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Добредојдовте на страниците на оваа приказна од „Нашата прва библиотека“

Заедничкото читање сликовници со нашите деца или ученици претставува можност за заедничко дружење и учење.

Сликовниците ни откриваат нови перспективи. Сликовниците ни помагаат да го откриеме задоволството на истражувањето, да ја совладаме 
вештината на учење, да учиме како да најдеме вистинска информација, како да дојдеме до нови идеи или да ги прошириме и збогатиме оние кои 
веќе ги имаме. Книгите нè поттикнуваат на акција. Тие можат да ни дадат идеја да создадеме нешто ново, да отидеме некаде, да разговараме 
со другите луѓе и да обрнеме внимание на нештата, настаните и луѓето околу нас. Дозволете им на децата слободно да ја користат својата 
имагинација. Смислете интересни активности по читањето на сликовниците. Проширете ги темите за разговор кои ги нудат овие текстови. 
Поставувајте отворени прашања кои го поттикнуваат критичкото мислење кај децата и ја развиваат нивната креативност. Читањето сликовници е 
само мал чекор во процесот на континуирано учење кој трае цел живот и треба да бидеме горди што им помагаме на нашите деца во тој процес.

Ова е само првиот чекор на долгото патување низ светот на фантазијата.

         Уживајте во читањето! 
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Dobrodošli na stranice ove priče iz „Naša prva biblioteka“

Zajedničko čitanje slikovnica sa našom djecom i učenicima predstavlja mogućnost za zajedničko druženje i učenje.

Slikovnice nam otkrivaju nove perspektive. Slikovnice nam pomažu da otkrijemo zadovoljstvo istraživanja, da savladamo vještinu učenja, da učimo 
kako da pronađemo pravu informaciju, kako da dođemo do do novih ideja ili da proširimo i obogatimo one koje već imamo. Knjige nas podstiču na 
akciju. One nam mogu dati ideju da stvorimo nešto novo, da odemo nekud, da popričamo sa drugim ljudima i da obratimo pažnju na stvari, događaje 
i ljude oko nas. Dozvolite djeci da slobodno koriste svoju imaginaciju. Osmislite interesantne aktivnosti poslije čitanje slikovnica. Proširite teme 
razgovora koje nude ovi tekstovi. Postavljajte otvorena pitanja koja podstiču kritičko mišljenje djece i razvijaju njihovu kreativnost. Čitanje slikovnica 
je samo mali korak u procesu kontinuiranog učenja koji traje cio život i trebamo biti ponosni što pomažemo našoj djeci u tom procesu. 
Akava si salde avgo hapa taro lungo dzaibe ko drom tari fantazija.

Ovo je samo prvi korak dugog putovanja kroz svijet fantazije.

Uživajte u čitanju!

Текст: Ивона Брежинова Илустрации: Заур Деисаѕе
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Zdravo, ja sam Saško. Ja živim u dom za 
djecu. Nemam ni majku ni oca. Zato želim 
psa. Mnogo priželjkujem.

Napisao sam pismo Djeda Mrazu da mi 
donese. Ustvari nacrtao sam mu jednog. 
Izgledao je kao živ.

Здраво, јас сум Сашко. Јас живеам во домот за 
деца. Немам ни мајка ни татко. Затоа сакам куче. 
Многу посакувам. 

Му напишав писмо на Дедо Мраз да ми донесе. 
Всушност, му нацртав едно. Изгледаше живо.



Pas kojeg sam našao ispod novogodišnje 
jelke isto tako izgledao je kao živ. Bio 
je napravljen od kafene kadife i imao je 
svjetlucave plastične oči.

Naš čuvar doma gospodin Aleksandar, 
puzao je ipred njega u sobi da bi provjerio 
programe za režanje i zavijanje.

Кучето кое го најдов под новогодишната 
елка исто така изгледаше живо. Беше 
направено од кафеаво кадифе и имаше 
светкави пластични очи. 

Нашиот чувар на домот господин 
Александар, лазеше пред него во 
собата за да ги провери програмите за 
'ржење и завивање.



Iznenada, pas podiže svoju zadnju nogu i 
napravi lijepu lokvu.

„Pas je pokvaren”, žalila se gospođica 
Mirjana, naša glavna medicinska sestra.

„Jasno sam im rekla u prodavaonici da 
želim nešto što ne pravi lokve!”

Ненадејно, кучето ја крена својата задна нога 
и направи убаво вирче.

„Кучето е расипано“, се жалеше госпоѓица 
Мирјана, нашата главна медицинска сестра. 

„Јасно им реков во продавницата дека сакам 
нешто што не прави вирчиња!“ 



Druga su djeca odmotavala kutije za olovke i 
кomplete bojica. Niko nije primijetio kada sam 
napustio sobu.

Ja sam želio psa. Mnogo sam ga priželjkivao.

Другите деца одвиткуваа кутии за пенкала и 
комплети боички. Никој не забележа кога ја 
напуштив собата. 

Јас сакав куче. Многу го посакував.



Sa Denijem, dječakom iz susjedstva, napravili smo trampu, za 
njegovu kornjaču ja sam mu dao pet sličica sa hokejarima.

Moju kornjaču sam nazvao Eva, po djevojčici koju je posvojila 
jedna porodica.

Čuvao sam Evu u kutiju iza ormara. Ona je spavala cijelu zimu. 
Čak i dranje svakog jutra gospođice Marije nije budilo Evu.

Со Дени, момчето од соседството, направивме трампа, за 
неговата желка јас му дадов пет сликички со хокеари.

Мојата желка ја крстив Ева, по девојчето кое го посвои 
едно семејство. 

Ја чував Ева во кутија зад шкафот. Таа спиеше цела зима. 
Дури и викањето на госпоѓица Мирјана, секое утро, не ја 
будеше Ева.



Jednog dana u februar, Eva se razbudila.

Polako se iskrala iz kutije i otišla pravo u kuhinju. Ispod friždera je 
kradom gledala kuharicu.

„Zmija!” vrisnula je kuharica. „Napala me zmija!”

Еден ден во февруари, Ева се разбуди. 

Полека се искраде од кутијата и отиде право во кујната.  
Од под фрижидерот ја ѕиркаше готвачката.

„Змија!“ вресна готвачката. „Ме нападна змија!“



Eva je morala da se vrati kod Denija. On nije bio sretan, ali 
kada je shvatio da ne treba da vrati sličice sa hokejarima 
sažalio joj se.

Ja sam žalio psa. Mnogo sam priželjkivao.

Našao sam nekolilo puževa u dvorištu. Stavio sam ih u kofu.

Ева мораше да се врати кај Дени. Тој не беше среќен, 
но кога разбра дека не треба да ги враќа сликичките 
со хокеари ѝ се сожали.

Јас сакав куче. Многу посакував.

Најдов некои полжави во дворот. Ги ставив во кофа.



Na žalost, oni su pobjegli iz kante još prve večeri. Pratio sam 
njihove svjetlucave tragove, ali nisam ih mogao sve naći.

„Vidi šta su uradila ova mala čudovišta polituri mog novog 
namještaja u kancelariji.” Vikala je gospođica Mirjana.

„Prodat ću ih u francuski restoran”, reče gospodin 
Aleksandar.

За жал, тие избегаа од кофата уште првата вечер. Ги следев 
нивните светкави траги, но не можев да ги најдам сите.

„Види што ѝ направиле овие мали чудовишта на политурата 
на мојот нов мебел во канцеларијата.“ Викаше госпоѓица 
Мирјана. 

„Ќе ги продадам во француски ресторан“, рече господин 
Александар.



Uspio sam da ih sačuvam i da ih 
oslobodim. Svi osim jednog kojeg je 
gospođica Mirjana bacila kroz prozor.

Ovo joj nikada neću oprostiti.

Успеав да ги зачувам и да ги ослободам. 
Сите освен еден што госпоѓица Мирјана 
го фрли низ прозорецот. 

Ова никогаш нема да ѝ го простам.



Za osvjetu riješio sam da napunim kosu vaškama.

Nije bilo lahko da se nađu vaške.

Najzad, sam uspio da ih prihvatim od dječaka koji je 
putovao do naše škole.

За одмазда решив да си ставам вошки во косата. 

Не беше лесно да се најдат вошки. 

Најпосле, успеав да префатам од момчето што 
патуваше до нашето училиште.



 

 

 Nikad gospođicu Mirjanu nisam video ljuću.

„Ne otkazujem se od njih!” rekoh joj.

Borio sam se kao lav. Pokušao sam da zadržim nekoliko 
u mojoj krpi. Ali, gospođica Mirjana je pobijedila.

Nemam vaške , ali sam ostao i bez kose.

Pa, kosa će porasti.

Никогаш не сум ја видел гoспоѓица Мирјана полута.

„Не се откажувам од нив!“ ѝ реков.

Се борев како лав. Се обидов да зачувам неколку во 
мојата крпа. Но, гoспоѓица Мирјана победи.

Немам вошки, но останав и без коса. 

Па, косата ќе порасне.



Ali, nešto se dogodilo. Gospođica Mirjana me odnijela u 
svoju kancelariju gdje su čekali jedan čovjek i jedna žena.

„Da li bi htio da ti mi budemo roditelji?“, pitali su me oni.

Nisam znao. Ja sam oduvijek želio psa. Mnogo sam 
priželjkivao. A nisam ga dobio.

Но, нешто се случи. Госпоѓица Мирјана ме 
однесе во својата канцеларија каде што 
чекаа еден човек и една жена.

„Дали би сакал ние да ти бидеме родители?“, 
ме прашаа тие.

Не знаев. Јас отсекогаш сакав куче. Многу го 
посакував. А не го добив. 



Na kraju rekoh: - „Pokušat ću“.

Pomislih, hajde da vidim da li će ova žena voljeti 
mrave faraone koje mi je obećao Deni.

Tog jutra napustili smo gospođicu Mirjanu,

gospodina Aleksandra i drugu djecu.

Stigli smo u njihovu kuću. Razmišljao sam o 

mravima faraonima sve dok nisam vidio šta nas čeka 
na kapiji...

На крајот реков: „Ќе се обидам“.

Си помислив ајде да видам дали оваа жена ќе ги сака 
мравките фараони што ми ги вети Дени. 

Тоа утро ние ги напуштивме госпоѓица Мирјана, господин 
Александар и другите деца. 

Пристигнавме во нивната куќа. Размислував за мравките 
фараони сѐ додека нѐ видов што нѐ чека на портата...



...divan njemački ovčar.

„Hajde Ben, ovo je tvoj novi gospodar”, reče čovjek 
dok je češkao glavu psa.

Pas me je prijateljski ponjušio.

„Tako Ben, odlično urađeno. Ovo je naš sin Saško”, 
reče žena i pomilova me po glavi.

...прекрасен германски овчар.

 „Ајде Бен, ова е твојот нов господар“, рече 
човекот додека ја чешкаше главата на кучето. 

Кучето пријателски ме душна. 

„Така Бен, одлично сторено. Ова е нашиот син 
Сашко“, рече жената и ме погали по главата.



 

 

Ja sam htio psa. Mnogo sam ga priželjkivao. A sad 
ga imam.

Ali, ne samo njega.

Po prvi put u mom životu, imam majku i oca.

Јас сакав куче. Многу го посакував. А сега го 
имам. 

Но, не само него. 

За прв пат во мојот живот, имам мајка и татко.

За Фондацијата „Чекор по чекор“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на 

отвореното општество реализирајќи активности во областа на образованието, уметноста, културата, издаваштвото, 

како и човековите (детските) права и граѓанското општество. Фондацијата води, координира, учествува и директно 

спроведува активности кои промовираат иновации, напредок и развој на работата во предучилишните установи и 

основните училишта во Република Македонија. 

Фондацијата се фокусира на следните цели и приоритети: 

 - Постојан професионален развој на вработените во детските градинки, основните и средните училишта 

 - Подигање на свеста за важноста од квалитетно образование за развојот на детето 

 - Унапредување на знаењата и вештините кај децата и младите 
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Projekat USAIDa „Čitanjem do liderstva“


