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МОЈА МАЦА 

 

С њушком врло лепом 

И дебелим репом. 

Воли да се баца 

Слатка моја маца. 

Воли да се игра 

Врти се ко чигра. 

Када млеко пије 

Шапом се мије. 

Када репом маше 

Сви мишеви се плаше. 

Она је мени мила, 

Мила ко најлепша свила. 

Воли да се мази 

И на миша да пази. 

 

Јуштин Емилија II 1 

 

 

 

 



МОЈ БАТА 

 

Мој бата 

Исти је тата 

Када прича помало шушка 

Па помислим 

Можда је брат од Душка. 

Чудан је тај мој бата 

Стално је мами око врата. 

Пожелим често да 

Свака сека има брата 

А мама пo једног 

Око врата. 

 

Миљана Немет II 1 

 

 

КУЦА МАЗА 

 

Има једна куца 

Име јој је Маза 

Када Маза лаје 



Ње се боји Лаза. 

Када Маза режи 

Мала сека бежи. 

Када Маза спава 

Мене боли глава. 

 

Нинков Леонтина II 1 

 

 

ПЕСМА О МАЛОЈ МАЦИ 

 

Моја мала маца 

Воли да се игра 

Ја јој бацим лопту 

Мисли да је чигра. 

 

По дрвећу јако 

Воли да се пење 

А са гране скаче 

Боље и од мене. 

 

Играмо се тако 



Скоро сваки дан 

А понекад маца 

Сврати у мој сан. 

 

Бојана Ракић II 1 

 

 

*ПРВА НАГРАДА - КАТЕГОРИЈА УЧЕНИКА НИЖИХ РАЗРЕДА* 

 

ОКТОБАР 

 

Док на голој грани 

Чучи покисла врана, 

Октобар нам доноси 

Црвену кишу са грана. 

 

Отишле су ласте, 

Отишле су роде, 

И жабе су заспале 

Испод мутне воде. 

 

Баш је досадна 



Ова јесен позна, 

У њој је забава 

Једноставно грозна. 

 

Оно што ме радује 

Будућа је срећа, 

Играћу се снегом 

Свe да пролећа. 

 

Огњен Буњевачки II 3 

 

 

ВЛАДАНА 

 

Владана је увек гладна, 

она је јадна. 

У фрижидеру хране нема, 

па ће да одрема. 

 

Ах, снови и машта! 

На трпези свашта. 

Кад стомак полуди, 



мама је пробуди. 

 

Касни њена плата. 

Не јавља се тата. 

Времена су тешка. 

Чија је то грешка? 

 

Владана је гладна. 

Ипак, није јадна. 

Крај фрижидера празног стоји 

ал' се бар не гоји. 

 

Владана Вукотић III 1 

 

 

ВОЛИМ МОЈУ ЉУБАВ СТАРУ 

 

Волим моју љубав стару 

и кад свира бас гитару. 

 

Сањам је и дању и ноћу, 

шта да радим кад то сама хоћу. 



 

Волим је и у успону и у паду, 

и уз лимунаду. 

 

Желим је и у школи и код куће, 

и кад је хладно и кад је вруће. 

 

Желим је и у школи и код куће, 

и у црној, тамној ноћи и у бело јутарње свануће. 

 

Марина Рајчин III 1 

 

 

СИМА 

 

Кад је киша, кад је зима 

мене воли један Сима. 

 

Кад је сунце, кад је плима 

мене опет воли Сима. 

 

Кад ме Сима види он ћути 



и неће да се љути. 

 

Александра Станаћев III 1 

 

 

ЉУБАВНА ПЕСМА 

 

Љубав је другарство што са неба пада, 

на пању седи девојчица Нада. 

 

Нада јако воли Жику 

али кад је повуче за кику, 

она више воли Мику. 

 

Кад њу Мика повуче за кику, 

она опет више воли Жику. 

 

То се увек тако деси 

јер свако своју љубав меси. 

 

Јован Чобанов III 1 

 



*ПОХВАЉЕНА ПЕСМА* 

 

ПЕЂА 

 

У клупи до мене 

седи један Пеђа. 

Очи су му плаве, 

коса му је смеђа. 

 

Кад ме Пеђа гледа 

образи ми горе. 

У клупи до мене 

разлило се море. 

 

У том мору плавом 

плива једна риба, 

и она Пеђу гледа, 

а зове се Биба. 

 

Милица Живанов IV 3 

 

 



ПРИЈАТЕЉИ 

 

Пријатељ је друг 

Који те прати свуд. 

И кад киша пада 

И кад сунце сија 

Увек смо заједно 

Мој друг и ја. 

 

И кад је срећа 

И кад је туга 

Ти позови свога друга 

И с њим сваку вест подели 

Тако раде пријатељи. 

 

И кад ока два 

Тајну неку крију 

Приђи ближе, пружи руку 

Своме правом пријатељу. 

 

И кад сија сунце, 

И кад је јави дуга 



Увек су заједно два најбоља друга. 

 

Нађа Зекић IV 3 

 

 

ЉУБАВ 

 

Љубав је као најлепши сан, 

желим да је ту сваки дан. 

 

Искрене љубави увек су ту, 

па чак и у добру и у злу. 

 

Љубави које нису искрене, праве, 

увек помало даве. 

 

Онај ко искрено воли, 

њега ништа не може да заболи. 

 

Воли, јер ако је љубав чиста, 

она ће да заблиста. 

 



Љубав сјајна заблистаће, 

узеће је онај ко је стварно хоће. 

 

Јер онај ко је стварно хоће 

узеће је без тешкоће. 

 

Анета Исаков IV 3 

 

 

ЗИМСКА ХЛАДНОЋА 

 

Напољу хладно је 

Време снежно је! 

Ледена и снежна хладноћа 

Је као суморна и тужна самоћа! 

 

Дрво је бацило свој чаробан капут 

На снежно бео пут! 

На дрвету је бео снег, 

Који је покрио цео брег! 

 

Поред жбуна врапчић стоји 



И полако пахуљице броји! 

Врапчић на грани чучи 

Нешто га стално мучи! 

 

Кроз прозор ја то све гледам 

А топлоту и љубав породичну не дам! 

Зарањам уморна у сан 

Био је ово диван дан! 

 

Келемен Ана IV 3 

 

 

УЧИТЕЉИЦА 

 

Учитељица нам даје много петица, 

уз њу чак и понека звездица. 

 

Четири школске године 

Нас већ прати, 

Понаша се према нама 

Као наша мати. 

 



Надам се да то 

Она зна да ћемо 

Је увек памтити 

И ти и ја. 

 

Нора Нађ  IV 3 

 

 

САН 

 

Ноћ полако замењује дан, 

И у дечје собе улази сан. 

Свакакве приче он им спрема, 

Приче каквих на свету нема. 

Када се светла у собама угасе, 

Шарени снови спавање украсе. 

 

Сара Нађ IV 3 

 

 

 

 



ПЧЕЛА 

 

Лети пчела малена 

Око цвећа шарена. 

 

Па је види меда 

И пожели меда. 

 

Ал му пчела не да 

Па се меда љути. 

Баш би тако слатко 

Појео мед жути. 

 

Иван Стајић IV 3 

 

 

ПЕСМА О СНЕГУ 

 

Бели је пао снег, 

Ја бих да се санкам, 

А нигде да нађем брег! 

Да се спушта на санкама, 



Брзо и лако 

Када се све забели, 

То дете воли свако! 

Волим да правим Белића Снешка. 

Увек кад га гледам он ми се смешка! 

А када пролеће дође 

И сунце изађе врело, 

Почне да се топи све 

Што је било лепо и бело! 

Мој снешко нестаје полако, 

И баш жалим за њиме 

Али лепи мој снешко 

Видимо се идуће зиме! 

 

Ђина Толмач IV 3 

 

 

ОСЕЋАЊА 

 

Осећања могу бити 

Лепа и тужна 

Али она никад 



нису ружна. 

 

Осећања се шире 

Свуд по свету 

Много значе и 

Премалом цвету. 

 

Осећања нису лажи, 

А људи су 

За то „Само 

Кажи, кажи!“ 

 

А то није 

Лако видећете да 

Је тако! 

 

Тијана Узелац IV 3 

 

 

ЉУБАВ 

 

Да ли знаш љубав шта је? 



Да ли знаш ко љубав даје? 

Даје мама, даје тата, 

даје сека, даје бата. 

Љубав веже људе 

са свих страна света, 

љубав много значи 

и цвету што цвета. 

Љубав жели куца, 

љубав жели маца, 

љубав жели птица, 

жабица и слоница... 

Када љубав дајеш, 

љубав ти се враћа. 

Волети је здраво, 

браво, децо, браво! 

Подари љубав свима 

колико нас има, 

јер кад љубав дајеш 

вољен и постајеш. 

Живела љубав! 

 

Марија Вукоје  IV 4 



 

 

ЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ 

 

Да би нам живот био леп 

Потребно је да сачувамо сваки цвет! 

Ако хоћеш да ме слушаш прво 

Не би требало да ломиш то дрво! 

 

Када грицкаш чипс или чоколадицу 

Папир обавезно баци у кантицу! 

Да би нам природа била чиста и здрава 

Не треба нам много пара! 

 

Треба нам пуно добре воље 

И све ће бити боље!!! 

 

Мирков Бранислав IV 4 

 

 

 


