
  
БЛИЖИ СЕ, БЛИЖИ ЛЕТО 

 
 
   "Ближи се, ближи лето" и лепо време и насмејано сунце. Долазе дуги дани и кратке 
ноћи. Приближава се распуст и нема више домаћих задатака и оцењивања. Знам да се 
радујете  играма и времену које ћете проводити са својим вршњацима. Радујете се времену 
које ћете проводити у природи, на мору или на планини. Неки се радују и поклонима за 
остварен успех у школи.  
И поред свих тих лепих догађања која ишчекујете немојте запоставити читање. Долази 
време када ћете потпуно слободно располагати својим временом, кад ћете увек моћи да се 
умирите и нађете неки свој кутак где у миру и тишини можете да уживате у читању.  
 
 
 
 

ДАНИ РУМЕНИ КАО ТРЕШЊЕ 
 
 

Јутром нас буди  један румени глас. 
То наша зрела трешња, што блиста у воћњаку, зове нас 

на доручак. 
Чујемо веселе врапце, који су нас опет предухитрили. 
Из постеље, из сна, прхнемо право на трешњу, у још 

лепши сан. 
Кад наша трешња сазри, дани су нам румени и слатки 

као трешње! 
 
 
 
 

ЛЕТО 
 
 

Лето је летећи ћилим, на коме деца прелећу од куће до 
реке. 

Лето је овца са златним руном, кoју њени чобани целог 
лета шишају. 

Лето може да цвета и да класа, да зри и да зриче, да 
светлуца и да пламти, да трчи, лети и плива, да пева и да пла- 

че, лето све може, само не може да- снежи. 
Лето је летњиковац у који се улази на врата пролећа, а 

из којег се излази на капију јесени. 
 
                       
 
 
 
 



 ПЕСМА О СУНЦУ   
 
Месец и звезде небо красе                       Сунце је још, по мом деди, 
деца и цвеће свет око мене                      старац од милијарду лета 
Сунце је златно јагње што пасе                који у својој златној одежди 
по ливадама васељене.                             по долинама небеским шета. 
 
Небо је море, много дубоко                      Кад год изгреје та ружа жута 
пуно сребрних риба – звезда                    мене мајка узме у крило 
Сунце је златно Божије око                      пољуби ме некол'ко пута 
које нас увек греје и гледа.                       и каже: Сунце моје мило! 
 
Без обзира шта зна наука                 
ја закључујем у својој машти 
да је Сунце златна јабука 
која зри у небеској башти. 
                                                                                            ДОБРИЦА ЕРИЋ 
 
            
 

                    
 
 
 
 
 



БЛИЖИ СЕ, БЛИЖИ ЛЕТО                              ЛЕТЊИ БЕОГРАД 
 
Ближи се, ближи лето;                                       Сладолед га хлади, 
у души већ га слутим.                                        паркови и реке, 
Помаља златну косу                                           и хлад што га гради 
у зрелим њивама жутим.                                   дрворед и сенке 
Зрикавци су ми рекли                                       издужених зграда,                                     
које у путу сретох:                                             шатор Топчидера, 
"Ближи се, ближи лето."                                     у  Тврђаве брада, 
                                                                           шума солитера, 
Ближи се, ближи лето.                                       и кров сунцобрана 
Помаља усне рујне                                             испод врелих дана. 
у булкама црвеним. 
Миришу ливаде бујне                                         Није важно шта си, 
и поља и шумарци                                              није важно ко си, 
које у путу сретох:                                              да л' те капа краси, 
"Ближи се ближи лето."                                      фини су и боси,                
                                                                            кад су врели дани, 
Ближи се, ближи лето.                                        што купају ноге 
Као сјајна царска круна                                      у градској фонтани. 
златна му светлуца коса 
румених свитаца пуна.                                                     Драган Лукић 
Сви су ми они рекли 
Кад их у путу сретох: 
"Ближи се, ближи лето." 
   
              Десанка Максимовић 
 

                     
 
 
 
 



 
Сајт за децу млађег узраста 
http://decijisnovi.com/ 
 
Путујемо од куће – С децом око света (Шведска) 
https://kreativnicentar.rs/blog.php?id=1039 
 
                                                                                         Сандра Репац, библиотекар 
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