
Код куће је најбоље 

 

Кућа је мој топли дом 

јер је тамо све по мом, 

али и кад није све по мом 

и даље је мој вољени дом. 

 

Кућица је моја слободица, 

ту не скидам осмех с лица, 

играм се, учим и радим 

док ново знање садим. 

 

Искра Толмачев II6 

 

Код куће је најбоље 

 

Све лепо порасте, а све ружно прође, 

па мир завлада у срцу мом, 

код куће је најбоље, 

стигла сам у свој дом! 

 

Топлину ми пружа дом, 

као сунце ме греје, 

срећу осећам душом свом, 

али најлепше је када се мама насмеје. 

 

Зима је у мом дому најлепша, 

Божић и празници сви, 

љубав и пажња мамина и татина, 

у миру и хармонији живимо ми. 

 

Дом је место где је увек лепо, 

мама и тата ме воле и чувају, 

због топлине дома детињство је прелепо, 

па се успомене и сећања рађају. 

 

Катарина Недић III1 

 

Код куће је најбоље 

 

  „Пожурите! Хајде!“ Викала је Марта приликом полазака на честа, омиљена путовања, врзмајући се око 

родитеља. Сама је, наравно, била сувише узбуђена да би им помогла са паковањем.  

   Марта је била дванаестогодишња девојчица ни по чему различита од остале деце. Живела је у градићу 

Бартеру у својој великој белој кући. Њени родитељи Данијел и Мина били су веома богати људи те је 

Марта свакодневно уживала у свим могућим удобностима.То је није учинило похлепним или 



раздражљивим дететом. Напротив, Марта је веома ценила све што има али путовања су за њу чинила 

посебно задовољство. Због тога је сваког слободног дана са родитељима путовала. Дани су пролазили, а 

летњи распуст се ближио. За њега су Мартини родитељи планирали дуго летовање. Када је дан поласка 

дошао, Марта је скакала од среће. Када су стигли, прошетали су се плажом а затим су отишли до виле у 

којој су одели. Ускоро је пало вече и породица је отишла на починак. Наредних дана Марта се шетала, 

сунчала, купала и уживала. Све док се једног јутра није пробудила необично касно. Устала је из кревета 

и кренула ка вратима собе. Већ је спустила руку на кваку, кад зачу тихе гласове из суседне собе.  

„Предлажем вилу коју смо јуче видели са плаже“, рече Мина. „Слажем се, данас ћу разговарати са 

власником“, одговори Данијел, „Марта ће бити пресрећна.“ Девојчица није схватала шта се дешава те је 

отвотила врата и села поред родитеља. „О чему се ради?“, упита. Мина и Данијел разменише погледе а 

затим јој објаснише: намеравали су да продају кућу у Бартеру и купе стан на мору, као и на планини. 

Марти се очи напунише сузама. Волела је путовања, али још више повратак са њих. Волела је свој дом. 

Марту је преплавила мешавина туге и беса. „Сећате ли се наше дневне собе у којој се окупљамо и 

смејемо? Наше кухиње испуњене мирисом колача? Сећате ли се малог анђела на зиду моје собе? Зар 

ћете ми све то одузети?“. Уследио је тренутак тишине. Марта је гледала у под. На крају су се сви 

сложили. Схватили су да је најлепши део путовања повратак кући. 

   Од тог дана Марта је ценила дом више него икада. Замишљала је тренутак повратка кући, тренутак 

уласка у простор познат и пун топлине. И уз сву чар путовања и нових предела, закључила је ипак: КОД 

КУЋЕ ЈЕ НАЈБОЉЕ! 

 

Милица Ђурић IV4 

 

Код куће је најбоље 

 

   Када сам био мали, маштао сам да одем на далека места из моје маште. 

   Замишљао сам да одем на неко зелено острво где је увек топло, а храну берем са дрвећа. Тако више не 

би било ни хладног ветра, ни кише, ни блата. Онда сам на телевизији видео да на таквим острвима испод 

сваког камена живи отровна змија, шкорпија или паук. Ако се посечеш на неку биљку, рана ти се 

претвори у нешто због чега сам пребацио на други канал. Тамо ветрови дувају тако да могу да те баце у 

океан где те одмах поједу ајкуле. Наспрам тога кошава, магла и бљузгавица и не звуче тако страшно.  

   Пошто сам „велики обожавалац“ учења и школе, свидела ми се идеја да живим бос са малим црнцима 

који само играју, певају и друже се са животињама. Касније сам чуо да та деца умиру од глади и 

болести. Одједном ми школа не звучи тако лоше. 

   Мислим да је лепо маштати и путовати, али колико год се радујем одласку, чини ми се да се повратку 

кући још више обрадујем. Мој дом су моји другови, родитељи и град Нови Сад. 

 

Јован Богдановић VI1 

 

Код куће је најлепше 

 

   Пре недељу дана сам била у Београду на такмичењу. После напорног такмичења по кишном и хладном 

времену кренули смо кући. На путу до Новог Сада видела сам мигранте како се смрзавају на киши. 

  Кад сам се вратила кући чекала ме је радосна породица пуна честитки. Мама ми је направила омиљену 

вечеру и све грицкалице које волим. Млађа сестра ми је нацртала цртеж добродошлице. Пас ми се, 

такође, веома обрадовао и почео је да цвили и лаје од среће. После јела смо сви заједно гледали 



телевизор у дневној соби. Истуширала сам се и отишла у своју собу. Легла сам и осетила топлину дома 

и онда сам се сетила миграната које смо видели на путу за Нови Сад. Размишљала сам о томе како они 

немају свој дом, многи од њих су изгубили чланове породице и многе вредне ствари. Они више нису 

имали топле вечере и кревете, већ шта стигну да поједу и хладан асфалт. Већина људи мисли да је дом и 

породица оно што сваки човек има, али није тако. Сиријци би све дали да опет могу нормално да живе и 

да осете топлину дома у којем су оставили многе важне ствари за њихов душевни живот. 

   Почињем да будем све више срећна и поносна што имам добру породицу и топао дом. Схватила сам да 

никад не треба да будем тужна пошто имам све што пожелим. Код куће је увек најлепше. 

 

Маша Беванда VI3 

 

Код куће је најлепше 

 

Кад одеш у госте 

сви ти се смеше, 

а ја журим кући 

јер код куће је најлепше!  

 

На мору је лепо 

а опет се сви смеше,  

а ја журим кући 

јер код куће је најлепше! 

 

Код куће су мама, тата и секе 

и они се смеше, 

и зато ја журим кући 

јер код куће је најлепше! 

 

Кристиан Хајнал VI1 

  

 

Код куће је најбоље 

 

  Последње школске дане и почетак распуста дочекао сам у лепом расположењу. Одличан успех у школи 

и предстојеће путовање са породицом, давали су ми пуно право за такав осећај. Ускоро смо отпутовали. 

  Другари, отпутовали смо на Власинско језеро. За оног ко не зна, рећи ћу да је тамо права идила. Време 

као да је стало. Нема трке, јурњаве, свакодневне гужве, нема понекад интернета, није вам потребан   

WI-FI, ни password... једном речју, рај на земљи. Друштво се обрадовало када смо се видели, и ја њима, 

наравно. Дане сам проводио у безбрижном игрању, купању на језеру, у берби малина. Лепо 

расположење ме није напуштало, нити је било наговештаја да ће се то ускоро десити. 

   Али, једног дана, или ноћи, не знам тачно, почело је нешто да ми недостаје. Нисам знао да објасним 

шта, али је нешто недостајало, у то није било сумње. Сан ми није долазио на очи, а ни игра са другарима 

није више била занимљива. Питао сам се и сам, шта ми на овом месту, где је све идеално може 

недостајати. Шта је то што ме чини сетним? 



   Морао сам признати, да је јаче од свега, и од игре са другарима, и од гостопримства рођака, јаче од 

свега је мој дом. То је наш дом, наш кутак. Без обзира на предивно летовање, на безбрижну игру, на 

другаре... У свом дому је ипак најлепше, најудобније, најслободније... Као што каже наслов ове теме: 

„Код куће је најбоље“. 

 

Михаило Младеновић V4 

 

Код куће је најбоље 

 

  Моја кућа није само за становање, то је чаробан простор где су моји најмилији. То је место за које ме 

везују лепе успомене. 

   Она није као из неких америчких филмова, снова. Нема базен, огромно двориште, сауну, теретану... 

Али у њој постоји све што ме чини срећном. Имам чаробни, тајновити тросед на коме се сви увече 

удобно сместимо и гледамо филмове, причамо, свађамо се, смејемо се и уживамо у сваком тренутку. 

   Најсрећнији људи немају све што може да се купи новцем, они извуку најбоље од свега што имају. 

Живе једноставно, говоре љубазно, воле великодушно. 

   Важно је не тежити материјалним стварима у свету који је препун чаролија ако ти машта то 

дозвољава. 

 

Сташа Михалачки VI3 

 

Код куће је најбоље 

 

  „Доме мој слатки доме!“, изрека је коју сам више пута чуо на телевизији али и у разговорима одраслих. 

Док сам био у вртићу нисам схватао њено значење , док нисам мало порастао и почео да гледам живот 

из другог угла.  

   Све је лепо када одем у школу, видим се са друговима, заиграм се у дворишту. Буде ту разних 

ситуација – неправди у школи, нарочито око оцена, посвађамо се са друштвом око пенала, повреди ме 

најбољи друг од којег то нисам очекивао. Једина утеха ми је мој дом јер је то моја оаза мира, 

сигурности, топлине и подршка која се осећа у сваком кутку нашег стана. Није наш дом богата вила, 

величине је педесет четири квадратна метра, немамо ми сауне и смарт телевизове, ни моћне компјутере. 

У њему живе сви они које ја бескрајно волим: тата, мама и сестра Јелена. Уз њих, чини ми се, сваки бол 

лако нестаје а проблеми се лакше решавају. Наша кућа је срећна и свака соба је повезана нераскидивим 

нитима. Можда смо због тога толико упућени једни на друге и то нас чини нераздвојнима. 

   И за крај, могу да кажем да је моја кућа за мене најбољи дом који ме штити и чува од свих недаћа 

савременог друштва и не дам га никоме ни за шта на свету, јер „Мој дом је слатки дом!“. 

 

Ратко Бундало VI1 

 

 

Јесен у парку 

 

   У таксију Септембар довози Јесен. Гепек му је препун њених ствари. Понела је златне хаљине, жуте 

панталоне, црвене шешире, смеђе чизме и шарене кишобране. 



   Распаковала се у парку. Својим бојама је обојила дрвеће, траву и небо. Тишина је, нема птица – 

одселиле су се, чује се само ветар који разноси опало лишће. 

   Јесен није само у парку, она је и у домовима. Све мирише на кестен. Све је укусно као грожђе. 

Зазвонила је школским звоном и донела нова знања. 

 

Игор Савуљић III6 

 

 


