, 

ОШ „Доситеј Обрадовић― 

Ћићевац, ментор Драгана 

Табаковић  

Испричај ми 
причу...  
ноћ је тако 
лијепа,  
а ја од радости 
не могу да 
заспим,  
слушаћу те. 



 

У земљи  и медведа 

С Т Р А Н А  1 0  Ч А Р О Б Н И  В Р Т  

Tакмичење у вештини 

читања и разумевању 

прочитаног и писаном 

 

1. место 

Младен Бошковић, 3.разред, ОШ “Стоја Живковић Столе” 

Трњане, ментор Љиљана Младеновић  

МЕДИН ОГЛАС 

Мркоњић Медо из Глуве Доље, 

зверка мекане душе, 

 моли пчелара за наук мудри 

 како се пчеле гуше. 

РАСКОВНИЧАР 3. место 

Софија Новковић,1. разред,  

ОШ „Свети Сава― Суботица, 

ментор Софија Ћирић 



 

ОГЛАСИ ШУМСКИХ 

НОВИНА 

 

Изишле, кажу, новине 

шумске,  

штампане сенком фином, 

цртане пером сликара Сунца,  

шаране месечином. 

ОГЛАС ДИВЉЕ СВИЊЕ 

 

Ја, дивља свиња, Брљанић Брља,  

јављам свима да знате:  

никада досад ручала нисам  

ОГЛАС МРАВА 

 

Пред кишом, јуче, својим листом, 

сакри ме цветић плав.  

Зато му јавно одајем хвалу. 

РАСКОВНИЧАР 1.награда  

Мартин Николић, други разред              

ОШ “Александар Стојановић” Црна 

Трава, ментор Љиљана Глигоријевић 

ЈАЗАВЧЕВ ОГЛАС 

Озбиљног друга Јазавац 

тражи да деле красан стан. 

Јазбину има топлу и тиху, 

згодну за зимски сан. 

Лепше је нема,а да палиш 

свећу!  

ОГЛАСИ 

ЛИЈИН ОГЛАС 

 

У густој трави надомак реке крај 

неке стазе уске,  

нашла сам синоћ, у сами сутон, 

перо госпође Гуске. 

1.награда Ана Аврамовић, 2.разред      ОШ 

‖Бранко Радичевић‖ Крушевац, 

ментор Милица Тренић 

СТРШЉЕНОВ ОГЛАС 

 

Стршљен се јавља да мегдан 

дели с бумбаром, храбрим 

Бурком. 

Ако је јунак, нек сутра дође! 



 

1.награда 

Ива Тодоровић, 4.разред,   ОШ 

Димитрије Тодоровић Каплар― 

Књажевац, ментор Гордана 

Јаневска  

3.награда 

Маша Илић, 3.разред,       

ОШ „Љупче Николић― 

Алексинац, ментор 

Споменка Лукић 

2.награда 

Весна Зец,  3.разред,                

ОШ Братство јединство― 

Сомбор, ментор Тања 

Михаљчић 



 

С Т Р А Н А 1 4  

ЗАМЕНА 

Четири двојке, нове-новцате, 

својина лична Костића Рате,  

мењам, да занате,  

за  једну тројку, осредњу, 

стару,  

половну можда или у квару. 

Општина Рума,  

сеоце Врелац,  

Ратибор Костић, азбукострелац 

ПРОДАЈА 

У ТИХОМ КУТУ, Берек-

сокаку, унучић Пера продаје 

баку.  

За песму спремна, за приче 

главна,  

за успаванке нема јој равна. 

Љути се ретко, никад не туче 

И само каткад за уши вуче. 

  

ПОКЛОН  

У броју седам Берек-сокака 

унука Перу продаје бака. Џабе 

га даје, старица вели, хитно је 

врло, бака се сели.  

Путује на југ. По врелом дану 

причаће приче орангутану.  

Задаје тврду, претврду веру 

мислити неће на свога Перу. 

  

Ч А Р О Б Н И  В Р Т  Б Р А Н К А  Ћ О П И Ћ А  

ЕВО НОВИНА 

“КУПУСНОГ ЛИСТА”,  

ОВДЕ СЕ ПИШЕ 

ИСТИНА ЧИСТА, 

ИСТИНА ЦРНА, СИВА И 

БЕЛА. 

НУДИ СЕ ДИРЕКТОР 

Полетан, спреман дечак 

основац, не пије вино, не 

воли новац, шећерне ствари 

његов су сектор, зато би 

радо био директор негде на 

селу или у граду, а у 

фабрици за чоколаду. 

ТРЕБА НАМ ШАПТАЧ 

Потребан шаптач у нашој 

школи за неке ђаке. 

За ово моли професор 

добри, Поповић Рушка, 

пошта Београд, Четврта 

мушка. 

ПОЗИВ 

 

Рођена куцо, врати се кући, нећу 

те више, никада тући! 

Моли те, куми, тужнога лика 

Вребалов Ика из Ердевика. 

Из дневника Јелене Златановић, 

6.разред, ОШ “Александар 

Стојановић” Црна Трава, ментор 

Соња Ђорђевић 

РАСКОВНИЧАР, 2. награда 

Марија Ђорђевић, 1. разред, 

ОШ „Вук Караџић“ 

Алексинац, ментор Слађана 

Видојевић  

1.награда 

 Сара Сарић, 2. разред, 

ОШ „Нада Поповић― 

Крушевац, ментор Сузана 

Ристић 



 

Продајем газду, млинара Тришу, 

доброме купцу, макар и мишу. 

Цена је скромна: ребарца суво, 

комад сланине, прасеће уво.  

Строг ми је стари, за крађу бије, 

такав ми газда по ћуди није. 

Уз чичу дајем –врло сам љут!- 

машице, чибук и брезов прут. 

Огласи   м
ачка  

Тоше  

ЧИЧА-ТРИШ
ИН ОГЛАС 

Јефтино врло, за цену лошу, 

продајем мачка, лопова Тошу. 

Поспанци такви ретко се легу, 

мишеви са њима терају шегу. 

Има ли неки трговац глупи који 

ће мога мачка да купи? Ако се 

ОГЛАС ПСА ЖУЋЕ 

Ево вам једне понуде вруће Тришиног 

џикца, скитнице Жуће.  

Већ ми се на врат попео пост, продајем 

чичу за добру кост, само нек буде 

повећа она, може од вола, кита ил’ 

слона. 

И још да додам примедбу ову: припам 

и саму мамутксу кљову. 

Запис на брвнима млина 

Љубиш ли битку, крађу и свађу, од 

нашег млина окрећи лађу, јер ће те 

триста чуда да снађу! 

2. награда 

Вук Миленковић, 3.разред, ОШ „Јован 

Јовановић Змај― Алексиначки Рудници, 

ментор Наташа Богдановић  

2.награда  

Софија Новаковић, 4.разред,      

ОШ „Вожд Карађорђе― Ниш, 

ментор Радмила Жугић  

Сара Сарић 



 

„...Ево писма подугачка. 

Прочитај га неодложно, 

пише ти га друштво сложно: 

три курира, пољар Лијан, 

Поприличо необријан. 

Танана стабљицича зечијег купуса            свађалачка песма 

 

Дивљачна биљчица опора укуса                помешао би буве и слонове 

 

Танка лескова гранчица                              много невесела, нешто као кад зец ноћу,  

                                                                 Осамљен седи у младом житу и мрда ушима 

Отровна буника                                      „чекам напад, слутим шибе, све се вртим...― 

КО ТО ТАМО ПЕВА 

 

 

С Т Р А Н А  1 6  

Ч А Р О Б Н И  В Р Т  Б Р А Н К А  Ћ О П И Ћ А  

Повежите травку са врстом песме коју ће 

инспирисати: 

И ЗА
 К

ОГА
 П

ЕВ
А 

Ништа 

нема да те брине,од 

овога пацов гине. 

Овдје живи храбра чета 

харамбаше Јованчета! Колибица кује Жује, 

Нек се види, нек се чује.“ 

Тужна земља и то трпи  

Да је Мачак Лазар крпи. 

Хајдемо ножице лагане,  

крај крчмице, крај м
оје 

драгане! 

Како се пишу стихови? Па тако, 

понекад, кад ми нешто весело 

почне играти у грудима онда ми по 

глави звецкају ријечи као златне 

парице и све се слажу једна иза 

друге као партизанска колона. 

(ђока потрк) 

Јованче, ученик из села Липова, данас је побегао са часа 

скочивши кроз прозор. Последњи пут је виђен како бежи у 

шуму. Како незванично сазнајемо на то се одлучио због 

страха од учитеља званог Паприка. 

Анђела Пашић, 5.разред 

ОШ „Миливоје Боровић― 

Мачкат, ментор Татјана 

Крповић 



 

 

 

 

 

РАЗГОВАРАМО С ЈУНАЦИМА 

С Т Р А Н А  1 7  
Ч А Р О Б Н И  В Р Т  Б Р А Н К А  

Ћ О П И Ћ А  

Он је најхрабрији, 
најсмешнији, најстрашнији, 
али и меког срца. Он је 
Јованче, бођа чете. 
Како изгледа бити на челу 
чете? 
Било је и опасно и забавно; 
улазили смо у разне опасне 
ситуације, али смо 
проналазили решења. 
Поносан сам на њих. 
Како сте дошли на идеју да 
оформите чету? 
Ово је време ратова, 
нестабилно време. Као и сви 
други дечаци, привукле су ме 
„ратне игре―. Знао сам да је 

почетак рата па ми је 
то била нека врста 
инспирације да 
оформим чету. Мој 
први војник био је 
Стриц. Заједно смо 
пронашли тајно 
место. 
А како сте добили 

остатак војске?  
Као и други несташни дечаци, бежао 
сам мало из школе... Добро, мало више, 
након што смо Стриц и ја оформили 
чету. Лазар Мачак, сада један од војника, 
а тада само мој школски друг, пратио ме 
је  како би видео где ја то тако често и 

тајно одлазим. На сличан начин су се и 
остали придружили. 
Вашу војску чини и једна девојчица. 
Какав је њен учинак? 
На њу гледам као на најхрабријег дечака. 
Луња је веома способна, храбра, 
пожртвована. 
Ви помажете војсци Николетине, 
сместили сте их у ваш логор. Како 
изгледа борити се за своју земљу тако 
млад? 
Не знам како бих описао тај осећај. Цела 
чета и ја се осећамо испуњено јер се 
боримо за своју отаџбину. 
Шта очекујете од борбе која предстоји? 
Даћемо све од себе јер верујемо у победу. 
Хвала вам на издвојеном времену. 
Нема на чему. 

Глобус. 
Додека сме кај глобусат. Во 
училиштето се ширела 
приказната дела Лазар 
Мачорот бил налутен, па ја 
накривил Земјата. Како се 
случи тоа? 
Па додека го правиви глобусат 
во мојата работилница на 
таванот се појавија оси кои 
страшно брмчеа и додека се 
бранев  ја накривив Земјата. 
Што се договоривте на 
последниот састанак во 
Прокинати Лаг? Како 
гласеше пораката? 
Пораката гласеше вака: 
„...оние што ќе останат живи, 
еден ден да се састанат пак во 
Прокинатот Лаг, да наволат 
оган во логорат Тепсија и 
околу него да раскажуваат за 
тие што не се вратиле. Ке 
раскажуваат долго и со љубов, 
но само убави работи. Само 
убави работи, бидејќи само тоа 
останува по човекот и тоа 
беше единственото богатство 
на нашите деца...― 

По што го доби пекарош 
Мачор? 
Па по тоа што секогаш кога 
ќе ме налутеше некој се 
наборлав како разлутен 
мачор. 
Дали се налути кога ти го 
ставија прекараш Мачор? 
Па не се налутив и зошто би 
се лутел. И мојите 
другарчиња имаа прекари на 
пример Ѓоко го викаа Потрк, 
бидејќи каде и да одеше 
притрчнуваше. На Стево му 
ставија прекар Стрико, 
бидејќи беше највисок од 
сите. Освем тоа, секогаш ги 
носеше панталоните, елекот 
и големната шапка, од својот 
слаб стрико. Дури и на 

нашиот учител му го ставивме 
прекарот Пиперка. Тој 
секогаш беше лут како 
пиперка. 
Ти имаше работилница. Што 
правеше во тоа работилница? 
Да, во куќата на таткото ми во 
таванот имав една мала 
работилница во која на 
учениците им ги поправав 
ножевите, скршените 
таблички и куглите за перца. 
Дури еднаш се сеќавам го 
поправав стариот училиштен 

 

Разговор водила: 

Александра 

Вучић, ОШ “Аца 

Синадиновић” 

Лоћика  

Измислено интервју со лик од 

романот „Ранолетните орли― 
ВОДИТЕЛ: Тука со нас е Јоваче, 
храбриот водич од групата деца 
на таборот. Денес  ќе му 
поставиме неколку прашања. 
Како за почеток, дали ти беше 
тешко да бидеш водич на 
групата? 
ЈОВАНЧЕ: Воопшто не ми беше 
тешко. Напротив, тоа ме 
радуваше и ме правеше да се 
чувствувам како вистински 
јунак. 
ВОДИТЕЛ: Од каде сие 
снабдувавте со материјали за да 
ја изградите колибата во 
шумата? 
ЈОВАНЧЕ: Материјали 
донесовме од домот на Стрико, 
но најголем проблем ни беше да 
ги однесиме материјалите во 
шумата, бидејќи патот беше 
навистина долг. 
ВОДИТЕЛ: Нели заедно ја со 
Лазар Мачорот ја пронајдовте 
пештерата, но зошто веднаш не 
и кажавте на групата? 
ЈОВАНЧЕ: Не кажавме поради 
безбедност. Нели бикаат: „И 
зидовите имаат уши―, па ако се 
дознаеше наоколу, пештерата 
нема да биди скривалиште. 

ВОДИТЕЉ: Тоа беше се. Ти 
благодариме што одвои време за 
нас. 
ЈОВАНЧЕ. Ви благодарам и  на 
вас. 

Водител: Искра 

Николоска , ОУУ „Јонче 

Смугрески― Обршани, 

Македонија  

ИНТЕРВЈУ СО ЛАЗАР 

МАЧОРОТ 

ВИКТОРИЈА БОШЕСКА 
ООУ „ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ― 
–ОБРШАНИ 



 

Стричева сећања 

С Т Р А Н А  1 8  Ч А Р О Б Н И  В Р Т  Б Р А Н К А  Ћ О П И Ћ А  

Приметила сам да имате 
штаке, да ли су оне 
последица рата? 
Да, јесу - одговорио је сада 
стари човек, тужним гласом - 
бранећи своје пријатеље остао 
сам без ноге, али сачувао 
другове са којима сам провео 
цео живот. Ни сада не жалим 
за својом одлуком, већ се 
поносим њоме. 
Драго ми је што ваше 
пријатељство још увек траје, 
волела бих да је увек тако. Да 
ли сте се сви вратили из рата? 
Нисмо, нажалост, неки од нас 
се нису извукли. Ђоко Потрк, 

пресник наше 
дружине, јуначки 
је преминуо у 
боју. 
Спашавајући 
животе многих 
људи, Потрк се 
одрекао свог 
живота, причао је 

старац док су му се очи пуниле 
сузама. 
Веома ми је жао због вашег 
пријатеља - одговорила сам 
тужним гласом, али убрзо сам 
смислила друго питање - Да 
ли и сада понекад посетите 
Прокин гај? 
Свакодневно -  рекао ми је 
Стриц, сада већ веселијим 
гласом - то место у мени буди 
најлепше успомене детињства 
и дружења, а као што и сами 
видите, постао сам пољар. 
Повреда ме није спречила да 
наследим недавно преминулог 
пољара Лијана. Тај стари 
лењивац желео је своје 

последње дане да проведе са 
децом, као и мене за 
наследника, што нисам могао 
да одбијем. 
А шта се десило са Луњом? -  
знатижељно сам упитала. 
Тада су Стрицу поцрвенели 
образи, а осмех се сам развукао 
по старом, избораном лицу, а 
речи су сам излазиле. 
Ах, Луња, па шта да вам 
кажем, већ десет година 
живимо заједно, срећно, уз два 
детета. Никада никога нисам 
волео као њу, и још увек је 
волим. 

 

 

 

Убаци Словца! 

Caption describing picture or 

graphic. 

 



 

ИЗВЕШТАЈ ЦРВЕНОГ 

МАРСА О НАПАДУ 

НОЋНИКА НА КАСАРНУ У 

ХРДЕЉИМА 

Касарна у Хрндељима је била нарочито интересантна због тога што је била 

упориште Талијана, а нарочито јер је скривала у себи скривала фино пиће у 

свом магацину што је привукло пажњу једног занимљивог ноћника. Он је био 

стари ратник, страх и трепет сеоске дечурлије, дренова буџа из Липова. Тајни 

ноћник је предмет интересовања небеских тела већ пола века и праћен је у 

војим ноћним походима на туђе воћке, а  интересантни су и његови мегдани са 

чобанима, окршаји с говедима и овцама и славни јуриши на ракијске казане. 

Једне опрезне вечери, јесење звезде су виделе тајанствену ераву прилику како 

се шуња назорице за четом партизана. Тајни ноћник био је наоружа само 

једним торбаком. Светлосне сигнале с Марса пољар Лијан наравно није уочио, 

јер је вео био заузет пословима који су се обављали на земљи, ту око њега. Чим 

је видео да се већи део чете почиње прикрадати касарни затварајући је у 

полукруг, и он је брже-боље пожурио према задњем делу зграде. Чудио се како 

партизани ударају спреда, а не од позади касарне ге је главна роба, оно фино 

пиће. Задао је себи задатак да први упадне у оставу и за пола минута напуни 

свој торбак пићем. 

Чича се четвороношке привукао до самог ораха на задњем углу касарне и ту се 

притајао као таман камен обрастао маховином. Одатле је могао да види својим 

искусним пољарским очима како партизани заузимају зклоне на педесетак 

метара у полукругу. Док је ћутао и чекао, одједном се с врха брега повише 

касарне зачуло некакво метално котрљање које се приближавало касарни све 

већом брзином. Непознато чудовиште с тутњем дојури до касарне, снажно 

тресну о зид на двадесетак метара далеко од чиче и онда загрме тако 

страховита експлозија као да је читава касарна одлетела у ваздух, под сама 

небеса. Читава туча од камења засу орах над пољарем, а богами и самог 

старину, иако је био добро сакривен иза дрвета. Он се опрости од „алкокола 

читавог свијета― и скочи, па здими у мрак брже од светлаца, не чујући ни 

Гаврилово урлање с брега, ни грају партизанског јуриша. У трку је прегазио 

изненађеног болничара који је чучао у јарку крај друма и одмаглио даље 

праћен његовом виком. 

Збуњен узвицима и узаврелом пуцњавом око касарне, старац није погодио 

правац према логору чете, него је пошао равно у средиште села. Није прејурио 

ни стотињак метара, кад пред њим затрешта пушчана ватра. Његова ноћна 

трка претвори се у такво ласање, препредање, бугију, думагију, маглирање, 

стругање и брисање кроз таму да га не би стигла ни хуска коњица. Непознати 

прогонилац у стопу је јурио за пољаром звецкајући оружјем.  

Пољар је изабрао да се сручи у неку шикару. Није претрчао ни десет корака, 

кад се саплео и наглавачке зарони оу љесков густиш. Кад је мислио да ће бити 

докрајчен, открио је да га не јуре непријатељи већ талијанска мазга која је на 

самару носила самоједну топовску цев. 

Пуцњава око касарне већ је престајала кад је пољар кренуо из шикаре водећи 

мазгу са собом. На улазу у логор чете стражар је зауставио чичу с мазгом. 

Пољар се похвалио да га је мрзело да седи докон у кухињи, па је часком скочио 

до Хрндеља и отео од Талијана један топчић. 

Стражари су растоварили мазгу, а пољар Лијан се завукао у свој куварски 

кућерак и ускочио трком у сан. 

Јесен, небо изнад Хрндеља  Подносилац извештаја: 
Ратне године   Црвени Марс, планета свих ратника,   

          бојовника, 
укољица и кавгаџија 

3. награда читалићи креативци 

Јелена Златановић, 6 разред, ОШ 

―Александар Стојановић‖ Црна 

Трава 



 

ПИСМА Ч
ИТАЛАЦА 

Аха, триста му жабљих длака и двјеста магарећих рогова, зар је 

твоје предење уопште икакав посао? 

Младен Бошковић,  

ОШ „Стоја Живковић 

Столе― Трњане  

Ива Тодоровић, ОШ 

―Димитрије Тодоровић 

Каплар― Књажевац  



 

3.награда читалићи креативци 

3Александра Антић, 4. разред, ОШ 

„Јован Јовановић Змај― Алексиначки 

Из књиге ―Писмописац‖ 

 



 

Бистри стођаволи 

1.награда, читалићи креативци 

Дамјан Костадиновић,1.разред , 

ОШ „Бранко Миљковић― Ниш, 

ментор Милица Живковић 

7. разред ,Теодора Јовановић, 2.награда, 

ОШ „Вожд Карађорђе― Ниш, ментор 

Милена Јовановић Савић 

1. награда, читалићи креатици 

Нина Милојковић, 7.разред,     

ОШ „Коста Абрашевић― Београд, 

ментор Биљана Лазаревић  



 

Бистри стођаволи 

ВИКТОРИЈА БОШЕСКА 
ООУ „ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ― –
ОБРШАНИ 
КООРДИНАТОР- ЃОРГОСКА 
МОНИКА 

2. награда читалићи креативци 

Иска Николоска ,  ОУУ „Јонче 

Смугрески― Обршани, 

Македонија, ментор Моника 

Горгоска 
1. награда читалићи креативци 

Милица Ристић, осми разред, ОШ ―Коста 

Абрашевић― Београд, ментор Силвана Јовић  

3. награда  читалићи креативци 

Миљана Ђорђевић, 8.разред, ОШ „Вожд Карађорђе― 

Алексинац, ментор Весна Миленковић Златановић  



 

Бистри стођаволи 

2. награда читалићи креативци 

Марија Младеновић, 8.разред, ОШ 

„Иван Вушовић― Ражањ, ментор 

Александра Везмар 

1. награда читалићи креативци 

Дамјан Костадиновић, 

1.разред, ОШ „Бранко 

Миљковић― Ниш, ментор 

Милица Живковић 

Јелена  Златановић, 6. разред 

Сара Сарић, 2. разред 

3. награда читалићи креативци 

Александра Антић, 4. разред, 

ОШ „Јован Јовановић Змај― Ал. 

Рудници, ментор Биљана Берић,  



 

Стихови из дневника Данице 

Митић, 6.разред,  ОШ „Вук 

Караџић― Дољевац, ментор 

Горица Станковић 

 Поруке из дневника Нине 

Милојковић, 7.разред,                 

ОШ
 „Коста Абрашевић― Београд, 

ментор Биљана Лазаревић 



 

 



 



 

http://slovce.blogspot.com/ 



 



 

Власта Ценић, 
кординатор за 

сардњу са 
песницима 

добротворима и  

Бранислав маричић, 
предавач на 
заједничком 

састанку 
координатора, 

12.2.201.5 у 
Алексинцу 



 

Министарство просвете , науке и технолошког развоја 

Републике Србије 

ОШ ,,Вожд Карађорђе’’ Алексинац 

Библиотека ,,Вук Караџић’’ Алексинац 

Ненад Станковић, председник Општине Алексинац 

Чедомир Ракић, заменик председника Општине Алексинац 

Милена Максимовић, директор ОТИС-а 

Синиша Голубовић, директор Библиотеке ,,Вук Караџић’’ 

Алексинац 

 



 



 

Зборник радова Читалића 2015.—Чаробни врт Бранка Ћопића 

Уредник Зборника—Соња Ђорђевић, проф. српског језика 


