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ДЕЧЈИ ВРТ

Сија сунце,
злати жице,
а у парку
крај улице
као ћилим
разастрт
шарени се
дечји врт.

Окићене  
све су гране,
љуљашкама
начичкане. 
Свуд се чује
цвркут птице
лете, лете
клацкалице.

А сред врта
ђаци мали
у песак се
затрпали.
Ту градови
ничу цели,
и фабрике
и тунели.

Својим речима објасни прва два стиха у песми.
Зашто је песник дечји врт упоредио са ћилимом?
Како си доживео последња четири стиха у песми?
 
У другој и трећој строфи подвуци речи које се римују.
Песник је рекао да су гране окићене. Зашто је употребио 
баш тај израз?
Прочитај делове строфа који дочаравају дечју игру.
Колико песма има строфа? Прочитај строфу која ти се 
највише допала.

Шта су деца саградила у пешчанику? Шта се све може 
направити од песка?
У песми се деца играју лоптама и обручима. Чиме се ти 
и твоји другови играте у парку? Објасни правила игре 
коју највише волиш.

Песник пише песме.
Када песник скупи више песама 
у једној књизи, кажемо да је то 
књига или збирка песама.
Стих је један редак у песми.
Два, три или више стихова могу да 
чине једну целину у песми. Таква 
целина зове се строфа.

Лопте скачу
и нестају,
обручи се
котрљају.
Све се ори
од весеља

од другова,
пријатеља.
Све трепери
око нас -
дечјој игри
сад је час.

 Драган Лукић 



6 7

ЛЕПО ЈЕ СВЕ ШТО ЈЕ МАЛО

Чим се нешто мало, мало роди,
на камену, грани или води,
први дан му уз љуљашку тепа:
Буди лепо као што је лепа...

    ... Свака буба од хиљаду буба,
    свака птица од хиљаду птица,
    свака риба од хиљаду риба!...

Чим се нешто усправи над травом
- лупи главом по пространству плавом.
Дан га бодри: расти и не стрепи,
бићеш лепо као што су лепи...

    ... Свака звезда од хиљаду звезда,
    свака клица од хиљаду клица,
    свака песма од безброј песама!...

Чим се нешто огласи у свету,
у покрету, гласу или цвету
- слути, чује кроз дамаре слепе:
већ сам лепо као што су лепе...

    ... Свака буба од хиљаду буба,
    свака клица од хиљаду клица,
    свака птица од хиљаду птица!...

      Душко Радовић

Зашто је лепо све што је мало?
Која се бића помињу у песми? Какав би био свет без њих?
Како замишљаш да бубе и птице тепају својим бебама? Покушај да 
њихово тепање дочараш речима и звуковима.

Како си разумео стихове: Чим се нешто усправи над травом  
– лупи главом по пространству плавом?
Пронађи и прочитај строфе које имају по четири стиха. Издвоји у 
њима речи које се римују.
Пронађи стихове који говоре где све настаје нови живот.

Какав си био кад си био мали? 
Како су ти родитељи тепали? Ко ти је још тепао кад си био мали?
Да ли имаш неки надимак? По чему си га добио?
Деца су често несташна кад су мала. Опиши један свој несташлук.

Песник пева о свему што је мало, 
али не и неважно. Он тепа бубама, 
ослушкује птице, храбри цвеће 
и гледа у звезде. Све то описује 
песничким сликама.
На крају неких стихова речи се 
слично завршавају. Кажемо да 
се такве речи римују. Рима је 
гласовно подударање последњих 
речи у стиховима. 
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БОЛЕСНИК НА ТРИ  СПРАТА

Нашега старог доктора Јана
телефон зове с Калемегдана:

„Докторе драги, хитно је врло,
имамо госта, боли га грло!“

„Имате госта? Да није странац?“
„Право сте рекли. Јест, Африканац“.

„Доћи ћу брзо, за један сат,
Кажите само: на који спрат?“

„На коме спрату? Тешко је рећи,
боли га читав - други и трећи.“

Чудом се чуди наш доктор Јан:
„Какав болесник?! Је л` троспратан?!“

„Докторе, јесте, то није варка,
зовемо, знате, из зоо-парка,
Жирафу једну боли нам врат,
а то је - други и трећи спрат“.
   
   Бранко Ћопић

Одакле је стигао позив за доктора Јана? 
Зашто је дошло до забуне?
Ко је болесник у овој песми? Зашто га називају странцем?
Шта ти је у овој песми смешно? 
 
У песми је дијалог истакнут знацима навода. Покушај да одглумиш 
ову смешну ситуацију. Води рачуна о знацима интерпункције.
Ко је написао ову песми? Пронађи нешто о његовом животу.

О чему би требало да водиш рачуна када разговараш телефоном? 
Питај неког старијег који је број Хитне помоћи.
Које још службе постоје и у којим ситуацијама су нам потребне?

Реченицама се може 
обавештавати, питати, заповедати, 
или изражавати осећања. 
На крају реченица којима 
обавештавамо пишемо тачку (.). 
На крају реченица којима питамо 
пишемо упитник (?). На крају 
реченица којима заповедамо или 
изражавамо осећање пишемо 
узвичник (!). 
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ШКОЛА

Школе су велике мирне овце,
које окаче велико звонце
па звоне, звоне и децу гоне
у жуте мале авионе.

Школе су велике и добре маме,
стотину деце негују саме,
напамет знају сву своју децу,
и бајке причају о месецу.

Школе су велики чудни дворци
које освоје храбри основци
сваког септембра пушчаном паљбом
и оловкама - дугачком сабљом.

Сваког септембра,
кад јесен ступи,
по два су борца
у школској клупи.

   Драган Лукић

                    Шта је то о чему песник пева? 
Зашто песник каже да су школе велике мирне овце?
Шта у песми представљају жути мали авиони?
Зашто песник школе упоређује са великим добрим 
мамама? Прочитај ту строфу.
Због чега га школе подсећају на велике и чудне 
дворце? Подвуци строфу која то доказује.

Пронађи и подвуци речи које се римују.
Колико песма има строфа? Колико свака строфа има 
стихова?
Приметио си да песник не говори о једној школи. 
Зашто?
Замисли како би изгледала школа за једног ђака.
Научи песму напамет и припреми се за аутодиктат.

Када песник мисли на једну школу 
и једно звонце, тада кажемо да су 
те две речи у једнини. Ако песник 
мисли на две или више школа 
и на неколико авиона, тада су те 
речи у множини. 
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А отац ће им онда:
– Чудим се што не можете, јер је то сасвим лако.
Он одреши узицу којом је био сноп везан, штапићи су се размакли, а он један 
по један преломи без по муке.
Синови су се насмејали:
– Е, тако је лако! Тако би могло и нејако дете!
Отац заврши:   
– Ево вам, децо, слике и прилике ваше. Не будете ли сноп, бићете седам 
прутова које, као што сте сами рекли, може сломити и нејако дете.
         Hародна приповетка 
 

Колико је отац имао синова? Какви су они били?
Какав је отац, а какви су синови? Опиши поступке који то доказују.
Зашто је отац био забринут?
Шта је хтео да их научи помоћу седам прутова?

Објасни својим речима очеве речи: “Ево вам, децо, слике и 
прилике ваше. Не будете ли сноп, бићете седам прутова које, као 
што сте сами рекли, може сломити и нејако дете”.

Поделите улоге: Неко неко буде приповедач, неко отац, а 
седморица другара нека буду браћа. Прочитајте причу по улогама. 
Ако сви науче своје улоге, могли бисте  да направите малу 
позоришну представу. 

СЕДАМ ПРУТОВА

Имао отац седам синова, седам свађалица. Свађајући се занемарише сав 
кућни посао и све им пође наопако.
Било је себичних и рђавих суседа који су се радовали њиховом свађању и 
њихов назадак скретали су на своју корист. Лако је грабити онде где нема ко 
да чува, кад се чувари међу собом свађају.
Видећи да ће бити зло и наопако, отац се веома забрине.
Једанпут скупи синове око себе, па им покаже седам прутова чврсто 
повезаних у један сноп и рече:
– Који од вас овај сноп преломи, ономе ћу дати десет дуката.
Свих седам синова покушали су да преломе сноп: пробали су овако и онако. 
И напослетку сваки рече да не може.

У овој приповеци неки јунаци имају 
врлине, а неки мане. 
Врлине су добре, а мане су лоше 
особине. У народним умотворинама 
врлине су се  величале, а манама се 
изругивало.
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МАЧАК ОТИШАО У ХАЈДУКЕ                      

Бруји весело воденички точак, глас му путује сунчаним 
пољима и губи се у старој буковој шуми, пуној тишине и 
влажних сјенки. У воденици дријема млинар Триша, стар 
и доброћудан чичица. Покрај њега сједи његов дебели 
мачак, и он такође дријема.
– Дједа-Тришо – јави се мачак поспан и лијен – дједа-
Тришо,чујеш, улови ми једног миша.
– Миша! Каквог миша, рођени? – зачуди се дједа. – Никад 
нисам ловио мишеве. А, хвала богу, има их доста у нашој 
воденици, још ће ти бркове одгристи како увијек спаваш... 
Нећу, лови сам!
– Онда ми испеци погачу.
– Нећу ни то.
– Нећеш!  Онда, брате, идем ја у хајдуке. Овако се више 
не да живјети. Мрзи ме да за мишевима јурим. А хајдуци, 
чујем, само дембелишу у шумској хладовини.
– Хм! Не бих рекао. Хајдук мора бити спреман стићи и 
утећи, а ти?... Уосталом, можда ће те хајдуци опаметити, 
па ћеш бити вреднији.
– И баш нећеш да ми печеш погачу?
– Нећу; ко би љенчину увијек хранио. Иди па лови.

– 

Добро, дједа-Тришо, онда збогом. Праштај со и хљеб који 
заједно поједосмо, ја одох у гору зелену. И немој много да 
тугујеш за мном. 
Оде мачак  на  врата, а старац оставши сам, почеша се 
по брашњавој коси и обори главу.
А мачак  пређе  уским брвном преко потока, провуче се 
кроз шуштав зрео кукуруз и запути се у пуст сумрачни 
буквик.
– Пази, откуд овај хајдук? – зачуди се један кос и журно 
одлијете испод тиха зелена свода.
– Охо-хо, већ се на  првом кораку види ко је прави  хајдук 
– обрадова се мачак и охоло подиже брк. – Идем да 
потражим какву хајдучку дружину, можда им је потребан 
харамбаша.
У голу камењару, пуном јазбина, мачак набаса на дебела 
пругаста јазавца. Љешкарио је јазо пред улазом у своју 
јаму, сунчао се и по свој прилици смишљао некакав 
лоповлук.
– Добар дан, шарени шумски становниче, не знаш ли 
можда гдје се овдје налазе хајдуци? Ступио бих у њихову 
службу.
– Хајдуци? Па гдје ће бити хајдуци, ако не овдје – ускликну 
весели јазо. – Баш си дошао на право мјесто. Ми, јазавци 
највећи смо хајдуци под небеском капом. Грде нас људи 
на два дана хода уоколо, зову нас и разбојницима, 
штеточинама и лоповима. Како видиш, ми смо ти врло 
знаменит и чувен народ. Чувенији смо од мудре лисице, 
а и медвједу смо славу помрачили.
– Гле, гле, од срца се радујем. Ваљда ћете и мене примити 
у своје јуначко друштво?
– Та како и не бисмо тако брката хајдука. Него, овај, како 
да кажем, да ти ниси какав рођак псима?
– Псима? Шта говориш! Нема љућих непријатеља него 
што смо ми и пси.
– Добро, онда ћеш вечерас с нама у кукуруз. Видјећемо 
колико вриједиш.
Убрзо сунце утону за високу планинску косу, кроз лишће
зашуми хладан вјетрић и модар сумрак уђе у шуму. Мачак 
се сјети дједа-Трише и дође му тужно: – Ех, сада мој дједа 
сједи сам на прагу воденице, а мене тамо нема.
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Кад се прва сова диже и нечујно полетје испод грана, 
јазавци кренуше у крађу. Мачак се сјети како би сад дивно 
било спавати уз хук воденичког точка, би му жао што није 
послушао дједу и тужан пође с њима. Кад изиђоше из 
шуме, угледаше на једном крају њиве наложену ватру. То 
је газда њиве ложио да уплаши штеточине.
Најстарији јазавац примаче се мачку и са страхом упита:
– Бојиш ли се ти оног црвеног сунчева рођака што једе 
суве гране тамо у ћошку њиве?
– Кога? – зачуди се мачак. – Аха, то ти мислиш на ватру. 
Па то је мој најбољи друг за хладну ноћ.
– Твој друг! – престраши се јазавац. – А, зато ли се теби 
очи сијају у мраку... Е, онда ти први иди у кукуруз, ми ћемо 
за тобом.
Али тек што зађоше у њиву и почеше да шуште ломећи 
суве стабљике, пси од ватре нададоше страшан лавеж 
и јурнуше пут крадљиваца. Газда се прену из полусна, 
зграби пушку и опали у ноћ.
Престрашени јазавци јурнуше пут шуме, а мачак се од 
страха помете и даде се у бијег према потоку. За њим 
се нададе крупна чупава псина бијесно ломећи кукуруз. 
Бјежећи пред њим као слијеп, мачак једва погоди преко 
брвна на потоку, дотрча до воденице и загребе уз брвна 
под кров.

– Јао, јао, отварај, драги дједа-Тришо!
– Ко је то? - чу се изнутра старчев глас.
– Ја, твој  мачак.
– Не примам хајдуке. Иди па тражи другог јатака.
– Отварај, премили дједа, пусти ме само унутра, никад 
ми више хајдучија неће пасти на ум. Провриједнићу се, 
половићу  све мишеве... Јао, ево, пса. Отвори, слатки 
чичице!
Одобровољен, чича Триша отвори врата, отјера пса и 
пусти мачка унутра.
И мачак је заиста одржао своју ријеч. Питајте само мишеве 
који живе у околини чича-Тришине воденице. Питајте, ако 
има још којег у животу.
               Бранко Ћопић

Који ти се део приче највише свидео? Зашто?
Који су главни ликови у причи? Какав је њихов однос?
Зашто мачак одлази у хајдуке? Како он замишља хајдучки 
живот? Прочитај реченице које то потврђују.
На кога је набасао мачак? 
Прочитај део текста у коме се јазавац хвали мачку Тоши.
Испричај мачкове догодовштине са јазавцем.
 
Пронађи  и прочитај реченице које изражавају мачково 
кајање.
Читајући ову причу закључио си какав је мачак Тоша, а 
какав деда-Триша. Укратко их опиши.
Пажљиво прочитај причу још једном. Уочи целине у причи 
и напиши план препричавања. На основу плана препричај 
усмено причу.

Главни лик ове приче је мачак. 
Имена разних животиња пишу се 
малим почетним словом, осим ако 
не стоје на почетку реченице. Кад 
животиња има своје посебно име, 
на пример мачак Тоша, то његово 
име се пише великим почетним 
словом. 
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ТАЈНА

Свако има неку тајну:
шу-шу-шу...
Неко лепу и бескрајну.
неко тужну или смешну,
неко злу.
Неко своју тајну слаже.
Неко одмах мами каже.
Неко своју тајну не би
испричао ни у сну.
Неко шапне: само теби...
као другу - шу-шу-шу...

Обично су тајне главне
измишљене и љубавне.

Ал’ и друге кад се зброје,
наше, ваше, моје, твоје,
леве, десне, чудне, сјајне,
све једнако много значе,
јер - иначе
зашто би се звале тајне?

И ја имам тајну једну
врло важну, врло вредну.
Ником другом - само теби
пришапнућу јутрос њу.
Ходи ближе: шу-шу-шу...
Сутра рано ... шу-шу-шу..
Баш онамо... шу-шу-шу...

Али ником то не кажи.
Сам потражи.
Шу-шу-шу...

Пронаћи ћеш врло лако
и видећеш да је тако.

  Мирослав Антић 

Деца се често дошаптавају. Каквих све тајни има?
Пронађи строфу која говори како се тајне чувају.
Подвуци стихове који говоре чије тајне могу бити.
Зашто песник на више места користи речи шу - шу - шу?
Како се тајне чувају?

Да ли ти је неко некад поверио тајну и да ли си је сачувао?
Како би се осећао да неко другоме ода твоју тајну?

Научи игру Тајанствени пријатељ: имена другара из одељења 
напиши на одвојене цедуље које ћеш савити и сакупити на гомилу. 
Сваки ученик извлачењем једне цедуље постаће тајанствени 
пријатељ ономе чију је цедуљу извукао. У наредних неколико дана 
на различите начине тајно ће увесељавати друга или другарицу 
(песма, цртеж, бомбона... ).

Мирослав Антић пева о тајнама. 
Неке су тајне лепе и бескрајне, а 
неке тужне или смешне. Зато неко 
тугује, а неко се смеје. Различито 
чувамо тајне. Неко тајну слаже, а 
неко је одмах каже.
Све истакнуте речи означавају да 
се нешто ради. 
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ЈЕДНОГА ДАНА Ова песма говори о готованима. Објасни шта значи та 
реч.
Какав је први готован? 
Подвуци речи другог готована.
Где се налазе трећи и четврти готован?
Зашто пети и шести готован нису ништа рекли?
Пронађи строфе које се односе на седмог готована.
Шта је гавран поручио готованима? Како разумеш 
гавранове речи: муфте и измотавање? Да ли си их 
некада већ чуо/чула?

Колико песма има строфа? Колико свака строфа има 
стихова?
Пронађи речи које се римују и прочитај их наглас.

Шта ти поручује ова песма? Како ту поруку можеш да 
искористиш у свом животу?

Бројеви одређују колико има 
нечега. 
Основни бројеви су: један, два, 
три...
Пре седам дана срело се седам 
готована.
Редни бројеви су: први, други, 
трећи...
Пети готован већ је спавао, 
шести ни гласа није давао. 

Једнога дана,
пре седам дана,
срело се седам 
готована.

Први готован,
наочит, млад,
седе па рече: 
Презирем рад!  

Други готован
немаше куд,
додаде на то: 
Презирем труд!

Трећи готован
леже под дуд:
Нек ради онај
ко је луд! 

Четврти брзо     
пронађе хлад:
Има времена,
још сам млад!

Пети готован
већ је спавао,
шести ни гласа 
није давао.

Седми је седео
будан и јадан
и понављао:
Ја сам гладан!

О, свето небо,
о, моћне силе,
баците једно
печено пиле!

Уто се јави
гавран са гране:
Не дајем ништа
за готоване!

Доста је било
муфте давања,
прошло је време
измотавања!

Љубивоје Ршумовић


