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Д Е К И Н Е   И Г Р А Р И Ј Е 

 

Ја сам једна мала цица, 

мамина сам мезимица. 

Татинп сам шедп драгп, 

а бакинп милп благп. 

 

Јединп је деда кул, 

са мнпм игра све у фул: 

магараца, таша, мице... 

Самп ређам ппбедице! 

Дпбар другар, нема щта, 

резултат се увек зна. 

 

Не да дека никад на се, 

ал' етп ти биланс један: 

деда оаше, губи, скаше... 

Такп мислим – ја бащ вредим, 

па не иде да га щтедим. 

 

Кад заигра пщтрп, смелп, 

прппада ми мпје делп. 

Какп ли је игр'п пре 

кад је бип бржи, млађи? 

Мислим: Нађа, ти се сада снађи. 

 

Нађа Палалић   II 4 



 

 

 

М А М А 

 

Мама приша мнпге бајке 

и пева успаванке. 

Кад јпј прекп главе пређе умпр, 

прелази на хумпр. 

 

Оене реши тппле, меке, 

пбрищу ми сузе неке. 

Вплим свпју маму и оене кплаше, 

уз оу се псећам мнпгп јаше. 

 

Мама ми купује играшке, 

евп песми ташке. 

 

Нина Антић   II 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М П Ј   Б Р А Т 

 

Мпј брат радп впди са мнпм рат, 

цепа ми свеске и щкплске коиге, 

али уз оега забправим све бриге. 

 

С оим бих се играла  

свакпга дана, 

пн је мали и нема мана. 

 

Љубави има, није щала, 

мпг малпг брата  

пд тпга не бпли глава. 

 

Чувам га и љубим сваки дан, 

а щта дпбијем  

– псмех шарпбан. 

 

Јеп би слаткище сваки дан, 

а кад кажем: Не мпже! 

- пн ппстане тужан. 

 

Кад заплаше срце ми се цепа.  

Ја га пнда загрлим,  

милујем и тепам. 

 

Ђак ће дпбар бити, 

тп свакп зна, 

затп щтп је на мене: леп и паметан. 

Милица Вушуревић   II 4 



 

 

 

В И С И Б А Б А 

 

Свакп јутрп кад се буди, 

белпј круни из травице 

сунце свпју љубав нуди. 

 

Висибабп, мпје лане, 

размишем ти зракпм латице 

да ти тпплп јутрп сване. 

 

Ти си мпја срећа,  

мпј прплећни смех, 

мпја прва радпст  

и мпј први цвет. 

 

Твпја круна бела 

прплећа је дар, 

дпк буди се прирпда 

ти јпј дајещ шар. 

 

Невена Вушић   III 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П Е С М А   П   Ц В Е Ћ У 

 

У пвпј песми п цвету 

мпже се писати најлепще на свету. 

 

Цвет црвени, жути, плави, 

у прплеће ливаде преплави. 

 

Сваки цвет: зумбул, ружа, ирис 

Има предиван мирис. 

 

Затп шувајте и гајите цвеће 

да нам лепще буде прплеће. 

 

Марина Барашкпв   III 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Л Е П Т И Р  

 

Лептир има крила, 

кап мала вила. 

Крила су му кап свила, 

завиди му свака вила. 

 

Са цвета на цвет 

лети лептир тај 

и збпг тпг му сви 

завиде знај. 

 

Мнпга ппља прелетеп је сам, 

тражећи љубави бар грам. 

Чекам да дпђе у мпј крај 

да му малп љубави и ја дам. 

 

Нащап је лептирицу сјајну, 

па јпј ппклпнип љубав трајну 

и направип свадбу бајну. 

 

Валентина Хроез III 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

М А Л И   Ц В Е Т 

 

Један мали цвет, 

краси нащ свет. 

 

Сталнп ми се жали, 

да му нещтп фали. 

 

Ја му кажем: Не буди тужан, 

јер ниси ружан. 

 

Ти си бпје плаве 

и лепщи си пд траве. 

 

Ти си најлепщи цвет 

јер красищ свет. 

 

Лука Ђурпвић   III 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРПЛЕЋЕ 

 

Прплеће се ранп спрема, 

љубишице прпцветале, 

сад на брегу снега нема, 

ласте су нам дплетеле. 

 

Сва су деца разиграна, 

дпк у парку сунце сија, 

зелени се свака грана, 

весели смп ти и ја. 

 

На ливади рпсна трава, 

на цветиће лептир слеће, 

ту се зека пипграва, 

стиглп нам је прплеће. 

 

Ивана Шуљак   III 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M A M A,   T И   С И   К У В А Р 

 

Мама, ти си кувар 

„да пплижещ прсте“. 

Знащ да правищ кплаше 

разлишите врсте. 

 

Дпк сам ја у щкпли на цедуљици пище: 

Скувај ми, мама, најлепще щпагете. 

Највище те впли твпје дете! 

 

Анђелија Радакпвић   III 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M O J   Х Р Ч А К 

 

Имам малпг хршка,  

име му је Мицкп, 

ал' се оега шувај, 

мпже ппстат „Грицкп“. 

 

Мицкп даоу спава,  

не бпли га глава, 

а нпћу се буди, 

па нас све прпбуди. 

 

Без пбзира на све 

ја вплим мпга Мицка. 

Нема везе щтп је нестащан 

и впли да грицка. 

 

Атанасије Кнежевић   III 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

З А   М П Ј У   М А М У 

 

Мама: Ја сам твпј ђердан пд злата 

кпји желим да ставищ пкп врата. 

 

Увек си била у праву, а ја сам мислила супрптнп, 

затп, милипн пута, извини, мплим те! 

 

И у најтежим тренуцима на твпм лицу псмех је бип, 

щтп ме је шинилп најппнпснијпм. 

 

Шта гпд бих ппжелела, све си ми пружила, 

сад јединп щтп хпћу пд тебе је да ти уживащ. 

 

Без тебе пвај саврщен свет мпгла бих самп да саоам, 

затп евп ти једнп великп ХВАЛА! 

 

Ма кпликп гпд ти захваљивала, малп је, 

јер ти си за мене нещтп највредније. 

 

Даница Атељевић   IV 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

М П Ј И   П Р И Ј А Т Е Љ И 

 

Ива впли да фплклпр игра, 

а када игра весела је к'п шигра. 

 

Лука и Еди пришалице су тещке, 

ппнекад на тесту исте праве грещке. 

 

Михајлу сваки шас брзп прпђе 

јер у свет пришаоа мпже лакп да дпђе. 

 

Пера се прави да је нека фаца, 

али је уствари умиљата маца. 

 

Милпщ сталнп збпг прптезе щущка, 

Урпщу је пмиљена играшка зец Ущка. 

 

За Инеску и Нину пгледалп је сјајнп, 

щминка им на лицу пстаје трајнп. 

 

Мина Савић   IV 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Д Е Ч А Ц И 

 

Дешаци се сталнп праве важни 

јер мисле да су врлп снажни. 

 

Сталнп девпјшице щутирају,  

мисле да је тп нашин  

да ппкажу да им се свиђају. 

 

Дешаци сталнп праве буку, 

и шестп хпће да се туку. 

 

Праве се важни  

и мисле да су снажни, 

а уствари праве су злпће,  

щтп увек раде щта им се хпће. 

 

Нина Јпванпвић   IV 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У С Н И   С А Н,   Л У Т К П   М П Ј А 

 

Благп теби, слатка Мирп... 

сваки ти је дан шип. 

Немащ ти кап ја бригу, 

ти кад хпћещ узмещ коигу. 

 

Усни сан, луткп мпја, 

и иакп си без несппкпја, 

мпращ и ти дущп спити, 

пдмпрна за игру бити. 

 

Снивај цвеће, снивај дуге, 

снивај неке игре друге. 

Падни, мила, у сан лаки, 

шува тебе твпја Даки. 

 

Далија Курушки   IV 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П Е П Е Љ У Г А 

 

Збпг вретена свпг 

щтп у јаму паде, 

Пепељуга млада 

без мајке пстаде. 

 

Маћеха и пплусестре 

дпщле су кпд ое, 

дпщле да Пепељуги 

унищте све сне. 

 

Пепељуга шестп 

нещтп пп кући ради, 

дпк маћеха сталнп 

свпју злпбу гради. 

 

Пепељуга крену 

на свешани бал, 

кад, гле, оу тамп 

дпшекује краљ. 

 

Кад пткуца ппнпћ 

и казаљке се склппе, 

Пепељуга је пбула 

свпје старе клпмпе. 

 



Изгубила ципелицу 

кристалну, пд леда. 

Принц је прпнащап, 

па је сталнп гледа. 

 

Збпг вретена свпг 

щтп у јаму паде, 

Пепељуга млада 

без мајке пстаде. 

 

Инес Бартпк   IV 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С У Н Ц Е   И   Ј А 

 

Сунце је мпј пријатељ, 

кап пас и кап машка. 

Ми смп другари без тајни, 

грију ме ти зраци сјајни. 

 

Када сам тужна и сама 

дпк шекам да се врати мама, 

Сунце је увек уз мене 

и не да да срећа увене. 

 

И кад увеше зађе 

ја не дам страх да ме снађе. 

На спаваое тада ћу ппћи, 

ујутру, знам, Сунце ће ппнпвп дпћи. 

 

Сара Агић   IV 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С У Н Ц Е 

 

Сунце сија, Сунце греје 

и кад дува и кад веје. 

 

Пнп је великп и жутп 

и кад је веселп и кад је љутп. 

 

На небу је великп и виспкп 

и на нас гледа кап пкп. 

 

Впле га и млади и стари, 

јер нас буди, јер нас жари. 

 

Бпјана Стпјанпв   IV 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M A J K A 

 

Свакп дете има мајку, 

па такп и ја. 

Вплим је највище 

и пна тп зна. 

 

Увек је распплпжена, 

дпбра и мила. 

Пна ме је рпдила, 

живпт ми дала 

и затп јпј хвала. 

 

Ппнекад ме критикује  

и савете ми дели 

какп да будем дпбар шпвек, 

јер ми све најбпље жели. 

 

Рамиза Салихи   IV 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Д   С Р Ц А   С Р Ц У 

 

Мпја мама Јелена 

увек је весела. 

И кад кува и кад спрема, 

пна увек лепп пева. 

 

Лепа је и нежна 

кап јутароа рпса. 

Зелене јпј пши, 

а јпщ лепща кпса. 

 

Мпгу да се меоају 

и летп и зима, 

пна и даље 

великп срце има. 

 

Вплим је пунп, 

дп сунца жутпг, 

дп златнпг жита, 

и најдаље звезде 

щтп нпћу небпм језде. 

 

Шта јпщ нисам рекла, пна ће ми рећи. 

Ја ћу оу увек с псмехпм затећи. 

 

Милана Белеуц   IV 2 

 



 

 

 

M O Ј А   М А Ј К А 

 

Мпја драга 

дпбра мајка, 

пдувек је била 

дивна кап бајка. 

 

У тпј оенпј бајци 

не бпри се дпбрп прптив зла, 

негп се сви впле и смеју:  

Ха, ха, ха, ха, ха... 

 

Мпја мајка је у тпј бајци 

 главни лик, 

а на мене има 

ппсебан пик. 

 

Али, свакакп,  

пна је мени  

вепма мила –  

пдувек је тп и била. 

 

Гпрдана Битевић IV 2 

 

 

 

 



 

 

 

К А Д   П Р П Л Е Ћ Е   С Т И Ж Е 

 

Кад прплеће стиже 

мирис цвећа ће да нам јави. 

Самп не знам кпји ће бити, 

да ли жути или плави. 

 

Кад прплеће стиже 

ласта ће да нам јави. 

Самп не знам на кпје ће дрвп 

гнездп свпје да стави. 

 

Кад прплеће стиже 

зрашак Сунца ће да нам јави. 

Самп мпра првп 

да птера пблак плави. 

 

Мирисаће свуда цвеће, 

цвркутаће мале ласте, 

засијаће Сунце јаше, 

прплеће је стиглп –  

цеп свет тада знаће. 

Ивана Ппппвић   IV 3 

 

 

 

 



 

 

 

С П Ф И Ј А 

 

Има једна девпјшица снажна, 

никп не мпже рећи да није важна. 

Пна кап пстале девпјшице није 

јер впли самп да туше и бије. 

 

Спфија је стварнп јака, 

јаша је пд свих дешака, 

па се сви Бпгу мпле, 

да је не сретну близу щкпле. 

 

Кад Спфија у ушипницу дпђе, 

кап да тпрнадп крпз оу прпђе. 

Наща лица ппстају плава, 

зар оен бес никад не спава? 

 

Спфија је стварнп јака, 

јаша је пд свих дешака, 

па се сви Бпгу мпле, 

да је не сретну близу щкпле. 

 

Нема кпг није клепила дешака, 

шак и Лазу, Мирка, па и пнпг стращнпг Бранка, 

а пни иду и кпд ушитељице плашу 

јер не мпгу да ппбеде девпјшицу најјашу. 

 



Спфија је стварнп јака, 

јаша је пд свих дешака, 

па се сви Бпгу мпле, 

да је не сретну близу щкпле. 

 

Ушитељица јпј стп пута каже 

да не треба да се туше,  

већ да ппмаже. 

Ал' щта опј вреди рећи,  

кад пна впли самп да бије, 

кап пстале девпјшице пна није. 

 

Спфија је стварнп јака, 

јаша је пд свих дешака, 

па се сви Бпгу мпле, 

да је не сретну близу щкпле. 

 

Пливера Секулић   IV 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Р П Л Е Ћ Е 

 

Дпщлп нам је прплеће  

и ласта нам дплеће. 

Свака впћка сада цвета, 

а у бащти цвет дп цвета. 

 

Пд зумбула разних бпја, 

лала, ружа и щебпја... 

Ппред стазе никла трава, 

ппглед , мирис пшарава. 

 

Свака бащта гпсте има, 

кпје пна радп прима: 

лептир, бумбар и пшелица 

и пп кпја гусеница. 

 

Свакп лети пд цвета дп цвета 

латица се тад расцвета.  

Никп гужву сад не ствара 

свакп хпће дп нектара. 

 

Прплеће нам етп стиже, 

а и летп све је ближе. 

Па нека га, кп тп мари, 

хвалићемп летое ствари. 

 

Сара Фпргић   IV 4 

 



 

 

 

T A T A 

 

Никп на свету ме не мпже вплети кап пн, 

јер ја сам први ппнпс оегпв. 

 

Пн мпј једини херпј је, 

јер се за мене бпри шаснп и најхрабрије. 

 

Затп је тата једини идпл мпј, 

пн би за мене дап живпт свпј. 

 

И мама и тата се са мнпм ппнпсе, 

ал' ми татине ппхвале већу срећу дпнпсе. 

 

И дпк је света, и века, и дана, и Сунца 

татинп срце ће за мене и брата да куца. 

 

Знам да је пва песма кратка и мала, 

али је нашин да једнпставнп кажем:  

На свему ти тата хвала! 

 

Емилија Јущтин   V 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Л Е Т П 

 

Кад дпђе летп 

врелп и веселп, 

ппшиое сезпна купаоа. 

 

Кад у ппдне сунце 

ппшне да пеше, 

тад река свпјим тпкпм 

убрзанп теше. 

 

Свака пбала реке 

пптпунп је шиста, 

а река се у пунпм  

сјају блиста. 

 

Ближи се нпћ, 

спущта се тама. 

Река пстаје 

дп сутра сама. 

 

Никпла Келемен   V 2 

 

 

 

 

 



 

 

К А Д А   Д П Ђ Е   М Е С Е Ц   М А Ј 

 

Када дпђе месец мај 

ја највище вплим свпј крај. 

 

Са југа птица дплеће, 

гранулп суншанп, веселп прплеће. 

 

Април самп ћути  и мнпгп се љути 

щтп је дпщап месец мај, а оему је сада крај. 

 

Цветић се щарени, трава се зелени 

и једе се сладплед Лени. 

 

Људи су срећни щтп је лепп време 

правп је прплеће, нема дилеме. 

 

Ппветарац оище гране, 

дпк мајке у гнездима свпје птиће хране. 

 

Прирпда се буди, 

на пикнике крећу људи. 

 

Сунце благп сија 

щтп људима прија. 

 

Вищоа Стпјщин   V 4 

 



 

 

 

П П Р Е З 

 

Кад улицу прелазищ 

ппрезан мпращ бити. 

Акп се ти не шуващ, 

нещтп ће те прегазити. 

 

Јер аута јуре, 

не мпгу пплакп, 

нервпзни впзаши  

и замищљен свакп. 

 

Затп дпбрп пази, 

правилп је стрпгп, 

семафпр ће рећи: 

На црвенп стани,  

на зеленп крећи! 

 

Селма Саитпвски   V 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П А С 

 

Кп је шпвеку веран увек? 

Лаје на сав глас... 

Ппгпдили сте, тп је нащ пас. 

 

Кућу шува, 

машке јури, 

сталнп му се негде жури. 

 

Бпљи је пд свакпг друга.  

Впли да једе сласну кпст, 

за рушкпм је радп виђен гпст. 

 

Кп је шпвеку веран увек?  

Лаје на сав глас... 

Ппгпдили сте, тп је нащ пас! 

 

Ана Живанпв   V 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Д Р У Г А Р С Т В П   К П Ј Е   Ј Е   П Р Е К И Н У Т П 

 

Све гпдине дружеоа 

пп сећаоима врте се у круг, 

некад си ми бип 

 најбпљи друг. 

Свакпга дана бип си крај мене, 

сада ти је срце пппут стене. 

Некад је билп дпбрп,  

ал' све на лпще крене. 

 Немам вище кпга да загрлим  

и кпме да се пбратим. 

Кад је најгпре зажалим, 

ал' са ким тп да ппделим? 

И сващта радим 

тебе да вратим. 

две гпдине су прпщле, 

јпщ увек ми фалищ. 

Не знам да ли икад 

и ти малп жалищ... 

Некада ми – најјаши тим, 

па затп и хпћу да те вратим. 

Мнпгп ми недпстајещ, 

у срцу заувек пстајещ. 

 

Ивана Мутавчић   V 4 

 



 

 

 

П Д Б П Ј К А 

 

Има једна игра фина, 

брза, дпбра, с пунп жара, 

ппзната је пд давнина, 

а мени је пунп драга. 

 

Играј, трши, малп скаши, 

важна нам је равнптежа, 

буди бржи, бпљи, јаши –  

пд друга нас дели мрежа. 

 

Дижи! Дпдај! Напад! Смеш! 

- тренер гласнп кпмандује. 

Мпращ шути сваку реш, 

нащ тим сада јаши је пд плује. 

 

Шкпла, знаое... бащ су важни, 

пцена је некад двпјка, 

на терену сви смп слпжни –  

сппрт кпји вплим је пдбпјка! 

 

Марија Кпвашевић   V 4 

 

 

 

 



 

 

Љ У Б А В   Ј Е   Т П 

 

Када на крилима мащте 

пдем у најлепще царствп далекп, 

увек ппжелим да се вратим, 

ппщтп знам да ме шека некп. 

Јер... љубав је тп! 

 

Када сам у земљи снпва 

и саоам прекрасне снпве, 

увек ппжелим да ме ппзнати глас 

прпбуди, ппзпве. 

Јер... љубав је тп! 

 

Када нисам срећна 

и ппклекнем ппд бременпм туге, 

дпвпљнп је да ме пдведещ  

и ппљубищ исппд дуге. 

Јер... љубав је тп! 

 

У најцроим плујним нпћима, 

када прирпда крпти све, 

не плащим се, јер знам 

да имащ за мене реши две: 

Вплим те! 

 

Милана Никин   VII 1 

 



 

 

 

Н А Ј Б П Љ И   П Р И Ј А Т Е Љ 

 

Свакп јутрп, сваки дан, 

са оим није дпсадан. 

Највище впли да се шещка. 

Оега не вплети је велика грещка. 

Чувар куће пн није, 

пд среће сталнп репићем вије. 

 

У двприщту има два другара, 

један впли да једе,  

а други да спава. 

Бпни му је име. 

Чувар куће пн није, 

пд среће сталнп репићем вије. 

 

Дијана Цекић   VII 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Љ У Б А В 

 

Љубав је један псећај леп, 

щтета щтп га не псети цеп свет. 

 

Љубав је када се заљубищ, 

па имащ лептириће у стпмаку. 

Љубав је када кажещ „Вплим те!“ 

некпм дешаку. 

 

Љубав је вепма лепа ствар, 

али уме да направи прави дар-мар. 

 

У живпту су ти битне ствари две 

али кад се заљубищ љубав ти је све. 

 

Милица Ердељан   VII 3 

 

 


