
 

 

 

 

Ово је прича о једној малој школи, малом комбинованом одељењу 2. и 4. 

разреда са учитељицом Љиљаном Пејчић и постигнутим резултатима у школској 

2020/21. години. Назив школе је Основна школа ,,Јован Аранђеловић''. Налази се у 

селу Црвена Река, у југоисточном делу наше земње  (на путу од Пирота, ка Нишу).  

Ученици млађих разреда подељени су у два комбинована одељења: први и 

трећи разред и други и четврти разред. У школској 2020/21. години одељење 2. и 4. 

разреда водила је учитељица Љиљана. За ову групу ученика она би рекла ,,Чета 

мала, али одабрана'' или ,,Моје дисциплиноване  паметнице''. У одељењу има седам 

ученика, три у другом и четири у четвртом разреду. Ученици другог разреда: 

Анастасија Јовановић, Лазар Благојевић и Страхиња Пенић. Четврти разред: Лука 

Благојевић, Страхиња Пенић, Шабан Камери и Санија Камери. Страни језик, 

енглески предаје професорка Александра Николић.  

Неко би рекао:,,Па, шта? Једно сасвим нормално комбиновано одељење!'' 

Међутим, постоји много тога што ово одељење краси и издваја изнад других. Осим 

што сва три ученика другог разреда и два ученика четвртог имају одличан успех на 

крају ове школске године, они су учествовали на многим такмичењима. На некима 

од њих забележили су запажене резултате и добили награде. 

На конкурсу ,,Ко каже да не читам лектиру'' на коме су учествовала деца из 

Србије и деца из Црне Горе освојили смо прву награду за згрупни  рад, песмицу 

,,Дух из Аладинове лампе је пожелео нешто''.  Ученици су добили дипломе а 

учитељица захвалницу. 



1.  

 

 

На конкурсу смо учествовали са једним заједничким радом.  

Освојили смо прво место!  

 



 

 

ДУХ ИЗ АЛАДИНОВЕ ЛАМПЕ ЈЕ ПОЖЕЛЕО НЕШТО 

Да се разумемо, другари наши, 

духова се свако од нас плаши. 

И ако нам кажу да они не постоје, 

сва деца их се, поново, боје. 

 

Ал' дух  у бајци о Аладину дивној 

живи у  чаробној лампи сјајној. 

Сви за њега, наравно, знамо, 

његову лампу бисмо да имамо. 

 

Он испуњава жеље различите, 

могуће, немогуће, маштовите... 

Ал' можеш их пожелети само три, 

па, сад, добро размисли ти. 

 

Једнога дана дух се страшно уморио, 

жеље је испуњавао, чуда створио. 

И прича је била сасвим проста: 

Свега му је било доста! 

 



Схватио је и он да машта о нечему, 

да и он своје снове има, 

да би неко могао помоћи и њему 

и зато се одлучно обратио свима: 

 

- Желим да одавде заувек изађем, 

да и ја себи другове нађем, 

да се не стискам у лампи овој, 

већ да живим у некој кући новој. 

 

Одрасли за његоу жељу немају слуха, 

ал' деца су се сажалила на духа. 

Девојчица једна пришла му је ћутке 

и поклонила му своју кућицу за лутке. 

 

Сад срећно и спокојно живи, 

лепоти дечјих срца се диви, 

са њима се свакодневно дружи 

и  дечјим жељама радо служи. 

 

Заједнички рад ученика комбинованог одељења   2.  и  4. раз.  

ОШ ,,Јован Аранђеловић''   Црвена Река 

 

 

 

 



 

2.  

Ликовни и литерарни конкурс ,,У свету бајки'' који је 

расписала народна библиотека ,,Раде Драинац'' из Блаца 

 

    

 

 Андрија је добио књигу и диплому, а учитељица захвалницу. 



НАГРАЂЕН РАД  

У СВЕТУ БАЈКИ 

Од малих ногу знамо шта су бајке. 

читају нам их наше драге мајке. 

Тако упознајемо чаробни свет тај, 

чаробњак, вила, аждаја, змај... 

 

Бајке су пуне нестварних бића. 

Препреке се стварају пред царевића, 

а он их све с успехом савладава. 

Бајка се, обично, срећно завршава. 

 

У свету бајки има и туге, и плача, 

неправду невини осете често, 

ал' правда је од неправде јача 

и на крају заузме њено место. 

 

Цареви у бајкама царују, 

животиње на људе личе. 

Бајке нам пуно маште дарују, 

бајке су најлепше приче. 

Андрија Стаменковић, ученик 4. разреда 

 ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река 

 



Поред Андрије и Лука је учествовао са својом песмицом: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У СВЕТУ БАЈКИ 

 

Први пут сам слушао бајке  

од моје најдраже мајке 

док ми је неуморно читала 

и моју реакцију пратила. 

 

А бајке су тако лепе приче, 

све од маште саткане, 

на шарене дечје снове личе, 

испуњавају наше ноћи и дане. 

 

Може бити иза седам гора, 

може и иза седам мора, 

некада давно у царству неком, 

необичном, чудном и далеком. 

 

Тамо су аждаје, змајеви и виле, 

и немогуће је могуће тамо. 

Победићеш, ма какве препреке биле, 

храброст ти треба само. 

 

У забавном и привлачном свету том 

живе принчеви и принцезе, 

добар се супротставља злом 

и радује клинце и клинцезе. 

 

Ма какве невоље да их снађу 

невини и праведни јунаци 

решење увек успешно нађу. 

 

Па, нека тако буде и у животу, 

нек' истина и правда увек победе, 

па ћемо достићи бајковиту лепоту. 

 

 

Лука Благојевић, ученик 4. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић''  Црвена Река   



3.  
Конкурс за фестивал дечјег стваралаштва „Табла Фест 

21“ 

 

 



 

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ: 

МАСКА МИ ЈЕ УКРАС ЛИЦА 
Малени смо ми, 

малено срце наше, 

па не разумемо 

тешке речи ваше. 

 

Шта та епидемија значи? 

Зашто се маска на лице качи? 

Зашто, одједном, од јуче 

математику учимо од куће? 

 

Опасан вирус 

у свету вреба, 

маску на лице 

ставити треба. 

 

Малено лице 

испод маске се скрило. 

Шта се то страшно 

у свету збило? 

 

Испод маске 

уплашене вире очи. 

Да ли ће крај 

свему једном доћи? 

 

Носићу маску, 

нек' ми лице краси, 

Само нека се 

корона угаси. 

 

Лазар Благојевић,  ученик 2/1 разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река (Србија) 



 

 

 

 

МАСКА МИ ЈЕ УКРАС ЛИЦА 

Корона вирус влада светом. 

Људи покушавају да се заштите. 

Страх за живот се шири планетом. 

Сви се сада маском ките. 

 

На ТВ бројеве приказују, 

колико је оболело казују. 



Деци дружење бране 

и задају им на срцу ране. 

 

Сада су направили вакцину. 

Сви полажу наду у медицину. 

Маске носимо као заштиту и украс. 

Да ли ће нам ускоро стићи спас? 

 

Маска мени сада смета. 

Хоћу ли је скинути до лета? 

Заштита и украс лица јесте она, 

ал' нека, ипак буде: ,,Збогом Корона!'' 

 

Страхиња Пенић, ученик 2/1 разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река (Србија) 

 

 

ОСТАЛИ РАДОВИ 

МАСКА МИ ЈЕ УКРАС ЛИЦА 

Корона светом влада, 

маска нам треба сада. 

Маска нас спутава, 

дисање нам отежава. 

 

Мама ми каже: 

,,Краси ти лице.'' 

Ал'  ја од ње 



добијам оспице. 

 

Опет ме теши она: 

,,Проћи ће корона. 

Обећавам, тада 

маска са лица пада.'' 

 

Добро, нека је тако, 

Маска нека ме краси. 

Носићу је свакако, 

Она ће да ме спаси. 

Анастасија Јовановић, ученица  2/1 разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река (Србија) 

 

 

МАСКА МИ ЈЕ УКРАС ЛИЦА 

У свету опасан вирус влада, 

кажу да морамо да се чувамо сада. 

Сада када Корона у ваздуху вреба 

маску на лице ставити треба. 

 

Стави маску као модни детаљ, 

Заштитићеш и друге и себе. 

Тако вирус неће ни на педаљ 

да се нађе од тебе. 

 

Слушамо сада сви савете доктора. 

Не идемо тамо где се не мора. 

А око нас увек иста тема - 



целом свету зло се спрема. 

 

Зато, хадемо сада заједно сви! 

Стави маску, заштити се, и ти, и ти... 

Послушај савет своје мајке, 

па, нисмо тако мали, нису ово бајке. 

 

Одрасли, знате шта може да нас спаси, 

како да победимо вирус  тај. 

Нек' вам маска лице украси 

и свему ће доћи крај. 

 

Лука Благојевић, ученик 4/1 разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река (Србија) 

 

МАСКА МИ ЈЕ УКРАС ЛИЦА 

Док светом влада Корона епидемија 

заштитну маску морам носити и ја. 

 

Маска ми је прва линија одбране 

од тог опасног вируса Короне. 

Ако је не носимо и не пазимо 

лако можемо да се заразимо. 

 

Вирус је опасан, шири се лако, 

у опасности је од нас свако. 

Зато су маске обавезне и важне 

чак и за људе здраве и снажне. 

 

 



Носе их стари, млади и деца. 

Разних дезена, облика, бојица. 

Сличице – цветића, лептира, зеца. 

На крају, украс су нашег лица. 

 

Све док је носим тако ће бити, 

тако ћу на ову обавезу да гледам. 

Тај украс нека ме штити, 

вирусу пролаз не дам! 

Андерија Стаменковић, ученик 4/1 разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река (Србија) 

 



Редакција електронског часописа ,,Табла'' позвала нас је да шаљемо ликовне и 

литерарне радове које ће они периодично објављивати.  Већ десетак радова се нашло на 

њиховим страницама.  

4. КОНКУРС ЗА 6. РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ 

„РИЗНИЦА ТАЛЕНАТА“ 

 

УЧИТЕЉСКО ДРУШТВО НИШ расписује конкурс за 

6. РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ 

„РИЗНИЦА ТАЛЕНАТА“   Ниш, 29–30. мај 2021. 
 

 

 



 

 

 

ПОХВАЉЕН РАД: 

ЗАЈЕДНО СМО ЛЕПШИ, ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ 

Живот је чаробан цвет. 

Због нас постоји овај свет. 

Све што нам у животу треба – 

другарство и љубави до неба. 

 

Ми нисмо за самоћу створени. 

За дружење, за игру смо отворени. 

У друштву је све веселије, 

другарство је оружје најмоћније. 

 

Зато, сложно и заједно сви, другари, 

нек' наша младост процвета, 

осмех сва лица нека озари, 

нека се друже сва деца света. 

 

Пренесимо свима поруку ову: 

,,Одрасли, деца вас зову! 

Пустите приче, пустите свађе, 

у слози и заједништву све је слађе! 

 

Снови тада изгледају веселије, 

сунце сјајније земљу греје. 

заједничке одлуке много су зрелије, 

светлија будућност нам се смеје!'' 

 

 

Лука Благојевић, ученик 4. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић''  Црвена Река 



 

Свој рад послао је и АндријаСтаменковић 

ЗАЈЕДНО СМО ЛЕПШИ, ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ 

Мој друг увек је уз мене, 

и у добру, и у злу, 

када ми нешто лоше крене, 

мој друг јe увек ту. 

 

И то није све, не! 

Ја другова имам више. 

Срећа је загарантована за мене 

јер другарство тугу брише. 

 

И у игри, и у смеху смо заједно, 

сложни и раздрагани као једно. 

 

Прави другови ће увек знати 

снагу и идеје теби дати. 

 

Чак и врапци на грани знају 

да су и лепши, и јачи 

када другове имају. 

Другарство свима много значи. 

 

Андрија Стаменковић, ученик 4. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић''  Црвена Река   

 

5.  

Конкурс за најлепшу дечју љубавну песму „ЉУБАВ 

(ни)ЈЕ само РЕЧ…“ у организацији Културног центра 

,,Младост'' из Футога 

  

Свој рад послао је Андрија Стаменковић, 

ученик 4. разреда. Овога пута није освојио ни 

једну награду. Вероватно је стигао велики 

број радова и конкуренција је била велика. 

 



 

 

Љубав није само реч 

 

Откад постојим, десет година већ, 

окружују ме насмејана лица. 

Да љубав није само реч 

зна моја четворочлана породица. 

 

Код нас се весела граја чује, 

а љубав свакодневно царује. 

Када смо скупа то је песма, 

потече среће и љубави чесма. 

 

Волим кад ме мама мази, 

мило гледа, од невоља пази. 

Очи су јој бисера сјајна два, 

заиста је много волим ја. 

 

Волим и насмејаног тату, 

ал' не само кад прими плату. 

Када је расположен за играње 

и када ме води на пецање. 

 

А један зврк, мали враг 

посебно ми је драг. 

То је љубав од почетка, 

искрена, дивна, без изузетка. 

 

Да поновимо, да се зна: 

брата, маму и тату волим ја! 

И љубав њихова мене греје, 

срце ми игра, лице се смеје. 

 

Породица моја мила 

Љубављу, а не речима, даје крила.  

Учи ме да волим, да полетим, 

да се вратим и безбедно слетим. 

 

Аутор 

Андрија Стаменковић,  10 година,  ученик 4. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река 

 

 



 

6.  

МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ (ЛИТЕРАРНИ) И 

ЛИКОВНИ КОНКУРС „ШАНТИЋЕВА РЕЧ“ 

У организацији ОШ ,,Алекса Шантић'' Калуђерица 

 

Тема литерарних радова – Чаробни свет детињства. 

Радове су урадили сви ученици. Нико није добио награду. 

 

 
Чаробни свет детињства 

У дивном свету детињства том 

које је за децу цела планета,  

чаробни врт и топли дом, 

животу се учи дете од детета. 

 

Тамо вечито осмех царује, 

тамо се свако сваком радује, 

тамо слога и љубав цвета. 

Деца су будућност овога света! 

 

Тамо свако сваког искрено воли. 

Скромни, имају све што им треба. 

Тамо се лече све туге и боли. 

Дечја срца шире љубав до неба. 

 

У том свету постоји склад у свему, 

јер невина деца владају у њему. 

Она су неискварена, код њих нема лажи. 

Свако од њих само љубав и пажњу тражи. 

 

Зато у њихов свет завирите! 

Нека се у вама радозналост пробуди. 

Можда тамо своје немире смирите 

и постанете још бољи људи. 

 
Подаци 

Лука Благојевић,  ученик 4. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река 

 

 

https://www.tabla.org.rs/konkursi/medjunarodni-knjizevni-literarni-i-likovni-konkurs-santiceva-rec/
https://www.tabla.org.rs/konkursi/medjunarodni-knjizevni-literarni-i-likovni-konkurs-santiceva-rec/


 

Чаробни свет детињства 
 

Као шарени весели лептирићи 

кад лете са цвета на цвет, 

тако и радознала дечица 

журе да упознају овај свет. 

 

Као кад мале несташне пчеле 

пронађу мед који толико желе, 

тако су и разиграна деца весела 

кад виде да су се у свом свету срела. 

 

Деца имају на Земљи место своје , 

у коме правила детињства стоје 

чаробно све је у том свету, 

све је дозвољено радозналом детету. 

 

Тамо је лепше  и топлије Сунце. 

милије греје и обасјава, 

невино је свако дечје срце, 

лепше се пева, лепше се спава. 

 

У дечјем свету царује радост, 

смех, љубав и младост. 

Дечја је граја најбољи лек 

за корону, за цео свет. 

 
Подаци 

Андрија Стаменковић,   ученик 4/1  разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић''  Црвена Река 

 

Чаробни свет детињства 
 

Машта, радозналост, љубав и срећа; 

слога, мир, хуманост, другарство - 

ово су на свету богатства највећа, 

а поседује их прелепо детињства царство. 

 

Ако сте дете 

овде вам je место, 

јер овде је срећа 

пет пута већа. 

 

У врту детињства никога ништа не боли. 

Тамо свако сваког искрено воли, 

јер тамо царују мудре главице мале 

које вас прихватају какви сте, без шале. 



 

Деца радост носе, 

свима срећу доносе. 

Срца искрено отварају 

и лепши свет стварају. 

 

 

И зато, чудни одрасли свете, 

дођи у наше прелепо царство, 

пронађи успавано у себи дете 

и стекни највредније богатство! 

 
Подаци 

Лазар Благојевић,   ученик 2. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река 

 

 

Чаробни свет детињства 
 

Постоји један дивни врт на свету 

који полако осваја ову нашу планету. 

Тим вртом не управљају краљ и краљица 

већ весела неискварена дечица. 

 

Међу њима многе разлике постоје, 

ал' то њима није проблем, то их не раздваја, 

јер они увек слушају само срце своје 

и дозвољавају разликама да их споје. 

 

Ни језик, ни вера, ни боја коже, 

ништа, баш ништа деци не смета 

у жељи да увек сарађују, да се сложе 

и срцем повежу сву децу света. 

 

То мало-велико детињства царство 

пре свега негује љубав и другарство. 

И тако та деца, иста и разна 

испуне чак и срца која су била празна. 

 

И њихов, наизглед малени свет 

расте као у башти најлепши цвет. 

Хране га радозналошћу и лепотом, 

надахњују га безбрижним животим. 

 

Деца, маштовита, насмејана бића, 

све пажљиво испитују, свему се диве. 

Жељна су нових, занимљивих открића, 

Са надом у лепшу будућност живе. 
 Подаци 

Страхиња Пенић,  ученик 2. разреда 



ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река 

7.  

Наградни литерарно-ликовни конкурс „Библиотека – 

жељотека“ 

 

Конкурс је расписала библиотека града Београда ,,Јован Јовановић Змај'' 

поводом 2. априла, светског дана књиге за децу. Ми смо послали 2 рада, по 

један заједнички за оба разреда. Нисмо освојили ни једну награду. 

Библиотека – жељотека 

Још кад смо били сасвим мали 

воје кућне библиотеке смо имали. 

Дивне песме, приче и бајке смо слушали 

кад су нам родитељи пред спавање читали. 

 

Тако су наше најдраже играчке, књиге биле. 

Природа, животиње, сирене, змајеви, виле... 

Све те приче срца су нам освојиле 

и детињство чаробним учиниле. 

 

У школу смо дошли добро припремљени, 

пуни очекивања, новим уџбеницима задивљени, 

а школском библиотеком опчињени. 

Све у свему, новим окружењем одушевљени. 

 

Брзо смо се са школским градивом снашли, 

у свим активностима лако пронашли, 

а после часова, скоро сваког дана 

једна просторија, свима добро знана 

 

привлачила је нашу радозналост све већу; 

у њој смо пронашли највећу срећу, 

Срећу, јер се у њој са књигама дружимо 

и тако можемо себи знање да пружимо. 

 

Ко воли књиге воли и људе. 



Тај мора добар човек да буде. 

Таква је библиотекарка наша насмејана 

Која нам радо помаже свакога дана. 

 

Она тачно зна коме од нас шта одговара, 

она у библиотеци диван амбијент ствара, 

са нама нежно и стрпљиво разговара, 

врата маште и уметности нам отвара. 

 

Да све наше жеље испуни увек се труди, 

све већу радозналост у нама вешто буди. 

Да читањем постанемо добри људи, 

а ко не чита, овоме може само да се чуди. 

 

Дружимо се ми тако, са одушевљењем, 

нова издања читамо са дивљењем. 

И како ми растемо, саткани од среће 

тако и наше знање постаје све веће. 

 

,,Ви сте још мали'', каже моја мама, 

,,још много учења и рада је пред вама.'' 

,,Тачно је, са таквим мишљењем ниси сама, 

Али ми знамо да је светла будућност пред нама.'' 

 

И мало по мало, миц по миц, тако 

са заносом схвата читалац-дете свако 

да магична школска библиотека 

постаје предива дечја жељотека. 

 
Подаци: 

Рад у пару ученика 4/1 разреда  

(Андрија Стаменковић и Лука Благојевић) 

ОШ ,,Јован Аранђеловић''  Црвена Река 

 

 

Библиотека – жељотека 
 

Ми смо мали 

ал' смо увек знали 

да је наша библиотека 

права дечја жељотека. 

 

Деца само жељу кажу. 

Библиотекари се слажу. 

Брзо се код полица снађу  

и тражену књигу пронађу. 

 

Можеш и за сто сести, 

љубитеље књига срести, 

у нове књиге завирити, 



радозналост смирити.  

 

Библиотека је наша бајка 

која се срећно завршава. 

Библиотекарка је као мајка 

која наше недоумице решава. 

 

Тамо је све могуће, 

чаробни кутак то је. 

Осећаш се као код куће; 

тамо је место твоје. 

 

Папир дивно мирише, 

шуште странице тихо. 

И шта би хтео више 

кад си на библиотеку навик'о? 
 

Подаци: 

Групни рад ученика 2/1 разреда  

(Анастасија Јовановић, Лазар Благојевић, Страхиња Пенић) 

ОШ ,,Јован Аранђеловић''  Црвена Река 

 

8.  

РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА 

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ расписује ликовни и литерарни конкурс 

РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА 

за ученике трећег и четвртог разреда основне школе 

 

 

Због пандемије ученици су слали индивидуалне радове. Андрија Стаменковић је 

освојио 3. награду за своју басну. 



 

 

Ко тражи веће, изгуби из вреће 

Живео пас Жућа у једном сеоском двиришту. Имао је своју лепу кућицу  и 

довољно  хране и простора за шетњу у дворишту. Поврх свега, ту су живела још два пса 

Леси и Ади па није био сам, имао  је са ким да се дружи. 

Једнога дана Леси је чуо како његови власници разговарају да је завладао Корона 

вирус и да морају сви да се чувају, да не излазе из куће без преке потребе. Такође, 

договорили су се да, ако се неки од њихових паса зарази отераће га од куће. Послаће га 

у шуму. То је испричао својим другарима Жући и Адију. Леси је био најстарији. Одмах 

им је предложио: 

- Ми овде имамо све. Нећемо напуштати двориште док се та пандемија не смири.  

Ади је прихватио одмах овај предлог, али, Жућа је био веома несташан пас. Он није 

никога слушао. Свакога дана је бежао из дворишта и лутао селом са псима попут њега. 

Леси га је стално критиковао, али узалуд. На крају су са Адијем почели да зазиру од 

њега, да држе одстојање од два метра јер су се бојали да ће их заразити. 

После десетак дана Жућа је добио температуру и почео кашљати. Власници су то 

одмах приметили. Страшно су се бојали заразе, па су Жућу ноћу одвезли и оставили у 

шуми.   

Наравно, Жућа је преживео јер је био веома снажан пас, а и помогли су му и вукови 

који су случајно наишли на њега а ништа нису знали о Корони. Ено га, живи у шуми са 

вуковима, нема увек довољно хране, нема ни кућицу да се сакрије. Често се сети својих 

власника и живота у сеоском дворишту и буде му жао што није послушао Лесија. 



 

 



И Лука Благојевић је написао једну басну: 

Неодговорни млади вукови 

Живео чопор вукова дубоко у шуми. Ловили су зечеве, лисице и друге шумске 

животиње које би им се нашле 

на путу.  Повремено су 

силазили и у село, када је улов 

у шуми био мали.  

Једнога дана до њих 

стиже вест да се код људи 

појавио Корона вирус који је 

веома опасан. Осим људи, он 

напада  и псе. Састали се 

вукови и разговарали о томе.  

Старији вукови 

предложише да је најбоље да 

неко време не силазе у село. 

Набавиће они храну и у шуми. 

Међутим, млади вукови се 

нису са тим слагали. Дошло је 

до оштре свађе. На крају су 

млади вукови обећали да ће 

послушати савете старијих. 

Шта мислите, да ли су 

испунили обећање. Нису! 

Сваке ноћи су се по два млада 

вука искрадала и одлазила у 

село да хватају овце, козе и 

друге, за њих, укусне животиње. Сваког јутра се по неки сељанин жалио да му 

недостају животиње у дворишту, али нису могли ухватити лопове. 

Једнога дана један сеоски пас се разболе од короне и угину. Док су сељани 

размишљали где да га закопају, један се досети и рече им да га оставе пред улазом у 

село. То је била замка за вукове који обилазе њихова дворишта. 

И заиста, када је пала ноћ, један млади вук је наишао на угинулог пса за кога је 

мислио да спава. Био је млад и неискусан. Појео је пса и вратио се у шуму својим 

друговима у чопиру.  

После десетак дана вукови су, један по један, почели кашљати, куњати и нису 

могли ништа јести. Питали су се шта их је то снашло док се један није досетио да се 

сигурно неки од њих нису држали договора. Узалудне су биле и љутње и критике. 

Скоро цели чопор се разболело. Неки су успели да победе болест, али  трећина чопора 

је угинула и то они старији, искуснији и разумнији вукови. Млади су се кајали због свог 

поступка, али од кајања нису имали никакве користи.  

Лука Благојевић 



       Ове године смо конкурисали са басном урађеном у пару. Лука Благојевић и Андрија 

Стаменковић су радили удруженим снагама. Њихов рад је похваљен. О трошку 

Општине Бела Паланка отишли су у Београд на доделу награда. 

 



     

Лења рода 

Две роде су, по повратку са југа дочекала уништена прошлогодишња гнезда. 

Чекао их је велики посао око прављења нових.  

Једна рода је предложила да потраже неко згодно дрво што ближе  реци. Вода би 

им била у близини, али и водене животиње којима се оне хране. Друга је сматрала да је 

боље да се населе мало даље од реке јер се бојала да река не надође, поплави обалу и 

уништи им гнезда.  

Пошто се нису могле договорити, свака је урадила по своме. Прва рода је 

направила гнездо близу реке, а друга на једном крову даље од реке. Дошле су на свет и 

мале роде. Мајке су бринуле о њима. Првој роди је заиста било лакше да дође до хране 

него другој. Није пропуштала ни један случајни сусрет да то не помене својој 

другарици. 

Али, кренуле су пролећне кише, речно корито је све више расло и на крају се 

излило. Бујица је носила све пред собом. Чупала је дрвеће из корена. Уништила је и 

гнездо прве роде. Мале роде су се нашле у великој опасности да настрадају у води.  

Однекуд се појавила друга рода и помогла првој. Мале роде су биле на сигурном, у 

гнезду друге роде. Када се све завршило прва рода се извинила и захвалила другој, а 

затим је додала: 

- Ја те нисам послушала и умало да останем без својих младунаца. Лењост ми се 

није исплатила. Сада још морам да правим друго гнездо. Овога пута, саградићу га на 

сигурнијем месту а не на месту са кога ћу лакше и брже доћи до хране.  

Лука Благојевић и Андрија Стаменковић, 4/1 



ОШ ,,Јован Аранђеловић'' 

Црвена Река 

 

 
 
 

Две роде су, по повратку са југа дочекала 

уништена прошлогодишња гнезда. Чекао их је 

велики посао око прављења нових.  

 

 
 

Једна рода је предложила да потраже 

неко згодно дрво што ближе  реци. Вода би им 

била у близини, али и водене животиње којима 

се оне хране. Друга је сматрала да је боље да се 

населе мало даље од реке јер се бојала да река 

не надође, поплави обалу и уништи им гнезда.  

            Пошто се нису могле договорити, свака 

је урадила по своме. Прва рода је направила 

гнездо близу реке, а друга на једном крову 

даље од реке. 

  
 

         Дошле су на свет и мале роде. Мајке су бринуле 

о њима. Првој роди је заиста било лакше да дође до 

хране него другој. Није пропуштала ни један 

случајни сусрет да то не помене својој другарици. 
 

 
 

Али, кренуле су пролећне кише, речно 

корито је све више расло и на крају се излило. 

Бујица је носила све пред собом. Чупала је 

дрвеће из корена. Уништила је и гнездо прве 

роде. Мале роде су се нашле у великој 

опасности да настрадају у води.  
 

 

 

 

 

 

 

       Однекуд се појавила друга рода и помогла првој. Мале 

роде су биле на сигурном, у гнезду друге роде. Када се све 

завршило прва рода се извинила и захвалила другој, а затим је 

додала: 

- Ја те нисам послушала и умало да останем без својих 

младунаца. Лењост ми се није исплатила. Сада још морам да 

правим друго гнездо. Овога пута, саградићу га на сигурнијем 

месту а не на месту са кога ћу лакше и брже доћи до хране. 

-   

-  



9.  

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ,,ЛЕПО ЈЕ ВОЛЕТИ''  

ПОСВЕЋЕН ПЕСНИКУ МИРОСЛАВУ АНТИЋУ 

На овом конкурсу је учествовао Андрија Стаменковић са песмицом 

,,Породица моја мила''. Без запаженог резултата. 

Породица моја мила  

Тамо где се весела граја чује, 

где су насмејана лица 

а љубав вечито царује, 

тамо је моја породица. 

Моја је породица раздрагана, 

чине је четири члана. 

Када смо скупа то је песма, 

потече среће и љубави чесма. 

Волим кад ме мама мази, 

мило гледа, од невоља пази. 

Очи су јој бисера сјајна два, 

заиста је много волим ја. 

Волим и насмејаног тату, 

ал' не само кад прими плату. 

Када је расположен за играње 

и када ме води на пецање. 

А један зврк, мали враг 

посебно ми је драг. 

То је љубав од почетка, 

искрена, дивна, без изузетка. 

Да поновимо, да се зна: 

брата, маму и тату волим ја! 

И љубав њихова мене греје, 

срце ми игра, лице се смеје. 

Породица моја мила 

даје ми за лет крила. 

Љубављу ме учи да полетим 

и да се вратим, безбедно слетим. 
Подаци 

Андрија Стаменковић,   ученик 4. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  

КОНКУРС ,,ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО'' 

 

За овај конкурс четири ученика су написала по једну песмицу. 

Дечје царство 
Као шарени весели лептирићи 

кад лете са цвета на цвет, 

тако и радознала дечица 

журе да упознају овај свет. 

 

Као кад мале несташне пчеле 

пронађу мед који толико желе, 

тако су и разиграна деца весела 

кад виде да су се у свом царству срела. 

 

Деца имају на Земљи своје царство, 

ал' ја ипак мислим да читава планета 

и све што чини њено богатство, 

у ствари представља дечје царство. 

 

Деца су и ваздух и Сунце. 

Она нас греју и обасјавају, 



кисеоником хране наше срце, 

а песмом и смехом успављују. 

 

У дечјем царству царује радост, 

смех, љубав и младост. 

Дечја је граја најбољи лек 

за корону, за цео свет. 

 
Подаци 

Андрија Стаменковић,   ученик 4. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река 

 

Дечје царство 

 
У том дивном дечјем царству 

које је за нас цео свет, 

слатке приче о другарству 

испреда сваки мирисни цвет. 

 

Тамо вечито осмех царује, 

тамо се свако сваком радује, 

тамо слога и љубав цвета. 

Деца су будућност овога света! 

 

Тамо свако сваког искрено воли. 

Скромни, имају све што им треба. 

Тамо се лече све туге и боли. 

Дечја срца шире љубав до неба. 

 

У том царству постоји склад у свему, 

јер невина деца владају у њему. 

Она су неискварена, код њих нема лажи. 

Свако од њих само љубав и пажњу тражи. 

 

Зато у њихов свет завирите! 

Нека се у вама радозналост пробуди. 

Можда тамо своје немире смирите 

и постанете још бољи људи. 

 
Подаци 

Лука Благојевић,  ученик 4. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река 

 

 

Дечjе царство 

Машта, радозналост, љубав и срећа; 

слога, мир, хуманост, другарство - 

ово су на свету богатства највећа, 



а поседује их прелепо дечје царство. 

 

Ако сте дете 

овде вам je место, 

јер овде је срећа 

пет пута већа. 

 

У дечјем царству никога ништа не боли. 

Тамо свако сваког искрено воли, 

јер тамо царују мудре главице мале 

које вас прихватају какви сте, без шале. 

 

Деца радост носе, 

свима срећу доносе. 

Срца искрено отварају 

и лепши свет стварају. 

 

И зато, чудни одрасли свете, 

дођи у наше прелепо царство, 

пронађи успавано у себи дете 

и стекни највредније богатство! 

 

Подаци 

Лазар Благојевић,   ученик 2. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река 

 

 

 

Дечје царство 

Постоји једно дивно царство на свету 

које полако осваја ову нашу планету. 

Тим царством не управљају цар и царица 

већ весела неискварена дечица. 

 

Међу њима многе разлике постоје, 

ал' то њима није проблем, то их не раздваја, 

јер они увек слушају само срце своје 

и дозвољавају разликама да их споје. 

 

Ни језик, ни вера, ни боја коже, 

ништа, баш ништа деци не смета 

у жељи да увек сарађују, да се сложе 

и срцем повежу сву децу света. 



 

То мало-велико дечје царство 

пре свега негује љубав и другарство. 

И тако та деца, иста и разна 

испуне чак и срца која су била празна. 

 

И њихов, наизглед малени свет 

расте као у башти најлепши цвет. 

Хране га радозналошћу и лепотом, 

надахњују га безбрижним животим. 

 

Деца, маштовита, насмејана бића, 

све пажљиво испитују, свему се диве. 

Жељна су нових, занимљивих открића, 

Са надом у лепшу будућност живе. 

 Подаци 

Страхиња Пенић,  ученик 2. разреда 

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река 

 

       То није све! На такмичењу у организацији Учитељског друштва Ниш и Удружења 

учитеља из Бугарске учествовали су ученици другог и четвртог разреда, Страхиња 

Пенић, Лазар Благојевић, Андрија Стаменковић и Лука Благојевић и освајањем 

максималног или скоро максималног броја поена показали своје умеће. 

    На веома захтевном такмичењу “Willkommen”, које се због епидемиолошке 

ситуације ове школске године одржало два пута, одличне резултате постигао је Лука 

Благојевић ученик четвртог разреда.  Награђени су књигом и дипломом, а наставница 

захвалницом. 

 

  На крају, због рада на афирмацији наше школе и запажених резултата на 

такмичењима, сви ученици су добили по једну књигу од школе коју похађају. 

 Ученици 4. разреда одлазе у старије разреде, растају се са учитељицом док ће им 

страни језик идаље предавати иста наставница. После оволико ђачких радова и 

учитељица је написала песмицу посвећену ученицима 4. разреда.  



 

Као да је јуче било 

Када сте у школу кренули, 

Сигурно мајчино крило 

Школским клупама заменили. 

 

,,Чета мала, али одабрана'', 

Често сам се хвалила, поносна. 

Трудила се сваког дана 

Да ваша лица буду радосна. 

 

Без проблема знање стицасте, 

Свако u skladu sa својim могућностиma. 

У украшеној учионици наставу пратисте 

И успех у раду сви постизасте. 

 

Прве две године биле су сјајне, 

Веселе, безбрижне, бајне. 

А онда је корона наступила 

И идилу одмах распршила. 

 

Час онлајн, час у учионици, 

Више на даљину него у клупама. 

Ал' снађоше се ови ученици, 

U Гугл, Вибер i Фејсбук групама. 

 

И док дланом о длан, 

Година за годином, дан по дан, 

Уз игру, дружење и учење 

Приближи се наш растанак тужан. 

 

Ал' главу горе, осмех на лица! 

Нек' ово буде и дан среће, 

Јер ваша генерација паметница 

У нове победе у септембру креће. 

 

До сада сте стекли крила, 

Потпуно сте спремни за лет. 

Срећна вам путовања била, 

У нови живот,у бољи свет. 

 

         Ово је била прича о једном сасвим обичном комбинованом сеоском одељењу које 

се дружи са  једном сасвим обичном учитељицом и једном сасвим обичном 

наставницом  енглеског језика са којима жели да покаже да се у малим срединама крију 

неки мали-велики људи вредни помена и поштовања. Они су наша будућност   


