


КОНКУРС
„

ДОМОВИНА СЕ БРАНИ ЛЕПОТОМ И ЗНАЊЕМ

Поводом Дана примирја у Првом светском рату, Дечји културни центар 
Београд расписао је наградни конкурс „Домовина се брани лепотом и знањем’’ 
за децу млађег основношколског узраста. Конкурс је осмишљен са циљем 
да деца широм Србије, инспирисана лепотама своје домовине, искажу своје 
креативне потенцијале кроз уметничке медије.

Подстакнути стиховима чувеног дечјег песника Љубивоја Ршумовића, деца 
узраста од 5 до 12 година, могла су путем литерарних, ликовних и фото 
радова представити своје окружење и на тај начин показати своју домовину. 
На ликовни конкурс је стигло  582 ликовна рада, на фото конкурс  56 
фотографија и на литерарни конкурс  163 песама  из целе земље.
Стручни жири (Слободан Станишић, чувени дечији писац, Лидија Сеничар, 
уредник ликовних програма ДКЦБ и Предраг Недељковић, редитељ) изабрао 
је најбоље радове. Уручење награда је одржано у петак 19. новембра, у 12 
часова, у Дечјем културном центру Београд. Младим  креативцима   поклоне 
од Туристичке организације Србије, Туристичке организације Београда и Дечјег 
културног центра Београд, уручили су  мр Драган Марић, директор ДКЦБ 
и Леонтина Вукомановић, програмска директорка ДКЦБ. Програм доделе 
награда је увеличао Хор Дечјег културног центра Београд, под диригентском 
палицом мр Невене Ивановић. 



Победници литерарног  конкурса 
„Домовина се брани лепотом и знањем“ 

представљају своје песме

Дипломе за млађи узраст:

 1. Нађа Филиповић 4/2, 
ОШ „Бранко Радичевић“, 

Смедерево,ментор       
Живославка Петровић

3. Вук Савић 2/2, 
ОШ „Цана Марјановић“, Раља, 

општина Сопот

3.Теодора Стаменковић 4/2, 
ОШ „Љупче Шпанац“, Бела 

Паланка, мeнтор Биљана Митић

2. Софија Јаковљевић 4/3, 
ОШ „Анта Богићевић“, Лозница

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=G33ZQj6mjV8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=USZct9NdN1k&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=-5z26WfO_c8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=3zX3s9-WHVY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=G33ZQj6mjV8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=USZct9NdN1k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=USZct9NdN1k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-5z26WfO_c8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3zX3s9-WHVY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3zX3s9-WHVY&feature=youtu.be


Дипломе за старији узраст:

1. Милица Миловановић 5/3, 
ОШ „Никола Тесла“, Београд, 
ментор  Александра Дракулић

3. Александра Јовић 5/2, 
ОШ „Бранко Радичевић“, Врање, 

ментор Јелена Милошевић 
Јованчев

2. Николија Коцић, 10. година, 
ОШ „Младен Марковић“, Бинач, 

општина Косовска Витина, 
ментор Љиљана Томић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=hv2srcMA5R4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=nRIhZosCIxA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=SjaTOablHbg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hv2srcMA5R4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nRIhZosCIxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nRIhZosCIxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SjaTOablHbg&feature=youtu.be


Похвале за млађи узраст:

1. Нина Јовановић 4/3, 
ОШ „Марија Бурсаћ“, Београд, 

ментор Јелена Југовић Јовановић

3. Стојан Флорић. 2. разред, 
ОШ „Хајдук Вељко“, Корбово, 
издвојено одељење Ртково, 

ментор Шолкотовић Снежана

4. Анђелина Стаменковић 4/3, 
ОШ „Вук Караџић“, Крушевац, 
ментор Гордана Стевановић

2. Василије Ушумовић, 3/б, 
ОШ „Свети Сава“, Суботица, 
ментор Мирјана Лончеревић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=o4rnE7gCzLw

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=9HMROb6bL38&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=1Kumq3C7p4E

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=lyCaEqWZurc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=o4rnE7gCzLw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9HMROb6bL38&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1Kumq3C7p4E
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lyCaEqWZurc&feature=youtu.be


5. Тара Јеремић, 2. разред, 
ОШ „Јован Дучић“, Београд

7. Михаела Маљковић, Софија Стаменковић, 
Лива Туркер, Слађана Нвакаего Ониека ( Nwa-

kaego Onyeka), 2. разред, 
ОШ „Црњански“, Јагодина, 

ментор Бојана Пурић 

6. Даша Трифуновић 3/4, 
ОШ „Никола Тесла“, Београд, 
ментор  Александра Дракулић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=H7oaORZwTtw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=vty1iEkq3Fk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=C-YXBtKg-
fgI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H7oaORZwTtw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vty1iEkq3Fk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=C-YXBtKgfgI&feature=youtu.be


1. Лена Давидовић  5/3, 
ОШ „Жарко Зрењанин“, Кикинда, 

ментор Јована Бандић

3. Дуња Ђукић 5/3,  
ОШ „Никола Тесла“, 

Београд,ментор  Александра 
Дракулић

2. Јована Чаркић, 11. година, 
ОШ „Јован Стерија Поповић“, 

Вршац, 
ментор Гордана Ковачевић

Похвале за старији узраст:

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=YCQKBBo7WaU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=u847vCfiyUY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=rk1C9cFnU1g&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YCQKBBo7WaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=u847vCfiyUY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rk1C9cFnU1g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rk1C9cFnU1g&feature=youtu.be


ДОДЕЛА НАГРАДА

СТУДИО ГЛУМЕ ДКЦБ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3eAFwUJi-WE

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BDxCI7ooOAY

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3eAFwUJi-WE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BDxCI7ooOAY


ДОМОВИНА СЕ БРАНИ ЛЕПОТОМ И ЗНАЊЕМ
Избор из литературе за децу

ДОМОВИНА

Домовина, то није мртва груда
која нас гвозденом руком веже,

то је љубав за облак што плови овуда
за песму што се овде разлеже,

љубав за класје што богато буја,
за руже што су по гробљима свеле,

за тресак летњих, бесних олуја,
за тугу птица које се селе

Домовина то су све оне споне
којима нас живот за се спаја,

радост, кад наша звона зазвоне
топлота мајчиног загрљаја.

Домовина, то су: жеље тајне,
магла што преко поља плови,

то су наше бајке бескрајне,
домовина — то су сви наши снови.

Душан Васиљев

Витезови Душана Силног / 
Слободан Станишић. – Београд : 
Евро Ђунти, 2008.
Милош Обилић – јунак над 
јунацима / Слободан Станишић. – 
Београд : Пчелица, 2020.
Деспот Стефан – витез Реда 
Змаја / Слободан Станишић. – 
Београд : Пчелица, 2020.



Било је много ратова у нашој прошлости и наша земља је трпела многобројна 
освајања и разарања. Наши преци су показали велику храброст у биткама и 
љубав према својој родној груди бранећи је од непријатеља. Јунаштву наших 
предака и јуначким владарима познати писац Слободан Станишић је посветио 
много својих песама и књига, а овом приликом препоручићемо вам на читање 
три прелепо написана и илустрована романа: „Витезови Душана Силног“, 
„Милош Обилић“ и „Деспот Стефан.“
 Тако се домовина бранила оружјем – песницом, копљем, мачем, 
буздованом. Витезови су били посебно храбри људи, који су чували част и 
образ и своју земљу. За своју веру и земљу нису жалили ни свој живот да дају. 
Управо су њима посвећене поменуте чика Слобине књиге.

Мали војник Великог рата / Зоран 
Милекић. – Чачак : Пчелица, 2019.

А како изгледа када се једно дете 
нађе у вртлогу рата, сазнајемо 
у књизи „Мали војник Великог 
рата“ Зорана Милекића. Момчило 
Гаврић је ужасе рата упознао 
као осмогодишњак, изгубивши 
целу породицу и родну кућу. 
Одлази у Гучево, где постаје 
војник Шестог артиљеријског пука 
Дринске дивизије под командом 
мајора Стевана Туцовића. 
Остао је запамћен као најмлађи 
поднаредник свих времена, у којег 
је унапређен у 10. години.

Роман о малом војнику прати токове Првог светског рата, приближава нам 
догађаје који су га обележили, као и ликове, које доживљавамо скоро као 
своје савременике – блиске и разумљиве. Обухвата период рата, али и много 
деценија после њега, када упознајемо јунака приче као старог човека, чија је 
највећа победа – унук Момчило. Испуњен јаким и дубоким емоцијама према 
своме роду и родној земљи, овај роман никога неће оставити равнодушним, а 
могу га читати сви узрасти.



Векови српске писмености – 
комплет / Слободан Станишић. 
– Чачак : Пчелица, 2017.

Ипак, домовина се не брани 
само оружјем, већ и пером 
– духовношћу, поштовањем 
традиције, писменошћу и 
културом. И често је баш тај вид 
одбране јачи од мача, јер је народ 
који зна своје порекло, чува претке 
од заборава и припрема потомке 
за будућа времена јачи од сваке 
опасности.

Топло вам препоручујемо књиге „Мирослављево јеванђеље“, „Растко 
Немањић“, „Захарије Орфелин“, „Климент и Наум“, „Константин Филозоф“, 
„Ћирило и Методије“, „Вук Караџић“, „Доситеј Обрадовић“ Слободана 
Станишића, које су изашле у едицији „Векови српске писмености“. За разлику 
од претходно препоручених књига, јунаци ових нису витезови или војници, не 
јуришају на непријатељске таборе или дивизије. И они свим својим срцем воле 
домовину и бране је својом духовношћу и просвећивањем других људи.

Хероји нису само људи из 
прошлости, нама далеки и 
недосежни. Хероји су свакога 
дана са нама и око нас – у разним 
облицима, са униформама и без 
њих. Ако се потруди да учини неко 
добро дело, свако од нас може да 
буде „херој у миру“.
 Можда ћемо највећи хероји 
бити данас, ако уместо мобилног 
телефона узмемо лопту и ако 
уместо на тротоар – жваку бацимо 
у контејнер. Бићемо хероји, ако 
се изујемо пре него што потрчимо 
мајци у загрљај и оперемо 
руке пре јела. Бићемо и ако се 
свакоме лепо и учтиво јавимо, не 
псујемо, не свађамо се, угасимо 
телевизоре и читамо књиге.
 О херојима данашњице 
говори и Весна Алексић у књизи 
„Дођи на једно чудно место“. Она 
се осврће на поплаве које су 
задесиле Србију 2014. године и 
говори о природној катастрофи 
и слози и снази људи да је 

Дођи на једно чудно место / 
Весна Алексић. – Београд : 
Креативни центар, 2015.



превазиђу, на веома топао и духовит начин. И то је начин одбране своје земље 
– брига о здравој природи, помоћ ближњима, вођење здравог начина живота.
 
 Драга децо, волите своју отаџбину свакога дана, волите је лепотом, 
чистоћом, моралом, лепим васпитањем, срцем и душом. Волите је кроз своје 
претке и волите кроз снове о будућности. Волите је херојски.



Издавач:
Дечји културни центар Београд

Таковска 8

За издавача:
директор Дечјег културног центра Београд

Проф. мр Драган Марић

Уредник:
Слободан Станишић

Помоћник уредника:
Весна Крњаић Митровић, уредник едукативних програма ДКЦБ

Илустрација насловне стране :
Леон Кујунџић, 9 година, 

ОШ „Јован Јовановић Змај”, Суботица

Графичкo обликовање:
Марија Лазаревски

Интернет припрема:
Ружица Ћуковић

Београд, новембар 2021. године


