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Добрица Ерић 

  Дпбрица Ерић је рпђен у  малпм, леппм селу, Дпоа Црнућа. Мнпгп је вплеп 

свпје селп и бип заљубљен у оегпву леппту.Затп се предивне слике прирпде 

налазе у свим оегпвим песмама. 
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ЗАВИЧАЈУ  

Цвете, лепши 

од руже и булке 

Цветале ти 

трпезе и љуљке! 

 

Песма ти се 

до неба орила 

Свака чесма 

љубав жуборила! 

 

Игле везле 

а вретена прела 

Комбајн жео 

воденица млела! 

 

Хлебови ти нарасли 

ко брда 

Река млека 

поплавила крда! 

 

Песници ти 

цветне венце вили 

А војници 

воће калемили! 

Кпјим речима се песник пбраћа завичају(какп га назива)?  

Збпг чега му се такп пбраћа? 

Шта заправп песник жели свпм завичају када каже:,,Цветале ти трпезе и 

љуљке''? 

Збпг чега песник жели свпм завичају да му баш впјници ,,впће калеме''? 



moje sličice3 https://uciteljicanatasa.wordpress.com/ 

 

ПОЉСКИ ПОТОЧИЋ 
 

То је кончић воде 

што жубори немо, 

Мали му је извор 

а ушће големо. 

 

Попиће га попци 

и жеднице траве, 

Разнеће му мрави 

каменчиће плаве. 

 

Тај млаз који хода 

из чисте побуде 

Могао би, можда, 

пример да нам буде. 

 

Кртице га рију, 

змија му пут сече, 

Сви редом га пију  

ал’ он ипак – тече. 

 

 

 

 

ппбуда-мптив,ппдстрек, жеља 

немп-без  глса,тихп 

гплемп-великп 

Какп песник назива пптпчић?Прпнађи два примера! 

На кпје све препреке пптпчић наилази на свпм путу? 

Збпг чега би пптпчић требалп да буде свима пример? 
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ВИЛИНА ДОЛИНА 
 

Усред гаја: ливадица, 

по њој сија бисер зрео, 

Над њом лебди измаглица 

прозрачна к’о вилин вео. 

 

Под јасиком трепетљиком 

тек рођена Гружа каска 

Жуборећи водом питком 

од изласка до заласка.  

 

Ту долази једна бака 

с кравом мирном к’о овчица, 

Пије воде са брзака 

и постане – девојчица. 

 

По цео дан бере цвеће 

у шарену котарицу, 

А увече кући креће 

претворена у старицу. 

 

 

 

 

Шта је ,,бисер зреп'' кпји сија на ливадици? 

На шта песнику личи измаглица? 

Заштп песник каже за реку Гружу да је ,,тек рпђена''? 

Шта мислиш,заштп је бака кап девпјчица када дпђе на ту 

ливадицу? 
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 Белп звпнце 

пева у трави 

 

Пкп оега 

играју мрави 

 

Радпст се шири 

пп дубрави. 

Малп сунце 

с венчићем на глави 

 

Прпгрејалп 

у зеленпј трави 

 

Збпг оега се 

небп лепше плави. 

Жуте пчи 

крупне и веселе 

 

Гледале ме 

па су зажмуреле 

 

Пстадпше 

трепавице беле 

 

Кпје плави 

ппветарац крадпм 

 

Развејава 

зеленпм ливадпм. 

Бркати делија 

Стпји у ппљим 

 

Са упереним 

пиштпљима 

Ппвежи песме и биљке кпје су пписане стихпвима! 

Шта су маслачку ,,беле трепавице кпје ппветарац развејава''? 

Шта је белпј ради ,,венчић''? 

Шта су кукурузу ,,пиштпљи''? 

Шта су јагпди ,,беле пчице,а шта ,,црвена срдашца''? 

Дивља девпјчице, 

кћери јужнпг брдашца,  

 

Какви те разлпзи 

и каква те љубав навпди 

 

Да претвараш 

свпје беле пчице 

у црвене срдашца? 
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ЗАМОЛИТЕ СВОЈЕ РОДИТЕЉЕ 
 

Замолите своје родитеље 

да вам кажу где се жито меље. 

 

Салетите свог великог стрица 

да вам каже где расте пшеница. 

 

Доведите деду из предграђа 

да вам каже како се хлеб рађа. 

 

Да ли вам је бар у школи неко 

објаснио где извире млеко? 

 

Сутра ћете бити морепловци 

а не знате шта расте на овци. 

 

Сутра ћете бити војсковође 

а нећете знати где зри грожђе. 

 

Стасаћете бистри и весели 

не знајући шта сте дужни пчели. 

 

Стасаћете лепи, јаки, здрави 

не схвативши шта сте дужни крави! 

Где се меље житп? 

Где расте пшеница? 

Какп се хлеб ,,рађа''? 

Где ,,извире'' млекп? 

Шта расте на пвци? 

Где зри грпжђе? 

Шта смп ,,дужни'' крави и пчели? 
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ПЛАВИ САЊАР 
 

Дозволите да вам представим 

сањара са сновима плавим. 

 

Песник се никад сасвим не буди 

Он увек нешто преде и плете 

Песник је споља ко и сви људи 

а изнутра право правцато дете. 

 

И то дете које се чуди 

много чему што раде људи. 

 

Песник гледа у свет кроз перце 

пауна и кроз фрулу од зове 

Њему је кап росе — језерце 

по коме најлепше лађице плове. 

 

Рој свитаца и букет цвећа — 

то је права земаљска срећа! 

 

Песник је срећан и када пати 

и опет — тужан у башти среће 

Песнику свака песма поврати 

по једно детињство, као пролеће. 

Шта је све у прирпди плавп? 

Какви су пп теби ,,плави снпви''? 

Шта све мпже да пзначава глагпл 

САОАТИ? 

Какп се тп песник никада не буди? 

Шта значи ,,бити дете изнутра''? 
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Кад славуј кликне јутру у глави 

прво се брату песнику јави. 

 

Покаже му путић до дворца 

где звецка безброј златних пехара 

па наговори свог развигорца 

да га завеје снегом бехара. 

 

Песник се напије сунчевог вина 

уз свирку ливадских виолина. 

 

Па онда лута кроз поља ражи 

као да се у булке заљубио 

и све тако као да тражи 

нешто што није изгубио... 

 

Сваке вечери и сваке зоре 

он тражи риме и метафоре. 

 

Кад их не нађе, песник је тужан 

и цео свет му постане ружан 

А када нађе — сунце обасја 

брежуљке пуне грожђа и класја. 

рима-речи кпје се римују у песми 

метафпра-када нештп назпвеш 

другим именпм  јер ти личи на тп 

На пример, кад ти мама каже да си 

Сунце,тп је метафпра. 
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После сиђе у неку бајну 

дољу да песми открије тајну. 

 

Јер, песник воли, то нисам реко 

једну принцезу, кћер дивне баште 

која борави негде далеко — 

у пределима његове м а ш т е ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ппкушај да пдгпнетнеш шта је представљенп следећим метафпрама: 

Кад каже ,,плави саоар'',Дпбрица Ерић  мисли на _________________. 

Кад каже ,,сунчевп винп'',песник мисли на_________________. 

Кад каже ,,ливадске виплине'', песник мисли на________________. 

Ппкушај и ти да ствприш неке метафпре!Какп би мпгап/мпгла  другим 

речима да назпвеш: 

а) маму 

б) звезду 

в) пчелицу 

г)Смисли јпш неки пример! 

Пптражи пдгпвпре у стихпвима: 

Какп песник гледа у свет? 

Шта је за песника кап рпсе? 

Шта је за песника права земаљска срећа? 

Какп песник лута крпз ппље ражи? 

Где бправи принцеза  кпју песник впли? 
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МОЈЕ СЕЛО 
 

То ти је моје село, 

ко још такав врт има? 

То није село, већ бело 

стадо са воћњацима! 

 

Сред села: дом и школа. 

Над кровом ружа плови. 

Нови пут, шарена кола. 

У дољи — јабланови. 

 

Кроз село река хрли 

и носи сличице кућа. 

Мостић јој дрвени грли 

обале пуне прућа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какп песник назива свпје селп?Прпнађи два пдгпвпра у стихпвима! 

Шта река нпси дпк жури(хрли)? 

Шта ради мпстић? 
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МОЈА КЋИ 
 

Маслачак би 

пред њом клек’о! 

Кад се она 

пољем шета. 

Ја све стрепим 

да је неко 

Не убере 

место цвета! 

 

 

 

 

Чега се песник плаши? 

Заштп би некп мпгап да ппмисли да је оегпва ћерка цвет? 



moje sličice3 https://uciteljicanatasa.wordpress.com/ 

 

ЗИМСКЕ ТРЕШЊЕ 
 

Пред кућом дрхти трешња белица 

у кући спава мала Јелица. 

Тутњи пећ, жута к’о зрела диња 

у некој башти крај бистрог јаза. 

У прозорчиће с ружама иња 

кљуцају гладни детлићи мраза.  

У сну, на длан мале Јелице 

падају зреле трешње белице… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кпје је гпдишое дпба пписанп у песми? 

Какп трешое падају на девпјчицин длан? 

Заштп трешоица ,,дрхти'' пред кућпм? 

Шта ради мраз?Прпнађи у стихпвима! 

Шта су ,,руже иоа''? 
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РАТАР 
 

Реч Ратар је, децо, без мане 

 

јер значи исто са обе стране: 

 

Ратар … атар … тар … и ар. 

 

Реч Ратар значи: пољски цар. 

 

Реч Ратар, кад се стави на кантар 

 

претегне и само злато. И зато 

 

реч Ратар пишите великим словом. 

 

Ратар је, децо, највећи златар 

 

под овим плавим небеским кровом! 

 

 

 

 

 

 

Какп тп реч РАТАР  значи истп са пбе стране? 

Збпг чега песник каже да је ратар ,,највећи златар ппд небеским крпвпм''? 
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АКО ЖЕЛИШ ДА ТЕ ПРАТИ СРЕЋА  
 

Ако желиш да те прати срећа 

буди чешће у друштву дрвећа. 

 

Кад изгубиш упорност и вољу 

састани се са сунцем у пољу. 

 

Ако желиш лепу боју лица 

умивај се росом са латица. 

 

Ако су ти слабе гласне жице 

позајми их од цврчка, од птице. 

 

Ако желиш бити дуга века 

слушај добро шта жубори река. 

 

Кад сустанеш под бременом туге 

провуци се испод две-три дуге. 

 

И видећеш, ведрији и млађи 

кол’ко ће ти живот бити слађи! 

 

 

 

Шта све песник преппручује за срећан живпт? 
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СУБОТЕ МОГ ДЕТИЊСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субптпм је река Гружа текла 

најбистрија исппд цветних грана 

субптпм је мпја мајка пекла 

хлеб кисељак за недељу дана. 

 

Јпш пд зпре ватра је певала 

ппд чађавим шеширићем крпва 

ппд кпјим су пптпм изгревала 

бела сунца пшеничних хлебпва. 

 

Билп нас је десетак у кући 

и сви смп се радпвали белим 

субптама кад хлебпви врући 

замиришу ппд впћкама зрелим. 

Јпш се плави мајчина блузица 

сашивена пд парчета неба 

и румена ружа оенпг лица 

над брдашцем миришљавпг хлеба. 

 

Хвала оеним рукама и хвала 

тпј кућици с црнпм каппм крпва 

кпја нам је субптпм рађала 

бела сунца пшеничних хлебпва. 

 

Пп лицу ми рпмиоају кише 

и снег кити кап цвет пд зпве 

мпј завичај штп ми јпш мирише 

на румене субптое хлебпве. 

 

Прпнађи пдгпвпре у стихпвима: 

Шта ради ватра кад мајка пече хлеб? 

Шта су ,,бела сунца''? 

Шта је ,,чађави шеширић''? 

Пд чега је сашивена мајчина блуза? 
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ЕКОЛОШКА АЗБУКА 
Ако 

Будете 

Више 

Гајили 

Дрвеће, 

Ђаци 

Еколози, 

Живећете 

Здрави 

И 

Јаки 

Као 

Лавови. 

Људи 

Морају 

Незагађене 

Њиве 

Орати, 

Пшеницу 

Радости 

Сејати. 

Тако 

Ће 

Увек 

ЕКПЛПГИЈА-наука п живптнпј 

средини (п прирпди у кпјпј 

живимп) 

Заштп се песма зпве ,,Екплпшка 

азбука''? 
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Фино 

Хранити 

Цело 

Човечанство 

Џакови 

Шумадијски 
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Много волим небо у свануће 
 

Много волим небо у свануће 

плаво небо изнад наше куће 

ја и небо и на небу шева 

поздрављамо сунце што изгрева! 

 

Много волим небо око подне 

плаво небо изнад крушке родне 

плаво небо ко ливада плава 

и облаци као крдо крава. 

 

Небо нема ни међе ни границе 

створено је за децу и птице 

и по њему не треба да лете 

бомбардери и ратне ракете. 

 

Много волим, усамљен у воћу 

плаво небо с вечери у ноћу 

кад по њему процветају младе 

звезде, лепе као беле раде. 

 

Шта ми више у животу треба 

мало земље, много плавог неба 

и два ока слична небесима 

да се стално огледам у њима! 

 

Пптражи пдгпвпре у стихпвима: 

Шта раде песник и шева ујутру? 

На шта песнику личи небп,а на шта пблаци 

пкп ппдне? 

Шта раде звезде увече?Какп пне изгледају? 

Шта је песнику у живпту пптребнп? 



moje sličice3 https://uciteljicanatasa.wordpress.com/ 

 

 

 


