
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „РАДОВИЋЕВ ВЕНАЦ“ 

Велико нам је задовољство, што смо ове јубиларне године били део 

литерарног конкурса за децу „Радовићев венац“. На конкурс је пристигло више 

од 400 радова из свих крајева Србије, али и земљи у окружењу на тему: „Да ли 

ми верујете“. Песме три ученика наше школе ушле су ужи избор и одштампане 

су у зборнику одабраних радова са поменутог конкурса. То су ученици одељења 

5/3: Милица Кнежевић, Лука Малетић и Јања Атанасковић. Честитке младим 

песницима и много среће у даљем литерарном стварању.  

Тог дана је сунце пржило врело, 

ал' то не смета заљубљеној глави, 

срце лупа и црвени се чело  

кад прођем поред тебе, 

мој дечаче плави. 

 

Зар не осећа ветар 

како дрхте руке, 

како цело небо на очи се свали; 

зар не осећа сунце како миришу руже 

кад прођем поред тебе, 

мој дечаче плави? 

 

Зашто на путу не застанеш мало, 

зашто ми ствараш толико боли, 

зар не схваташ, мој дечаче плави, 

колико те моје срце жарко воли? 

 

И док ветар најављује ноћи, 

и док се сунце мешкољи у трави, 

једва чекам да затворим очи 

и будем са тобом, 

мој дечаче плави. 

 

Милица Кнежевић 5/3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Септембар лето полако брише 

и боји дане златним и жутим. 

А ја маштам и ништа више...  

Кад треба да причам, ја тада ћутим. 

 

У глави ватромет! Хиљаду боја! 

Срце у грудима све јаче бије! 

И мама каже да нисам сва своја, 

и пита шта се то у мени крије... 

 

Шта се то у мени крије, питам се и ја, 

а како ће тек мама моћи да схвати 

да један дечак посебно сија 

и да ме мисао на њега баш свуда прати?!   

 

Јања Атанасковић 5/3 

 

 
 



 

Кад отворим једно око, 

које види баш дубоко, 

осмехнем се једним брком, 

па у школу одмах, трком! 

 

Деси се да чврсто жмурим, 

онда никуд баш не журим. 

Спавао бих све до мрака... 

...ал' ту има квака: 

одаће ме прво - бака! 

 

Укључиће све сирене 

које раде против мене! 

Затим неку мотку нађе: 

са њом јури преко собе! 

Нек' преживи ко се снађе! 

 

Откуд баби тол'ко злобе? 

Е, тад креће у рат прави: 

Папуча ме стигла слева. 

И победу бака слави. 

Ко издржи, нека снева. 

 

Отворићу једно око, 

које види баш дубоко, 

промрдаћу једним брком, 

ипак у школу, одмах, трком!   

 

Лука Малетић 5/3 

 

 

 

  


