
 

„Читав свет мења се, 

зашто не би могли ти и ја“ 

 

Цео свет се отарасио 

плашења свака: 

од страшних чудовишта, 

до црнога мрака. 

 

Само се ја и ти 

још грлимо у соби, 

од страха да ће нас ујести 

страшни зомби. 

 

Цео свет се распаметио 

и више се не туче. 

Код њих нема гурања, 

код њих нема туче. 

 

Само смо ја и ти 

још препуни беса. 

Ма и ми ћемо се једном распаметити 

и остати без стреса. 

 

Лена Јовановић  III5 

 

 

„Читав свет мења се, 

зашто не би могли ти и ја“ 

 

Мења се шум шуме 

и мирис жуте сламе. 

 

Трава још зеленија бива, 

а киша се кроз олук слива. 

 

Мења се цвркут птица 

и она, радникова скица. 

 

Цела природа се мења, 



не буди лења! 

 

Из кревета устани 

и размисли, 

 

Како би се променила ти, 

а кад размислиш реци то своме тати. 

 

Милица Антић  IV2 

 

Моје мане 

 

Због лагања сам 

у казни била пута много, 

од тада лагање је 

забрањено строго. 

 

Искреност је 

увек ствар права, 

а лагање је као да 

сте у просторији где је покварена брава. 

 

Лагање није увек  

лоша ствар 

због њега понекад можеш 

да одеш у бар. 

 

Кад треба проблем 

 да решим 

одмах почнем 

да режим. 

 

Увек сам хтела 

да будем главна, 

али то су 

времена давна. 

 

Калина Симовић  III3 

 

 



„Читав свет мења се, 

зашто не би могли ти и ја“ 

 

  Данас на свету живи пуно више становника него некада. Захваљујући медицинским 

открићима, људи данас могу да се излече од многих болести и дуже живе. Због повећаног 

броја становника на нашој планети има више фабрика у којима се производи храна, 

аутомобили, апарати и друге ствари потребне за живот људи. Фабрике стварају велику 

количину отпада који загађује околину. Загађивање ваздуха , један је од најозбиљнијих 

проблема на нашој планети. То је лоше за здравље, доводи до слабијег раста и изумирања 

неких биљака. Загађивање мора и река је такође проблем, јер је човеку потребна чиста 

вода за пиће. Мора се загађују нафтом која се превози у великим бродовима – танкерима и 

када се излије у море, доводи до смрти риба, птица и других животиња. Уместо да граде 

нове фабрике, људи би требали да уложе више труда да сачувају нашу планету од 

загађeња, како би сва жива бића на њој могла да опстану. Биљке, животиње и људи зависе 

једни од других и изумирање неке биљке или животиње у природи може довести до 

изумирања друге врсте животиња, биљака и људи. Због тога је важно да не загађујемо 

природу. Посебно ми деца треба да чувамо околину, да негујемо биљке, да помажемо 

животињама да боља живе и да одраслим људима кажемо да и они чувају околину. Поред 

тога, деца треба да се слажу међусобно, са одраслима, да се поштујемо и ценимо.  

   Највише од свега треба да негујемо природу и другарство. Тако ћемо наш живот и живот 

других  максимално улепшати. 

 

Дина Ерић  II6 

 

„Читав свет мења се, 

зашто не би могли ти и ја“ 

 

  Сваког дана дешавају се промене. Неке од њих су мање, а неке више важне. Неке мењају 

свет, а неке нам једноставно улепшавају свакодневицу. Промена коју бих ја увела јесте 

постављање неколико путоказа који би нас усмеравали у најважније правце наших 

живота. 

   На првом од њих би писало ИСКРЕНОСТ. Он би нам показивао куда да идемо ако 

желимо да заобиђемо лицемерје у широком луку. Други би нам показивао стазу 

ПОШТЕЊА издигнуту изнад корова користољубља. Трећи би био означен као 

РАДОЗНАЛОСТ и упућивао нас на храбро прихватање свих изазова у животу. 

Најважнији, четврти би водио ка ЉУБАВИ пресецајући трње мржње. Када бисмо пратили 

ове путоказе излазили бисмо на прави пут, постајали добри људи и били поносни на себе. 

У случају да залутамо они би нам уз јаку вољу били највећи савезници у борби да се 

вратимо на пут којим је много наших предака већ прошло. Уз њих би било лакше одолети 



искушењима које живот пред нас ставља. Ипак, ако не бисмо били одлучни, упорни и 

марљиви, наишли бисмо на препреке на које је, нажалост, наишло пуно људи пре нас. 

   Постоје још многе промене које би за нас биле добре, али и оне које би за нас биле лоше. 

Међутим, не можемо на све да утичемо. Важно је да промене које сами правимо, правимо 

с љубављу јер тада можемо бити сигурни да ће оне донети добро нама, али и другима. 

 

Милица Ђурић  VI4 

 

 

„Читав свет мења се, 

зашто не би могли ти и ја“ 

 

   Све у природи трпи промене, некад на боље а понекад на горе. Промене на боље доносе 

напредак. 

   Имам старијег брата. Откако знам за себе он је ту, мада често онако како мени не 

одговара. Воли да ми пркоси, да се неумесно нашали. Није издајица и волим када путујемо 

и летујемо заједно. Не могу тачно да одредим оно што ми не одговара насупрот оног што 

је позитивно у његовом понашању. Свакако желим да наш однос буде другачији. Чини ми 

се да он сматра да сам клинка. Знам да сам млађа, али то не значи да треба да подносим 

нешто што ми смета. Желим да заједно идемо на кошарку, да уживамо на базену, да се 

више дружимо. Волим кад се понаша према мени као према својим вршњацима. Решила 

сам да ћу се из све снаге трудити да променим наш однос. 

   Све се мења па, брате, зашто не бисмо и ти и ја. 

 

Тара Жигић  VI6 

 

„Читав свет мења се, 

зашто не би могли ти и ја“ 

 

   Свакодневно смо сведоци пролазности и времена које нам доносе нове године при чему 

се ти и ја подједнако добро сналазимо у истом.  

   Ти и ја се познајемо дуго, све ове године иза нас. Донеле су нам један посебан период 

пријатељства и поверења за сва времена, па и она будућа у којима ћемо у складу са новим 

изазовима, заједнички пронаћи најбољи пут да сигурно корачамо кроз њих. Време које је 

пред нама доноси нову школу, друге људе, нове пријатеље, али ти и ја ћемо као и до сада 

заједничком стазом корачати у будућност, ношени новим светлом које обасјава наша срца 

и гура нас напред. Баш зато, спремни смо да учимо, радимо, напредујемо и да се мењамо 

прихватајући нове обавезе зарад заједничке будућности и на радост наших ближњих и 

околине која нас окружује. Неће увек бити лако и једноставно али ја знам да ако смо ти и 

ја, ја и ти, сигурно ћемо успети. 



   Желела бих да ти и ја увек будемо заједно у времену које је испред нас и да никада не 

заборавимо ко смо. Исто тако да одолевамо свим изазовима које нам доноси време и овај 

свет који се непрекидно мења. Да увек задржимо доброту и људскост и не поклекнемо 

никада пред лошим стварима. Јер, срећа је у ситницама, лепим и драгим ситницама, 

нечијем смеху. Животу. 

 

Јована Седлан  VIII2 

 

 

 

 

 


