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А
а

 је прво слово, јер 
је најбрже стигло до 

азбуке!

Антић Мирослав (1932–1986) је велики српски песник. 
Писао је за одрасле и децу, а бавио се и сликарством и нови-
нарством. Његова најпознатија дела за децу су „Насмејани 
свет“, „Плави чуперак“, „Гарави сокак“, „Ходајући на рукама“...

АЈКУЛА У АКВАРИЈУМУ

Аласу Аци у чамац ускочи
ајкула Ана.

„Води ме у неки акваријум!“,
апелова ауторитативно.

„Акваријум?“, запрепасти се алас Аца.
„Алергична сам на алге,

па стално пијем антибиотике“,
објасни морска аждаја.

„А мрзим и арктичку климу
јер од ње добијам ангину,
па онда морам у апотеку!“

Алас Аца немаде алтернативу,
узе адресу, седе у аутомобил и одведе

ајкулу Ану у аква-парк.
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Човек који управља авионом.

Авала је планина недалеко 
од Београда. Висока је 511 
метара и представља једно 
од омиљених излетишта 
Београђана. На њој се 
налази Споменик незнаном 
јунаку, посвећен херојима 
из Првог светског рата. Ту 
је и чувени телевизијски 
торањ, један од симбола 
Београда.

Алексинац је 
градић у јужној 
Србији, недалеко од 
Ниша. Некада је био 
познат је по својим 
рудницима.
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Б
б

ака нам спрема 
најлепша јела. Она је 
наш телохранитељ.

Бранко Радичевић (1824–1853) је српски романтичарски 
песник. Писао је љубавне и родољубиве песме, од којих су 
најпознатије „Ђачки растанак“ и „Кад млидијах умријети“. 
Његов гроб налази се на Стражилову на Фрушкој гори и 
сваке године посети га велики број ђака.

БОМБОНИН БЛАМ

Једна баксузна бомбона испаде из 
бомбоњере.

Буп!
Бупну о бетон.

„Баш сам блесава“, помисли бомбона
и хитро ускочи у бомбоњеру.

Тад наиђе један Бобан,
отвори бомбоњеру и прогута бомбону.

Седе на бицикл и оде код бабе
да свира бубњеве.

Бб
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Има два точка, корман и педале.

Београд је нај-
већи и главни 
град Србије. Лежи на 
две реке, Сави и Дунаву. 
Основали су га Келти у III 
веку пре нове ере, а за 
време Римског царства 
звао се Сингидунум. 
Своје данашње име 
Београд добија у IX веку. 
Кроз историју је много 
пута освајан и ослоба-
ђан, рушен и обнављан. 

Бање су лековити извори 
термалних вода што допиру 
из самог средишта Земље. 
У Србији су најпознатије 
Врњачка бања, Нишка 
бања, Рибарска бања, Бања 
Ковиљача и многе друге. 
Поред тога што лече боле-
сти, веома су лепо уређене, 
па их годишње посети више 
хиљада туриста из земље и 
иностранства.
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В
в

ише не могу 
у вртић. Године 

чине своје!

Вук Стефановић Караџић (1787–1864) је реформатор срп-
ског језика, филолог и сакупљач народних песама, прича и 
других умотворина. Рођен је у Тршићу крај Лознице, а умро 
у Бечу у Аустрији. Створио је азбуку какву данас користимо 
и увео народни језик у српску књижевност. 

ВРАГОЛАСТА ВЕВЕРИЦА

Веверица Верица кренула на вашар у Варварин.
Видео је врабац Војкан, па викнуо:

„Време је варљиво, обуци ветровку!“
Верица се насмејала враголасто:

„Вама врапцима време је увек ветровито,
а нама веверицама је увек врућина.

Видећемо се, враћам се вечерас!“
Вероватно би тако и било да вашар
у Варварину није завејала вејавица.

Веверица Верица морала је код ветеринара.
„Како си знао да ћу добити вакцину?“,

питала је врапца Војкана.
„Ваљда сам видовит“, рече врабац и вину се високо.

Вв
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Млин који покреће снага ветра.

Видовдан је велики пра-
вославни празник који се 
обележава сваког 28. јуна. 
За Србе је веома важан јер 
су се на тај дан догодили 
многи значајни историјски 
догађаји попут Косовске 
битке 1389, атентата Гаврила 
Принципа на принца 
Фердинанда, доношења 
Видовданског устава и др.

Ваљево је 
град у западној 
Србији. Симбол овог 
града је Тешњар, насеље 
уз реку Колубару 
изграђено и очувано у 
оријенталном, турском 
стилу.
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