


VII Фестивал дечјег видео клипа КИДИКЕМ
Тема: ИЗВАН ГРАНИЦА

Седми по реду Фестивал дечјег видео клипа ,,КИДИКЕМ’’ биће одржан у 
суботу, 5. марта, у 12 часова, у Малој сали Дечјег културног центра Београд, 

Таковска 8. Фестивал ће отворити реномирана редитељка анимираних 
филмова Марија Милановић Лазаревски, уредница фестивала КИДИКЕМ, 

након чега ће бити бесплатна пројекција награђених филмова и додела 
награда најбољим ауторима.

 
Дечји културни центар Београд организовао је конкурс за децу и младе, на 

којем су се такмичили аутори филмова кратке форме, у трајању до три минута, 
на тему „ИЗВАН ГРАНИЦА’’. У селекцију је ушло 57 филмова из целе Србије 
(Панчева, Ниша, Алексинца, Врања, Крагујевца, Руме, Прокупља, Врњачке 
бање, Јагодине, Новог Сада, Сремских Карловаца, Босилеграда, Черевића, 
Обреновца и Београда). Први пут ове године на фестивалу су учествовала и 

деца и млади из региона – из Љубљане и Скопља. 

Након пројекције селектованих филмова, жири (Никола Мајдак, редитељ и 
сниматељ, Јелена Бешир, редитељ анимираних филмова, Небојша Петровић, 

визуелни уметник и педагог, Милош Томић, визуелни уметник и редитељ и 
Предраг Недељковић, редитељ) и уредница фестивала Марија Милановић 

Лазаревски доделиће Гран-При за најбољи филм у целини – ЗЛАТНИ КАДАР, 
награду за најбољу режију,  специјална признања (за камеру, монтажу, 

анимацију, идеју) и награду „Нова нада’’ за изузетна остварења деце и младих 
у филмској уметности.

„Јутјуб награда’’ биће додељена филму са највећим бројем прегледа, о чему 
ће одлучити гледаоци и пратиоци Јутјуб канала ДКЦБ. Гласање ће почети 

одмах након пројекције награђених филмова и трајаће до 21. марта. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPU5Djf1Le776f1z1-vR3IXbnGDRx7Rfe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPU5Djf1Le776f1z1-vR3IXbnGDRx7Rfe


Дуња Живковић и Миљана Илић, 
прво место, категорија поезија, 

предшколци, ОШ   „Младен 
Марковић“, Косовска Витина, 
Бинач, КИМ, ментор Љиљана 

Томић 

Невена Ивановић, прво место, 
категорија поезија- предшколци, 

Пу„Лала и Лили“

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=FGs8OREnjDI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=iK9odzox5t4&feature=youtu.be

VII литерарни конкурс  „Лепо је волети“
У знак сећања на нашег великог песника Мирослава Антића Дечји културни 

центар Београд  је  седми пут  организовао  литерарни конкурс „Лепо је 
волети“. Стигло је преко 1000 радова из Србије (Београд, Ниш, Крагујевц, 

Нови Сад, Суботица, Врање, Косовска Витина, Корбово, Орашац, Ваљево, 
Књажевац, Јагодина, Бела Паланка, Смедеревска Паланка, Крушевац, 

Лајковац, Пожаревац, Доњи Љубеш,Коцељева, Стопања, Бања Ковиљача, 
Жагубица, Ужице, Трстеник, Јелашница, Црвена Река) Црне Горе, БИХ и 

Републике Српске. Наш познати књижевник и председник жирија, Слободан 
Станишић имао је тежак задатак да одабере радове који су најбољи. 

Награђени ђаци су добили прилику да се представе у VIII броју електронског 
часописа „Чика Јова Змај“.

Победници  VII конкурса „Лепо је волети“ посвећеног Мирославу Антићу 
читају своје песме

Награде за предшколце, I и II разред:
Прво место предшколци:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FGs8OREnjDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iK9odzox5t4&feature=youtu.be


Максим Јелисавчић 1/6, прво 
место, категорија поезија- први 

и други разред, ОШ „Љуба 
Ненадовић“, Београд 

Филип Васовић, друго место, 
категорија поезија- први и 

други разред,  ОШ „Први српски 
устанак“, Орашац, ментор 

Слађана Мрљеш 

Миловановић  Михаило 2/2, треће 
место , категорија поезија- први и   
други разред, ОШ „Нада Пурић“, 

Ваљево, 
ментор Новка Мосуровић Андрић

Виши Алекса 2/6, треће место 
, категорија поезија- први и 

други    разред, ОШ „Свети Сава“, 
Суботица, 

ментор Мирјана Лончаревић 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=iumtM6uczpg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=Yx27WOrD1o8&fea-
ture=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=ou0AIn87xIk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=-Dk-fyhk5AQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iumtM6uczpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Yx27WOrD1o8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ou0AIn87xIk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-Dk-fyhk5AQ&feature=youtu.be


Ања Пешић, 2/2, треће место , 
категорија  поезија-први и други 

разред  ОШ „Вук Караџић“, 
Књажевац, ментор Весна Ранчић 

Лена Крстић 3/1, друго место , 
категорија поезија-III и IV разред, 
ОШ „Бранко Радичевић“, Врање

 

Вељко Ранковић 4/2, друго место, 
категорија поезија- III и IV разред, 

ОШ „Љупче Шпанац“, Бела 

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

Нева  Стевановић 2/2, похвала, 
категорија поезија- први и други   

разред,ОШ „Карађорђе“, Београд, 
ментор Светлана Јевтић 

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=e_GtyXr7FSI&feature=you-
tu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1X-
WLVBVteHI

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=y0dwoJUzrKM&feature=youtu.be

Похвале:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZAYMUSbewAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e_GtyXr7FSI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1XWLVBVteHI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y0dwoJUzrKM&feature=youtu.be


Кристијан Спасић, 4. разред , 
треће место, категорија поезија-
III и IV разред, ОШ „Свети Сава“, 
Косовска Витина, Клокот, КИМ, 

ментор Љиљана Томић

Ива Младеновић 4/2, треће место, 
категорија поезија-III и IV разред,  

ОШ „Љупче Шпанац“, Бела 
Паланка, ментор Биљана Митић

Вуловић Миа 3/6, похвала, 
категорија I поезија-II и IV разред, 

ОШ „Свети Сава“, Суботица, 
ментор Мирјана Лончаревић

Андреј Вукашиновић 5/3, прво 
место, категорија поезија- V и 
VI разред литерарна секција 
„Разиграно перо“, ОШ „Миле 

Дубљевић“, Лајковац, ментор мрс 
Лидија Марић Јовановић 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=NDND6TD1zjw&feature=youtu.be

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

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=WLMmugXOa4I&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=II7yoFA9tJU&feature=you-
tu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NDND6TD1zjw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=so0NTazXPSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=so0NTazXPSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WLMmugXOa4I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=II7yoFA9tJU&feature=youtu.be


Невена Петковић 6/2, друго 
место, категорија поезија- V и VI 
разред, ОШ „Олга Милошевић“, 

Смедеревска Паланка, литерарна 
секција „Насмејани анђели“, 
ментор Снежана Чаировић

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

Алекса Радуловић 6/а, друго 
место, категорија поезија- V и 
VI разред, ОШ „Илија Кишић“, 

Зеленика, Црна Гора, литерана 
група „Почетак“, 

ментор Тамара Комар

Маша Гајић 6. разред, треће 
место, категорија поезија- V и VI 
разред, ОШ „Стојан Живковић 

Столе“, Доњи Љубеш

Матеја Бојић 6/1, треће место, 
категорија поезија- V и VI 

разред, ОШ „Мића Станојловић“, 
Коцељева, 

ментор Татјана Јеремић

Кристијан Mаксимовић 6/2, треће 
место,  категорија поезија- V и VI 
разред,  ОШ „Олга Милошевић“, 

Смедеревска Паланка, литерарна 
секција „Насмејани анђели“, 
ментор Снежана Чаировић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=kHZYJKaNf0w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=TDKJgh9VYJs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=HLZrWm2MamQ&feature=youtu.
be

https://www.youtube.com/watch?v=1ET-
FmxP5_bs

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kHZYJKaNf0w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WMlzbUbFXeY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TDKJgh9VYJs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLZrWm2MamQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLZrWm2MamQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLZrWm2MamQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1ETFmxP5_bs


Анастазија Стојадиновић 6/1, 
треће место, категорија поезија-V 
и VI разред, песма о Мирославу 

Антићу,  ОШ „Ђуро Стругар“, 
Београд, ментор  Јелена 

Стаменковић

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

Марко Стојковић 6/4 , похвала, 
категорија поезија-V и VI 

разред, ОШ „Херој Иван Мукер“, 
Смедеревска Паланка, ментор 

Марија Трифуновић

Лана Вељковић 8/3, друго место, 
категорија поезија- VII и VIII 
разред, ОШ „Васа Чарапић“, 
Београд, ментор Снежана 

Стојановић

Елена Мајсторовић 8/3, друго 
место , категорија поезија-VII и 
VIII разред, ОШ „Никола Тесла“, 

Београд, ментор Александра 
Дракулић

Марија Јеремић 8/2, треће 
место, категорија поезија-VII и 
VIII разред, литерарна секција 
„Разиграно перо“, ОШ „Миле 
Дубљевић“, Лајковац, ментор 

Соња Миловановић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=Q3lTQaQeO_M&feature=youtu.be

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

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=rK1H8_fnkYg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=M22q_mwGCFs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zNLgaycXgII&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q3lTQaQeO_M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EdGbPZmSpoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rK1H8_fnkYg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rK1H8_fnkYg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=M22q_mwGCFs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=M22q_mwGCFs&feature=youtu.be


Наташа Насковски, 8/2, треће 
место, категорија поезија-VII и VIII    
разред,  ОШ „Олга Милошевић“,  

Смедеревска Паланка, литерарна 
секција „Насмејани анђели“, 
ментор Снежана Чаировић

https://www.youtube.com/watch?v=zxo5P-
pGvE2w

Милош Богдановић 7/б, похвала, 
категорија поезија-VII и VIII 
разред,  ОШ „Илија Кишић“, 

Зеленика, Црна Гора, литерана 
група „Почетак“, 

ментор Тамара Комар

Теодора Младеновић, похвала, 
категорија поезија-VII и VIII разред 
песма „Љубав“, школа Артмедиа, 

ментор Маја Симић

Наталија Јеверичић 8/1, прво 
место , категорија проза од 5. до 
8. разреда, ОШ „Васа Чарапић“, 

Београд, ментор Снежана 
Стојановић

Огњен Митровић 6/4, друго 
место, категорија проза од 5. до 
8. разреда, ОШ „Бранко Ћопић“, 

Београд, ментор Милица Бијелић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=X2n9z4km02Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=fo7uoeoPpC0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=mZ8TzxM5k9s&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=Q3Q3rzk54b8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fo7uoeoPpC0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zxo5PpGvE2w
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=X2n9z4km02Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mZ8TzxM5k9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mZ8TzxM5k9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q3Q3rzk54b8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q3Q3rzk54b8&feature=youtu.be


Софија Бабић  8/2, треће место, 
категорија проза од 5. до 8. 

разреда, ОШ „Васа Чарапић“, 
Београд, 

ментор Снежана Стојановић

Данка Лазић 1/2, похвала, 
категорија  поезија- први и 

други  разред    ОШ „Никодије 
Стојановић Татко“, ментор 

Виолета Маријановић 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=gNt_Yr7FbpU&feature=youtu.be

Библиотека ДКЦБ препоручује 
књиге о љубави

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=ZlKedts57Lg&feature=youtu.be

Обожавам те / Славка Петковић 
Грујичић. – Београд : Букленд, 
2017.

 Ах, та љубав... Колико 
год година да имамо, ми је 
прижељкујемо и тражимо, 
заљубљујемо се и одљубљујемо, 
летимо и преживљавамо 
разочарења. А некако су те 
школске љубави посебне! Оне се 
памте и препричавају, често са 
осмехом и носталгијом и никада 
не заборављају. Део су ране 
младости која тако кратко траје.
 У роману „Обожавам 
те“ Славке Петковић Грујичић 
пронаћи ћемо себе, своје школске 
другове и другарице, препознати 
нове генерације. Одрастање и 
сазревање је трновит пут, а како 
су се снашли Луна, Лука, Огњен и 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gNt_Yr7FbpU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZlKedts57Lg&feature=youtu.be


Уна – сазнаће читаоци овог „романа за младе“.

Одломак из романа „Обожавам те“

– Нисам ти прочитала најжешћи стих из споменара – чуј ово – „Високе куће, 
узани сокаци, то је место где се љубе ђаци.“
– Ти си шашава – кроз осмех сам рекао.
– Е, замисли, и они су се љубакали у нашим годинама пре педесет година!
– Замислио сам.
– И?
– Фале ми високе куће, узани сокаци.
– Фали теби храбрости – зачикавала ме.

Девојчице узвраћају ударац / Роберт Такарич. – Београд : Лагуна, 2018.

 Знате оне девојчице у школи, које се не заљубљују тако лако? Имају свој 
свет и своје бубице, траже себе, а проналазе – лавове! Такве су девојчице 

у роману Роберта Такарича 
„Девојчице узвраћају ударац“. 
Дефинитивно су оне јачи пол, 
драги дечаци. Кад их ухвати 
„оно њихово“ – бежите с пута, 
другарица је љута!
 Наравно, ово је роман 
о одрастању, о сазревању и 
перцепцији света око себе. 
Понекад другим људима делујемо 
јаки, али тако само скривамо своје 
слабости и права осећања. Па, 
постоје тренуци када је лакше 
убости шестаром, него рећи 
„Волим те“.

Одломак из романа „Девојчице 
узвраћају ударац“

 Седеле смо и чекале. Не да 
нам прође дан, већ да нам дође 

разредна. Миу, шта ради?
 Пере косу?
 Сви су отишли кућама. Само смо ми остали.
 Клинци, човече. Боли њих уво, што смо ми као поред њих и све снимамо. 
Нисмо хтеле. Ево, ја се кунем. Али клупе су тако близу да смо морале све да 
чујемо. Смејале смо се! Ништа није вредело. Љубав је слепа.



Седмо небо / Слободан 
Станишић. – Београд : Букленд, 
2005.

 Нешто озбиљније штиво 
о љубави и односима младих 
долази из пера Слободана 
Станишића у роману „Седмо 
небо“. С тим што се поставља 
питање – да ли је то седмо небо 
заиста тако слатко или у њему 
има и горчине? Наши јунаци су 
обични људи, али њихове приче 
су питке и динамичне, опијајуће за 
читаоца. 
 И опет та љубав – без ње 
смо нико и ништа. Опет та љубав, 
која обара с ногу и осваја, која 
нас чини бољим људима, која 
нас тера да сазримо. Наратор 
ове приче муке мучи са једном 
Анђелом. Сви имамо ту неку 
Анђелу, која нам направи хиљаду 
и један проблем, а ето – ипак јој 
праштамо...

Одломак из романа „Седмо небо“

 Анђела рашири своје крупне очи. Није очекивала овакво разрешење. 
Престаде да плаче.
– Колико ћете платити за овакву протуву?
– Пет милиона пољубаца! – рекох пошто сам је одмерио.
– О, купујете ли ви женску или непокретну имовину?
– Знам шта вреди – одговорих, осврћући се да видим где је онај са колима.
– Ни ја не подносим мирис бензина – рече уз гримасу која је означавала 
осмех.

 Долази ново пролеће, ново цветање у нама и око нас. Ко зна, шта нам 
пролеће спрема? Пажљиво гледајте око себе, драги моји – можда вас неко 
посматра иза ћошка! Хоћу рећи – можда вас посматра с љубављу и пажњом и 
скупља храбрости да вам се обрати. 
 Ах, та љубав...
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