


Шести литерарни конкурс „Мој смешни свет“

Дечји културни центар Београд je расписao шести литерарни конкурс „Мој 
смешни свет“ који је посвећен Брани Цветковићу . 

Председник жирија је био Слободан Станишић, наш чувени књижевник за 
децу. 

Петсто  дечјих песама и прича је стигло из  свих делова Србије (Београда, 
Новог Сада, Ниша, Сремске Митровице, Суботице, Ваљева, Пожаревца, Беле 
Паланке, Крагујевца, Ивањице, Врања, Чачка, Стојника, Горачића и Косова и 

Метохије)  као и из Црне Горе. 
Због епидемиолошке ситације нисмо могли да окупимо победнике и 

направимо песнички маратон, већ смо конкурс организовали преко интернета.

ДКЦБ наставља са традицијом расписивања литерарних конкурса, тако да 
Вас позивамо да учествујете на III литерарном конкурсу кратких дечјих изрека 

Радост Европе на тему „Слобода је...“

   Победници VI литерарног конкурса „Мој смешни свет“, 
посвећеног Брани Цветковићу,читају песме и приче

Јања Раденковић,
1. разред, прво место,поезија,

ОШ „Вук Караџић“, Стојник, 
ментор Ана Раденковић

Елена Ристић, 
1/6, прво место, поезија, 

ОШ „Никола Тесла“, Београд,  
ментор Александра Дракулић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=7qxBn6KDj74&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=hfr8xSsllxo&ab_channel=DKCBeo-
grad

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7qxBn6KDj74&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hfr8xSsllxo&ab_channel=DKCBeograd


Филип Живић, 
3/2, друго место, поезија ,
ОШ „Љупче Шпанац“, Бела 
Паланка, 
ментор Биљана Митић

Екатeрина Стоиљковић, 
3. разред, прво место, поезија ,
ОШ „Свети Сава“, Клокот, Косово и 
Метохија, Србија, 
ментор Сузана Вујић 

Огњен Станковић, 
2/3, друго место, поезија 

,ОШ „Станислав Сремчевић“, 
Крагујевац, 

ментор Предраг Николић

Талија Марковић, 
3/5, друго место ,поезија ,
ОШ „Вук Караџић“, Врање, 

ментор Маја Мишковић Марковић

Анђелија Симовић 
2/3, друго место, поезија 

,ОШ „Станислав Сремчевић“, 
Крагујевац, 

ментор Предраг Николић

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=AEXBwjca4Tc&ab_chan-
nel=DKCBeograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=NMkLEcvJMV4&ab_channel=DK-
CBeograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=jJeWFde079I&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=OkeGg7pYH7E&ab_channel=DK-
CBeograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=OxVUEn9FgHo&ab_channel=DK-
CBeograd

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AEXBwjca4Tc&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NMkLEcvJMV4&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jJeWFde079I&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OkeGg7pYH7E&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OxVUEn9FgHo&ab_channel=DKCBeograd


Урош Чавић, 
2/1, треће место, поезија, 
ОШ „Доситеј Обрадовић“, 
Београд, 
ментор Мирјана Максимовић

Матеја Огњановић 
3/2, треће место, поезија ,
ОШ „Љупче Шпанац“,
Бела Паланка, 
ментор Биљана Митић

Јелена Јеринић , 
4. разред, треће место, 

поезија,ОШ „Горачићи“, Горачићи,  
ментор Јелена Ивановић

Дуња Дашић, 
4/1, треће место, поезија ,

ОШ „Никола Тесла“, Београд,  
ментор Александра Дракулић

Вељко Вуловић, 
4. разред, похвала, 

ОШ „Горачићи“, Горачићи,  ментор 
Јелена Ивановић 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=vub8zr0E7zc&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=f7RsCTFNXZM&ab_channel=DK-
CBeograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=w4tJVxeX9C8&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=AdSi4nxYrEU&ab_chan-
nel=DKCBeograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=fd19TNuyy7o&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vub8zr0E7zc&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f7RsCTFNXZM&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=w4tJVxeX9C8&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AdSi4nxYrEU&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fd19TNuyy7o&ab_channel=DKCBeograd


https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=H0XOeA5-yqI&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=p8YJ4AqMAE4&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=Zhym2jH7u_Q&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=soHwBeRjY3M&ab_chan-
nel=DKCBeograd

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=pLKm6ge-EOQ&ab_chan-
nel=DKCBeograd

Павле Јоксимовић, 
4. разред, поезија ,похвала, 
ОШ „Горачићи“, Горачићи,  
ментор Јелена Ивановић

Марија Ђурђевић, 
групна награда за 3. разред, 

поезија, ОШ „Павле Ровински“, 
Подгорица, Црна Гора, 

ментор Маја Петричевић

Андреа Перић,
групна награда за 3. разред, 

поезија, ОШ „Павле Ровински“, 
Подгорица, Црна Гора, 

ментор Маја Петричевић

Петра Вујсић, 
групна награда за 3. разред, 

поезија, ОШ „Павле Ровински“, 
Подгорица, Црна Гора, 

ментор Маја Петричевић

Јана Петковић, 
групна награда за 3. разред, 

поезија, ОШ „Павле Ровински“, 
Подгорица, Црна Гора, 

ментор Маја Петричевић

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H0XOeA5-yqI&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p8YJ4AqMAE4&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Zhym2jH7u_Q&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=soHwBeRjY3M&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pLKm6ge-EOQ&ab_channel=DKCBeograd


https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=LJYP9B6AH7U&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=2VkDvDo3pqM&ab_channel=DK-
CBeograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=acKDjbPs4ys

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=073VNXGm58M&ab_chan-
nel=DKCBeograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=2ZnHoj_e1Us&ab_channel=DKC-
Beograd

Андреј Јовић
6/1, прво место, поезија ,

ОШ „Бранко Радичевић“, Врање, 
ментор Мелани Петровић

Јована Поткоњак 
9а, друго место, поезија ,

ОШ „Илија Кишић“, Зеленика, 
Херцег Нови, Црна Гора, 

ментор Тамара Комар 

Вања Грковић 
5/4, прво место, поезија ,

ОШ „Бранко Ћопић“, Београд, 
ментор Милица Бијелић

Сањин Лазић, 
8/3, друго место , поезија ,ОШ 

„Бранко Миљковић“, Ниш, 
ментор Јелена Станковић

Татјана Митровић,
6/3, треће место, поезија ,

ОШ „Милован Глишић“, Ваљево, 
ментор Кристина Спасојевић

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LJYP9B6AH7U&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2VkDvDo3pqM&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=acKDjbPs4ys
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=073VNXGm58M&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2ZnHoj_e1Us&ab_channel=DKCBeograd


https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=Re6q_jII9MI&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=E9lR9xCXlpQ&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=7oc_4M9doBE&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=rX2QidsCBBc&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=OpbPmWMDArg&ab_channel=D-
KCBeograd

Балша Недић,
7/1, треће место, поезија, 
ОШ „Бранко Радичевић“, 

Нови Сад,
ментор Бојана Анђелић

Иван Меденица 
7 а, прво место, проза, 

ОШ „Илија Кишић“, Зеленика, 
Херцег Нови, Црна Гора, 

ментор Тамара Комар

Радовић Маша,
друго место, проза, 2/5, 

ОШ „Никола Тесла“, Београд,  
ментор Александра Дракулић

Павле Добрић, 
2/5, треће место, проза, 

ОШ „Никола Тесла“, Београд,  
ментор Александра Дракулић

Страхиња Обренић, 
7/3, треће место, проза, 

ОШ „Петефи Шандор“, НовиСад,
ментор Бојана Анђелић

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Re6q_jII9MI&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=E9lR9xCXlpQ&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7oc_4M9doBE&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rX2QidsCBBc&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OpbPmWMDArg&ab_channel=DKCBeograd


https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=sqzozSJ9wik&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=z4gOxTX1j8Y&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=BvH936hxt0c&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=s-wg3PiUd1U&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=IFyprHOHDwQ&ab_channel=DK-
CBeograd

Анастасиа Комадина 
9 б,треће место,проза, 

ОШ „Илија Кишић“, Зеленика, 
Херцег Нови, Црна Гора, 

ментор Тамара Комар

Оливера Савић, 
4/5, похвала, поезија,

ОШ „Никола Тесла“, Београд,  
ментор Александра Дракулић

Саво Ивановић, 
7 б, похвала, проза, 

ОШ „Илија Кишић“, Зеленика, 
Херцег Нови, Црна Гора, 

ментор Тамара Комар

Петар Јовановић 
3/6, прво место, проза, 

ОШ „Никола Тесла“, Београд,  
ментор Александра Дракулић

Никола Васиљевић 
5/1, треће место, проза,

ОШ „Никола Тесла“, Београд,  
ментор Александра Дракулић

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sqzozSJ9wik&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z4gOxTX1j8Y&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BvH936hxt0c&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=s-wg3PiUd1U&ab_channel=DKCBeograd
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IFyprHOHDwQ&ab_channel=DKCBeograd


https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=6CO_B80qr6w&ab_channel=DKC-
Beograd

https://www.dkcb.rs/moja-cuvarkuca-2021-rezultati/

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=UxdpD7Yc8Q8&ab_channel=DKC-
Beograd

Вера Вучићевић 
6/4, похвала, проза,ОШ „Никола 

Тесла“, Београд, 
ментор Александра Дракулић

Михајло Грнчаревић, 
1. место са песмом “Мој смешни 
свет”, ОШ”Никодије Стојановић 

Татко” Прокупље, 10 година, 
ментор :Виолета Марјановић

Награђени радови на ликовном конкурсу 
„Моја чуваркућа“ 2021

Марија Предраговић

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6CO_B80qr6w&ab_channel=DKCBeograd
https://www.dkcb.rs/moja-cuvarkuca-2021-rezultati/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UxdpD7Yc8Q8&ab_channel=DKCBeograd


Видовите приче / Љубивоје Ршумовић. 
– Београд: Мала Лагуна, 2013.

ОДЛОМЦИ ИЗ НАЈЛЕПШИХ КЊИГА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
МАЈ 2021.

Име Љубивоја Ршумовића 
добро знају све генерације – 
и дечјег узраста и одрасли. 

Његова поезија и проза 
се деценијама читају, 

препричавају и препоручују 
драгим особама. 

Ршумовић се на оригиналан 
начин кроз своја дела обраћа 

детету, прича му причу 
која поучава, увесељава и 

надахњује, чинећи да му се 
изнова и изнова враћамо са 

истим жаром.

Препоручујемо вам да прочитате књигу „Видовите приче“, у којој је 
главни јунак дечак Вид, за којег аутор каже да „није потребно посебно 
представљање“. Вид је свако од нас, млад и жељан знања у основи, 
заљубљен у природу, биљке и животиње и посвећује им своју пажњу и труде 
се да их разуме.
 Књига је испуњена предивним илустрацијама Душана Петричића, које 
визуелно дочаравају предивну природу која чека у овим причама.

Одломак из приче „Чија је мама Рода?“

(...)
- Синко, порастао си, дигни главу да те видим!
Вид подиже главу и угледа на врху куће велику Белу Птицу, која је седела на 
димњаку и разнежено му се осмехивала.
- Ко си ти? – упита Вид и протрља очи да је боље осмотри.
- Срам те било, не познајеш ме, а ја сам те донела на овај свет!
- Извини, био сам мали, па сам заборавио! – покуша да се правда. А онда 
се присети да га је, у ствари, мама донела на свет, да је пре тога био у свету 
маминог стомака, и да му је мама певала и певала, и причала и причала, све 
док није пожелео да је види, и онда је искочио из маминог стомака на овај 
свет!
(...)



Острво авантура / Инид Блајтон. – 
Београд: Вулкан, 2015.

Генерације деце су 
одрастале уз романе 
Инид Блајтон, а 
најпознатије су, 
свакако, серије „Пет 
пријатеља“ и „Тајна 
седморка“. У питању 
су бескрајне приче о 
лепоти пријатељства, 
детињства, дружењу 
са вршњацима и 
детективске загонетке 
које нам држе пажњу, а 
које јунаци романа увек 
успешно решавају.

Књига коју вам 
препоручујемо је 
„Острво авантура“, 
препуно фасцинантних 
описа природе, од 
вресишта на коме 
наши јунаци одмарају 
до узбурканог мора и 
загонетног острва, које 
крије бројне тајне.

Одломак из романа „Острво авантура“

(...)
 У једном тренутку Џек гласно ускликну. „Погледајте! Копно! Да ли је то 
Мрачно острво? Мора да јесте.“
 Сви су напрегнули очи. Кроз измаглицу се назирало копно, у то није било 
никакве сумње. 
 „Да, то је наше острво“, потврдио је Бил усхићено. „Прилично је велико.“
 Чамац се примицао острву, које се све јасније видело. Било је стеновито 
и брдовито, а вода око њега била је узбуркана, и то дуж читаве обале. Видели 
су се пенушави таласи и капљице високо у ваздуху, а понегде су из мора 
извиривале оштре стене.
 Пришли су му. Море је било дивље и немирно и Луси Ен је мало 
позеленела у лицу. Она је била једина која није била рођена за пловидбу, али је 
храбро ћутала и трпела и мучина је мало попустила.
 „Лепо се види појас стена око острва“, казао је Бил Смагс. „Богами, баш 
су опаке! Ко зна колико се чамаца ту насукало. Кружићемо около, да видимо да 
ли негде може да се прође, али да знате, нећемо се више приближавати, нема 
сврхе да ме молите.“
(...)



Пут ветра / Цао Венсјуен. – Београд: Креативни центар, 2016.

Књижевност Далеког Истока је прилично непозната нашој читалачкој публици, 
али ево прилике да упознамо нешто ново. Цао Венсујен је познати кинески 
писац, који нам доноси приче о сунцу, ветру, киши, прелепим кинеским 
пределима изван пренасељених градова и бескрајним цветовима трешње. 
 Књигу „Пут ветра“ са кинеског је превела Уна Мишковић, а прате 
је магичне илустрације Александра Золотића. Препоручујемо је свим 
генерацијама, а опуштајући тон ове приче је нешто што је потребно свима 
нама у ужурбаном животу у којем је жеђ са лепом речи изузетно велика.

Одломак из књиге „Пут ветра“
(...)
 Изван града расле су десетине стабала трешње. Било је време цветања 
и на сваком стаблу цветови су се нечујно отварали. Много људи дошло је да 
се диви цвећу. Још многи из града долазили су да им се придруже.
 Под трешњама су раширили ћебад, прекрили их разноврсном храном и 
јели гледајући цвеће.
 Ветар се неко време врзмао у близини. Није одмах почео да дува, већ је 
са оближњег брежуљка посматрао тај призор прикупљајући снагу. Око десет 
сати ујутру стуштио се с брежуљка и са собом однео скоро све цветове с 
грана.
 Латице попут снежних пахуља прекриле су цело небо и затим су у 
облику огромног облака одлебделе у даљину.
(...)
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