


СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 2022
Фестивал деце и младих из региона, дијаспоре и Србије

26 - 29. мај 2022. 
Свечани концерт „СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 2022’’
Петак, 27. мај, 12.00, Велика сцена „Донка Шпичек’’ 

ДКЦБ, Таковска 8

Фестивал деце и младих из региона, дијаспоре и Србије „СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ 
САБОР“ одржан је од 26. до 29. маја у Београду, на којем су учествовала деца 
из Немачке, Румуније, Словеније, Хрватске и Србије.

„Свесрпски дечји сабор’’ је традиционална манифестација коју већ четврти пут 
организује Градска управа града Београда - Дечји културни центар Београд, уз 
подршку Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства 
спољних послова Републике Србије, под покровитељством председника 
Србије Александра Вучића. 

Са жељом да се негује осећање припадности земљи порекла, национални 
идентитет и српски језик, Сабор је и ове године окупио децу у расејању и 
повезао их са њиховим вршњацима из Београда, у чијим су породицама 
боравили. Домаћини Сабора били су ученици ОШ „Старина Новак“. На 
манифестацији су се представили чланови Немачко-српског друштва из 
Франкфурта на Мајни (Немачка), ученици Теоретске гимназије „Доситеј 
Обрадовић“ из Темишвара (Румунија), чланови Вуковарског певачког друштва 
„Јаворчићи“ (Хрватска) и АКУД КОЛО – Ћириландија из Копра (Словенија). 
Учесници манифестације наступили су на свечаном концерту у Дечјем 
културном центру Београд, у петак 27. маја, од 12 часова, који је отворио в.д. 
директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства 
спољних послова, Арно Гујон.

Током фестивала, деца из дијаспоре имала су прилику да упознају Београд 
и посете Палату Србија на пријему код проф. др Дарије Кисић Тепавчевић, 
министарке за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, потом 
Народну скупштину Републике Србије, Храм Светог Саве и Музеј Николе 
Тесле. Подршку манифестацији дала је и Туристичка организација Београда, 
која је припремила пригодне поклоне за децу.



Интервју са директором , 70 година ДКЦБ



Свесрпски дечји сабор 2022

Конкурс  „Природа је мој свет“ и „Мој љубимац“

https://www.youtube.com/watch?v=YrmqQu6m02E&ab_channel=DKCBeograd

Током маја и јуна одржана су два конкурса „Природа је мој свет“ и „Мој 
љубимац“. Седми по реду литерарни конкурс „Природа је мој свет“ био је 
посвећен Десанки Максимовић. Председник жирија  био је познати дечији 
писац Слободан Станишић. Слободан Станишић је био председник жирија 
и на VI  литерарном конкурсу „Мој љубимац“, а  фотографије је оцењивао 
Александар Деспотовић.На оба конкурса је учествовало 1000 деце из свих 
делова Србије, Црне Горе, БИХ и Републике Српске. Најбољима су уручене 

дипломе и похвале, а на додели награда на конкурсу „Мој љубимац“, 
присуствовали су и љубимци , а ЈП Ветерина Београд је организовало 

удомљавање паса. Организована је и изложба награђених фотографија.

https://www.youtube.com/watch?v=YrmqQu6m02E&ab_channel=DKCBeograd


Дуња Кошуљандић, 2/2 , 
прво место

ОШ „Сремски фронт“, Шид 

Алекса Благојевић 2/1, друго место 
ОШ „Никола Тесла“, Београд, 

ментори Јула Јаћимовић и 
Александра Дракулић 

Максим Јелисавчић 1/6, друго 
место, 

ОШ „Љуба Ненадовић“, Београд  

Анђела Вукчевић , треће место
1. разред, ОШ „Први српски 

устанак“, Орашац, 
ментор Слађана Мрљеш   

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=rrSPT2NQ6Os&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/shorts/kars6s-
wjzF0?app=desktop

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=YIA0rqQqeKQ&feature=youtu.be

Победници VII конкурса  „Природа је мој свет“, 
посвећеног Десанки Максимовћ читају своје радове

Награде за први и други разред поезија:

https://www.youtube.com/shorts/Yr-Pm-
hg-iu0?app=desktop

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rrSPT2NQ6Os&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/shorts/kars6swjzF0?app=desktop
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YIA0rqQqeKQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/shorts/Yr-Pmhg-iu0?app=desktop
https://www.youtube.com/shorts/Yr-Pmhg-iu0?app=desktop


Илија Бобићић 2/1, треће место, 
ОШ „Никола Тесла“, Београд, 

ментори Јула Јаћимовић и 
Александра Дракулић  

Ружица Сарић,4/1, друго место
ОШ „Јован Поповић“, Београд, 

ментор Биљана Ристић 

Ања Костић 4/3,треће место, ОШ 
„Марија Бурсаћ“, Београд, ментор 

Јелена Југовић Јовановић 

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

Ивана Вукосављевић, прво 
место 4. разред, ОШ „Црњански“, 
Јагодина, Ментор Јелена Гајић 

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=n14QHXDHVgk&fea-
ture=youtu.be

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

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

Награде за трећи и четврти  разред поезија:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LrCMWpqgfWw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n14QHXDHVgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JwzFXzoTYfM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PEFbByxezso&feature=youtu.be


Момировић Ника 4/2,треће место 
ОШ „Јован Поповић“, Београд, 
ментор Милена Тошић Ристић 

Павле Старчевић 3/3 
треће место, ОШ „Змај Јова 
Јовановић“, Београд, ментор 

Љиљана Милетић  

Вукашин Горчић,  3/1, похвала, 
ОШ „Влада Аксентијевић“, 

Београд, ментор Гордана Илић 

Иван Стојановић Срећковић 7/2, 
прво место, ОШ „Бранислав 

Нушић“, Београд 

Лена Маринковић, друго место
5. разред, ОШ „Бранко 

Радичевић“, Врање, ментор 
Јелена Милосављевић Јовановић

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

top&v=RNMZKEzdEzA&feature=youtu.be

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

Награде од  5. до 8. 
разреда за  поезију:

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=-n90RRHcFJk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=vc1Pv7jTY84&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jzbp_nbmzFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RNMZKEzdEzA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RNMZKEzdEzA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zjMp-nEoJZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zjMp-nEoJZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-n90RRHcFJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-n90RRHcFJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vc1Pv7jTY84&feature=youtu.be


Ивона Ђокић 8/2, друго место, 
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд, 

ментор Милица Бијелић 

Матеа Шћекић, треће место, 
8.разред, ОШ „Анто Ђедовић“, 

Бар, ментор Светлана Кнежевић 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=q7_9pLvLiXQ&feature=youtu.be

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

Фото галерија са списком победника фото конкурса
МОЈ ЉУБИМАЦ 2022

Прво место:
Јована Грбушић 4/3, ОШ „Марија 
Бурсаћ“, Београд, ментор Јелена 
Југовић Јовановић

Друго место:
Лука Збућновић 1/3, ОШ ,,Петар 
Петровић Његош”, Врбас, ментор 
Сијана Савановић
Ника Дрецун 3. разред, ОШ 
„Радојка Лакић“, Београд, 
ментор Снежана Алексић

Победници од I до IV разреда

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q7_9pLvLiXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KyyGyAZlthE&feature=youtu.be


Друго место:
Ника Дрецун 3. разред, ОШ 
„Радојка Лакић“, Београд, 
ментор Снежана Алексић

Треће место:
Ђурђа Краљевић 1/1, ОШ „Јован 
Дучић“, Ваљево, 
ментор Драгана Јовановић

Треће место:
Тара Тепaвчевић 4/1, ОШ „Петар 
Петровић Његош“, Врбас, 
ментор Биљана Бегановић

Треће место:
Лазар Столић 4.разред, ОШ 
„Свети Сава“, Клокот, Косовска 
Витина, КИМ, 
ментор Сузана Перић



Победници од V  до VIII разреда
Прво место:
Емина Ђорђевић  5/3, ОШ 
„Десанка Максимовић“, Горњи 
Милановац, 
ментор Драгана Бакић

Друго место:
Душица Весковић 7/1, ОШ „Свети 
Сава“, Горњи Милановац, 
ментор Мирјана Достанић

Друго место:
Иван Стојановић Срећковић 7/2, 
ОШ „Бранислав Нушић“, Београд, 
ментор Ивана Анђеловић

Треће место:
Елена Косановић 7,разред, ОШ 
„Десанка Максимовић“, Горњи 
Милановац, 
ментор Драгана Бакић



Треће место:
Ивона Павловић 6. разред, ОШ „ 
Момчило Настасијевић“,  Горњи 
Милановац, 
ментор Драгана Бакић

Треће место:
Михаило Ковачевић 5. разред, 
ОШ „Јован Дучић“, Нови Београд, 
ментор Александар Богићевић

Најпозер , Михаило Ковачевић 
5. разред, ОШ „Јован Дучић“, Нови 
Београд, 
ментор Александар Богићевић

Похвале:

  М О Ј  
ЉУБИМАЦ

2022



Најбољи друг, Андреј Марјацић, 
1. разред, ОШ ,,Момчило 
Живојиновић”, Младеновац, 
ментор Данијела Павловић

Најчупавији љубимац, 
Алексеј Недељковић 7/3, ОШ 
„Ђорђе Крстић“, Београд,
ментор Радмила Недељковић

Најмањи љубимац, 
Марија Вујовић , 4. разред,  ОШ  
„Црњански“, Јагодина, 
ментор Јелена Гајић

Најпуфнастији љубимац, 
Хелена Јоловић, 7/2, ОШ „Свети 
Сава“, Горњи Милановац, 
ментор Драгана Бакић

Најшаренији љубимаци, 
Страхиња Плавшић 3.разред, ОШ 
„Радојка Лакић“, Београд, 
ментор Снежана Алексић



Најшарматнији љубимац, 
Нина Рељић 7/3,  ОШ „Свети 
Сава“, Горњи Милановац, 
ментор Драгана Бакић

Најслађи љубимац, Љубица 
Ненадовић 6/2, ОШ „Данило Киш“, 
Београд. ментор Наташа Костић 
из Научно-образовног  центра за 
децу и младе

Најсналажњивији љубимац, 
Јана Јанковић 1. разред, ОШ 
„Момчило Живојиновић“, 
Младеновац, 
ментор Данијела Павловић

  М О Ј  
ЉУБИМАЦ

2022



Најспретнији љубимац,, 
Талија Марковић 4. разред, 
ОШ „Вук Караџић“, Врање

Најтужнији љубимац, 
Ања Збућиновић 4/1 ,
ОШ ,,Петар Петровић Његош” 
Врбас, 
ментор Биљана Бегановић

Највећи љубимац,, 
Николија Којић, 6 година, ПУ 
„Ђурђевак“, Врбовац, Витина, 
ментор Светлана Вујић

Најстидљивији љубимац, Петра 
Авлијаш 3. разред ОШ „Радојка 
Лакић“, Београд, 
ментор Снежана Алексић



Највеселији љубимац,, 
Тара Миљковић, 1.разред, 
ОШ „Радоје Домановић“, 
Нови Београд, 
ментор Ирена Миљковић

Љубимац са најлепшим очима, 
Зое Трифуновић, 5/2, 
ОШ „Свети Сава“, 
Горњи Милановац, 
ментор Драгана Бакић

Љубимац са најлепшим осмехом, 
Михаило Ковачевић 5. разред, 
ОШ „Јован Дучић“, Нови Београд, 
ментор Александар Богићевић

Најзаљубљенији пар, 
Сања Давидовић 2. разред, 
ОШ „Жарко Зрењанин“, Кикинда, 
ментор Мирослава Терзин



Љубимац са највећим брковима 
Лена Давидовић 5, 
ОШ Жарко Зрењанин“, Кикинда

Љубимац са најдужим ногама, 
Василије Стевић , 1.разред, ОШ 
„Жарко Зрењанин“, 
Велико Лаоле, 
ментор Сузана Милошевић 
Љубић

Љубимац са највећим ушима, 
Михаило Ковачевић 5. разред, 
ОШ „Јован Дучић“, Нови Београд, 
ментор Александар Богићевић   М О Ј  

ЉУБИМАЦ
2022



Списак победника VI литерарног конкурса  
„Мој љубимац“

Први и други разред, поезија:
Јаков Ненадовић 2/2, прво место, 

ОШ „Данило Киш“, Вождовац, 
Београд, Србија 

Николина Милојевић 1.разред, 
друго место, ОШ „Први српски 

устанак“, Орашац, 
ментор Слађана Мрљеш 

Тадија Митић 2/7, друго место, 
ОШ „Вук Караџић“, Дољевац, 

ментор  Горица Јовановић 

Јован Бранковић 1/1, треће место, 
ОШ „Жарко Зрењанин“, Велико 

Лаоле, ментор Сузана Милошевић 
ЉУбић  

Јања Вићентијевић 1/3,прво 
место,  ОШ „Милан Ракић“ , Нови 

Београд, 
ментор Јелена Цибулуски  

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=Zsz1z6ozP-k&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=W_VnBgxaH5w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=43YD3P9jmFs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=O4Yqmx6aAZY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=dhrZ4kixLQE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Zsz1z6ozP-k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Zsz1z6ozP-k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W_VnBgxaH5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=43YD3P9jmFs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=O4Yqmx6aAZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=O4Yqmx6aAZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dhrZ4kixLQE&feature=youtu.be


Трећи и четврти разред, поезија:

Петра Авлијаш 

Дарија Стојисављевић  

Николета Рутовић 
Прво место:

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=18FlD3UDKH8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=hSNxFlVgMF4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=E450CiZzWMU&feature=youtu.be

Ана Стефановић 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=q6or0a5lnIU&feature=youtu.be

Мина Милојковић   

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=2GzDUKlbPZ8&feature=youtu.be

3/1 ОШ „Радојка Лакић“, Београд, 
ментор Снежана Алексић

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hSNxFlVgMF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=E450CiZzWMU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q6or0a5lnIU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2GzDUKlbPZ8&feature=youtu.be


Уна Јовановић 4/3, друго место 
ОШ „Вук Караџић“, Крушевац, 
ментор Гордана Стевановић 

Ања Костић 4/3, ОШ „Марија 
Бурсаћ“, Београд, 

ментор Лидија Маринковић  

Иван Вуковић 6/4,друго место,  
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд, 

ментор Милица Бијелић  

https://www.youtube.com/watch?v=0-_
cNOSKvxs

Лана Гарић 3/3, треће место, 
 Ош „Змај Јова Јовановић“, 

Београд, 
ментор Љиљана Милетић  

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=xrS3blymuEM&feature=youtu.be

Похвале:

Пети и шести разред ,поезија

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

Василије Грубић 2/1, ОШ „Радојак 
Лакић“ “, Београд, 

ментор Весна Вучићевић   

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=C1QtBtR4Sus&feature=youtu.be

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

https://www.youtube.com/watch?v=0-_cNOSKvxs
https://www.youtube.com/watch?v=0-_cNOSKvxs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xrS3blymuEM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OZCpWwOClVY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OZCpWwOClVY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OZCpWwOClVY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=C1QtBtR4Sus&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=C1QtBtR4Sus&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-MvmmqABDYs&feature=youtu.be


Милош Богичевић, друго 
место, 5. разред, ОШ „Десанка 

Максимовић“, Горњи Милановац, 
ментор Никола Арсенијевић  

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=yeKH1tYhcQs&feature=youtu.be

Лејла Диздаревић 
5/2, треће место,  ОШ „Ристо 

Ратковић“, Бијело Поље, Црна 
Гора, ментор Слободанка Куч  

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=qfl-GN49f-Y&feature=youtu.be

Седми и осми разред , поезија:
Лидија Аранђеловић  8/2,

прво место,  ОШ „Олга 
Милошевић“, Смедеревска 
Паланка, литерарна секција 

„Насмејани анђели“, 
ментор Снежана Чаировић 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=GpJxRm0o_4g&feature=youtu.be

Милош Поповић 6/1, похвала,
ОШ „Мића Станојловић“, 

Коцељева, 
ментор Татјана Јеремић 

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=WXCwzvb4fUE&fea-
ture=youtu.be

Награде за прозу од 
првог до четвртог 

разреда:
Нина Јовановић 4/3,прво место 
ОШ „Марија Бурсаћ“, Београд, 

ментор Јелена Југовић Јовановић 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=yHWqsx9Nhf8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yeKH1tYhcQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qfl-GN49f-Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GpJxRm0o_4g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WXCwzvb4fUE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yHWqsx9Nhf8&feature=youtu.be


Јована Стефановић 4/7, 
друго место, ОШ „Вук Караџић“, 

Орљане, Дољевац, 
ментор Марина Стојановић  

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

Нина Вељковић 4/3, треће место, 
ОШ „Марија Бурсаћ“, Београд,  

ментор Јелена Југовић Јовановић   
 

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

Проза од петог до осмог разреда:
Дајана Бошковић,прво место, 

пети разред, ОШ „Јован Цвијић“, 
Београд, ментор Марина Јанковић   

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=aTc7auYmzkI&feature=youtu.be

Амила Авдић,треће место,  5. 
разред, Прва основна школа 

Живинице, БИХ, 
ментор Марица Ферхатбеговић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=T89pAiJO53o&feature=youtu.be

Мона Мујовић 5/3, треће место 
ОШ „Сутјеска“, Подгорица,Црна 

Гора,ментор Невенка Вулић 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=dSI2j-TEfFs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iFaVxosHmQQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iFaVxosHmQQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xbf-AKkbFgA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aTc7auYmzkI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dSI2j-TEfFs&feature=youtu.be


Талија Марковић 4/5, 
прво место, ОШ „Вук Караџић“, 

Врање, 
ментор Маја Мишковић Марковић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=gEY75XjqXiU&feature=youtu.be

Матија Бојић 6/1,треће место,
 ОШ „Мића Станојловић“, 

Коцељева, 
ментор Татјана Јеремић 

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

https://www.youtube.com/watch?v=AanDSODimHY

Љубимци на додели диплома и похвала

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gEY75XjqXiU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rnnYQsbOOOw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rnnYQsbOOOw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AanDSODimHY


КУЋНИ ЉУБИМЦИ У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА ЗА ДЕЦУ
Цвонки и шумски дух / 
Слободан Станишић. – Нова 
Пазова: Бонарт, 2003.

Често чујемо да „нема детињства без 
пса“. Или, тачније да се изразимо – 
нема детињства без неког љубимца 
на четири ноге који се умиљава око 
наших ногу, тражи пажњу и љубав, 
али и воли – бескрајно и безусловно 
– своју људску породицу.
 Психолози и педијатри говоре 
о бројним позитивним странама 
васпитања детета које одраста уз 
неког кућног љубимца. Кажу да се 
тако деца уче одговорности (бризи 
о другом живом бићу – исхрани, 
шетњи, чистоћи), саосећајности 
(односно, лакшем емотивном 
повезивању, како са животињама, 
тако са људима), имају бржи развој 
вербалних способности (уз издавање 
команди и праћење истих). Дете које 
брине о кућном љубимцу је сигурније 

у себе, дисциплинованије и отпорније на стрес.
 Кућни љубимци су често омиљене теме бројних прича за децу. Ако су дела 
намењена најмлађима, онда животиње (најчешће – пас, мачка, зец, јагње, коњ/
ждребе) имају људске особине, способност говора и све људске карактеристике. 
Касније губе те, рекли бисмо, способности и постају оно што се од њих и очекује – 
крзени пријатељи, пратиоци, често и заштитници и помоћници у разним невољама. 
Сетимо се и улоге животиња у народним причама и песмама – уз јунака иде расан 
коњ, али и соко, пас (или вук), а понекад и други помоћници. Они су саосећајни, 
везани за човека, бескрајно поуздани и пожртвовани.
у себе, дисциплинованије и отпорније на стрес.
 
У ранијим приказима представили смо вам, драги читаоци, серију од десет 
романа „Цвонки“ Слободана Станишића, у којима је главни лик један мали, 
умиљати пас. Први део романа носи једну тужну, али поучну причу – Цвонки 
је напуштен, остављен да брине сам о себи, након што се његова породица 
преселила чак на други континет. Он лута, пролази кроз фазе збуњености, 
усамљености, забринутости, док коначно не стекне нове људске пријатеље и 
схвати да може и даље да воли и буде вољен.
 
Цвонкијеве авантуре су пратила многа деца у нашој Отаџбини, али и шире, 
где се говори српски језик. Колико је књига успешна и тражена видимо по томе 
што је у плану излазак серијала на енглеском језику.



Зов дивљине / Џек Лондон. – 
Београд: Просвета, 1971.

Генерација широм света су 
одрастале уз „Зов дивљине“ Џека 
Лондона. Памтимо дивна времена 
када је ова књига била обавезна 
лектира основцима. 
 Бак је пас разиграног духа, 
бринуо је о имању и имао своје 
место у људском свету. Међутим, 
као и са Цвонкијем, судбина се 
поиграла са њим и он је продат 
поштанском службенику на 
Аљасци. Тада креће његова 
авантура – путовање по леденој, 
снежној земљи, борба за опстанак 
у чопору, борба за људску љубав 
(нарочито када упозна старог Џона 
Торнтона), али и увек присутни зов 
дивљине, који буди крв у њему.
 

За овај роман се каже да је најбољи роман Џека Лондона, а више пута је 
доживео екранизацију.
Одломак из романа „Зов дивљине“
За Бака су лов, пецање и неодређено лутање кроз непознате крајеве 
представљали безгранично задовољство. Дешавало се да би недељама 
путовали без застајања, из дана у дан, онда би недељама логоровали 
овде-онде. Тада би пси ленствовали, а људи би палили балегу и шљунак 
и испирали крај ватре безбројне лонце блата. Бивали су понекад и гладни, 
а некад опет уживали у раскошним гозбама — све је зависило од ловачке 
среће и количине улова. Дође лето, а људи и пси са товарима на леђима 
пребацивали су се сплавовима преко плавих планинских језера и спуштали 
се или се пели уз непознате реке у лаким чуновима које би истесали по 
оближњим шумама.

Црни лепотан / Ана Сјуел. – 
Београд: Вулкан, 2014.

Коњ је један од омиљених јунака књижевних дела за децу – од понија са 
чаробним моћима, до радничких коња који трпе бројне муке и кроз чије животе 
се види сва људска окрутност. „Црни лепотан“ Ане Сјуел је управо таква прича 
– о расном и изузетном коњу који (баш као и пси које смо горе поменули) губи 
своју људску породицу и њихову топлину и упознаје неки окрутан и страшан 
свет. Коњи се користе и за јахање, теретну вучу, без имало хуманости према 
тим животињама, а Црни лепотан ће проћи дуг и трновит пут док поново не 
дође до слободе и љубави.



Одломак из романа „Црни 
лепотан“

Када сам научио да вучем кочије, 
коначно сам био припитомљен. 
Био сам спреман да одем код свог 
новог господара. Мајка ми је рекла 
да постоје разни људи – неки су 
добри, али неки су и будаласти. 
Надала се да ћу доћи у добре 
руке. Међутим, коњ никада не 
зна ко ће га купити, нити ко ће га 
јахати. То је ствар случаја. „Али 
ипак“, рекла је мајка, „мораш 
дати све од себе, где год да си, и 
мораш бити на добром гласу.“

Ипак, пас је, као „најбољи човеков 
пријатељ“, најчешће јунак оваквих 
прича. Присетимо се Леси из 
романа „Леси се враћа кући“ 
Ерика Најта, уз којег су многе 
генерације одрастале. Често име 
љубимаца је било Леси, по узору 
на јунакињу романа, због њене 
судбине се и радовало и плакало, 
као и због „крзнених лоптица“ 
којима је благословена на крају 
романа. Животиње имају осећања, 
свест, разум – порука је ових 
прича – животиње су жива бића о 
којима смо дужни да бринемо или 
макар да их пустимо да живе своје 
слободне животе у природи. 

Да су животиње сјајни 
заштитници, видимо и у 
серијалима романа Енид Блајтон 

– „Пет пријатеља“ и „Тајна седморка“. Док петорку прати пас Тими, седморку 
прати Скампер. Обојица су ведрог духа, разиграни и паметни, а своје људске 
пријатеље никада не остављају саме у невољи.



Дуго мачје лето / Весна Алексић. 
– Београд: Креативни центар, 
2021.

Причали смо о псећој и коњској 
судбини, а сада мало и о мачјој. 
Маце су умиљате и слатке, а када 
одрасту – елегантне и окретне, 
помало својеглаве. Истраживања 
су показала да су љубитељи паса 
слободнији, комуникативнији, 
отворенији према другим људима, 
а љубитељи мачака су уметничке 
душе и више исказују осећања, 
склонији су маштању и жељама за 
авантурама. 
 „Дуго мачје лето“ Весне 
Алексић прича о дечаку Адаму 
који је спасио једну целу мачју 
породицу на летњем распусту. Дао 
је себи задатак да мама, тата и 
сестра Ана о томе ништа не знају 
и да како најбоље уме помогне 
малим мацама и њиховој мами.
 Ово је прича о детињству 
и бризи о другим бићима, али 
и породичној свакодневници. 
Роман се брзо чита, дуго памти и 
препоручује вршњацима.

Одломак из романа „Дуго мачје лето“
 
Тата је на телефону имао фотографије много различитих маски; неке су биле 
са куцама и мацама, неке са машницама и туфницама, а неке једнобојне. Дао 
је телефон Ани и мени да бирамо.
 „Нека колегиница их шије. Ево, поручите које желите“, рекао нам је. 
Желео сам и маску са Осветницима, али такве није било. Мало људи зна за 
Осветнике.
 „Узми ову са корњачицама“, понудила ми је Ана.
 „Нећу, нисам девојчица“, завапио сам. „Има ли бар са ракетама и 
звездама?“, упитао сам тату.
 „Распитаћу се“, одговорио је.



Препорука књига за децу
ПРИРОДА ЈЕ МОЈ СВЕТ

Приче старог храста / Божидар 
Пешев. – Рашка: Центар 
за културу, образовање и 
информисање Градац, 2020.

Када би дрвеће могло да говори, 
шта би нам све испричало? 
Замислите поносити храст 
раскошне крошње и моћног 
стабла. Он живи деценијама, 
можда чак – вековима. Можда 
би нам причао о хајдуцима и 
њиховим харамбашама, вредним 
ратарима који су запрежним 

плуговима орали њиве, страшним ратовима који су се водили на нашој земљи. 
А можда... можда би храст причао о ситницама из свога живота – ситним 
пауковима који су мрежу плели између његових грана, марљивим птицама 
настањеним у његовој крошњи, лепоти звезда у којој ужива сваке ноћи.
 Како природа живи и шта раде јунаци наше књиге да јој помогну 
сазнаћете у збирци прича Божидара Пешева: „Приче старог храста“.

Одломак из књиге:

 Волео сам свитања чак и као мало, младо дрво, заклоњено широким 
крошњама рођака. Захваљујући Зори и Сунцу порастао сам, разгранао 
се и постао највећи храст у шуми. Одувек сам желело да протегнем ноге. 
Нажалост, дрвеће је везано за тло.
 Некада давно није било тако. Дрвеће је било толико високо, да се са 
земље нису могли видети његови врхови.
  У то време постојало је дрвеће моје садашње величине. То су били 
Чувари, стари по неколико хиљада година, који су могли да ходају. Били су 
моћни заштитници, а окупљали су се кад је шумама претило уништење од 
ватре и других непријатеља...

Увод у њиву / Раде Танасијевић. 
– Обреновац: Библиотека „Влада 
Аксентијевић“, 2018.
Каква све може да буде њива? 
Њива-Бунар, Језеро, Њива под 
снегом, Криве баре, Склад, 
Острво, Бојиште, Воденичко, 
Црквено, Нишан, Виногради... 
Све су то називи разних њива, 
са којима се можемо упознати 
у збирци прича и песама Рада 
Танасијевића „Увод у њиву.“



Нема здравијег умора, нити лепшег одмора, од онога у својој башти. Најслађе 
су ротквице и јагоде када их сами засејено, окопамо и узберемо. Обиље 
биљних врста у природи, поврћа, воћа и лековитих трава, за нас су дар 
природе, средство да очувамо здравље и истовремено уживамо у слатким 
плодовима.
Одломак из књиге:
Али сви ми који живимо на овом брду или у његовом подножју знамо њено 
право име – Разбигуз. Како је настало име брда? Тајна се крије у дубинама 
векова. Ако је брдо Бабина глава добило име по некој баби, биће да је та 
иста баба силазећи низ стрмину са своје три ноге, трећа нога била је дренов 
закривљени штап, пала и то незгодно. Дошавши кући укућани су је питали: 
„Где си била, баба?“ „Где сам била? Разбих гуз низ ону стрмину“, рече баба 
својим крешавим гласом. „Ето, где сам била. Хуууј.“ Знам, знам. Толике 
планине и брда носе звучна и поетична имена. Лепа гора, Мокра гора, Авала, 
Јухор, Острвица... 

Мало зелено дрво / Селина 
Ловрен. – Београд: Лагуна, 2019.
Природа наша зелена и лепа – 
извор је здравља и лепоте. Реке 
и језера богата рибом, ливаде 
за кошење, плодна земља за 
сетву. Човек је у природи настао 
и недовољни су образовани и 
обавештени људи који не схватају 
значај пољопривреде, шумарства 
и екологије за наш живот и који 
ружно причају о животу на селу.
 Нажалост, људи некада 
не схватају колико боли наносе 
природи секући дрвеће без плана 
и не садећи ново, гомилајући 
смеће у природи, убијајући 

животиње (не само ради исхране, већ) ради луксуза. А где ће и како живети 
наши потомци, то треба да се запитамо...
 Селина Ловрен, ауторка романа за младе „Мало зелено дрво“ прича о 
рањеној природи. Како се Маја сналази у природи и шта све уме мало зелено 
дрво, сазнаћете у овој питкој и занимљивој причи.

Одломак из књиге

 Ишли су ливадом уз поток и осећали да је све како треба. Поток је 
тихо жуборио, бубе су им зујале око главе, трава испод ногу је била мека и 
испуштала диван, свеж мирис, који се мешао са благим мирисом љутића и 
звончића који су расли крај потока. На небу није било ни облачка, а сунце 
је сијало јако и постојано. Био је то један просто чаробан дан за потрагу. 
Посебно када је она укључивала нешто тако фино као што је врба.
 Маја није била од оних људских бића која дуго могу да ходају у друштву 
и ћуте. Када је помислила у својој глави све што се могло промислити о 
последњим догађајима, када се сита наслушала звука потока и буба, када је 
покупила све мирисе ливаде и када су јој сва чула била засићена аромама, 
бојама и звуковима, сасвим логично, активирао се језик...
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