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Текст: Розана Багдасаријан
Илустрации: Манана МорчиладзеДобредојдовте 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! 



На мојата ќерка, Април, 
на која никогаш нема да 
ѝ ја прочитам книгава.
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Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ е спроведуван од Фондацијата за образовни и културни иницијативи 
„Чекор по чекор“ во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија. 

Оваа сликовница е подготвена во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ со поддршка од 
американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој – УСАИД. Содржините на овој материјал не ги 
одразуваат секогаш мислењата и ставовите на УСАИД или Владата на САД.



На Јованче му се чинеше 
дека темницата е црно 
ќебе, толку големо што кога 
ќе се исклучеа сијалиците, 
темницата ќе паднеше врз 
собата и ќе ја покриеше.



Јованче не можеше да си ги 
види ниту краевите од прстите.

„Боби, се плашам“, му рече на 
својот постар брат.

„Зошто не си храбар како 
мене?“ праша Боби.

Јованче почна да плаче.



„Шшшш“, рече Боби. „Потивко, 
бидејќи може да го разбудиш 
бебето. И ако Ане стане, Мама 
ќе треба да ја лула цела ноќ“.

Но, Јованче продолжи да плаче.



„Ако престанеш да плачеш, ќе ти дадам да си 
играш со моите војници“, рече Боби.
Јованче престана да плаче. 

„Ќе ми дадеш?“ праша тој.

„Ти ветувам“, одговори Боби.

„И командантот?“ праша Јованче.

„Да, и командантот, а сега ајде да спиеш“.

Командантот. Имаше светкави сребрени 
копчиња и вистински двоглед кој висеше на 
неговиот врат. Командантот не се плашеше 
од ништо, а и неговите војници беа храбри.



Јованче толку многу ги 
посакуваше тие војници. Што 
ако Боби се премисли до утре?

„Подобро да ги земам сега“, си 
помисли Јованче.

Стана од креветот. Кога 
неговото босо ноџе го допре 
студениот под, се стресе.

Што ако под креветот има 
чудовишта?



Јованче скокна назад во креветот, 
го навлече ќебето преку глава и ја 
побара раката на Боби.
Боби ‘рчеше.
Јованче повторно помисли на 
војниците.
Навистина ги сакаше.



Пополека, Јованче го спушти 
ќебето и повторно стана од 
креветот.

Еден чекор, два чекора, три.... 
Помина покрај страшната врата 
од шкафот. Јованче почувствува 
дека нешто го зграпчува.
Чудовиште во столот на Боби! 
Јованче се сврте готов да се 
стрча кон креветот.



Наеднаш, слушна нечиј плач.
Неговата сестричка Ане плачеше.

„Шшшш!“ прошепоте Јованче. Но, 
Ане продолжи да плаче.

„Мора да бидам храбар!“ си рече 
Јованче. 

Направи еден чекор, два чекора, три.
Еден чекор, два чекора, три.



Јованче стигна до креветот на Ане.

„Цуцлата ти паднала од устата“, 
прошепоте тој.

Пополека, Јованче ѝ ја стави цуцлата 
на Ане и ги избриша солзите од 
нејзиното лице.

Таа престана да плаче.



Јованче ја покри со ќебенцето.
Сакаше и да ја бакне, но оградата 
од креветчето беше превисока.



Јованче се чувствуваше сè 
похрабар и похрабар. Ги виде 
командантот и војниците на 
полицата со книги. Внимателно, 
Јованче ја крена раката и го 
зеде командантот.

Ременот и еполетите на 
командантот сјаеја.



Јованче цврсто го стисна 
командантот во раката. 
Сите војници како да 
го гледаа Јованче со 
огромна почит.

„На спиење, војско“, им 
нареди Јованче.



Додека се враќаше кон креветот,
Јованче го врати на место столот на 
Боби. На него веќе немаше чудовиште. 
Само еден куп алишта. Јованче протрча 
покрај алиштата и си легна во креветот.
Собата веќе не изгледаше толку темно. 
Јованче можеше да си ги види рацете и 
џуџињата на своите пиџами.



Јованче го поткрена ќебето и го стави 
командантот на неговата перница.

„Ќе му раскажам на Боби за сите 
авантури утре наутро“, си помисли. 

Јованче можеше да го чуе дишењето 
на брата си и звуците на цуцлата што 
сестра му ја цицаше. 

Ноќта сега изгледаше пријателски 
расположена. Јованче ги затвори 
очите. Тој и неговиот командант 
заспаа.



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 

За Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ 

Фондацијата „Чекор по чекор“ - Македонија го спроведува Проектот „Со читање до лидерство“, 
финансиран од Американската агенција за меѓународен развој – УСАИД. Проектот се спроведува 
во сите основни училишта во Република Македонија со цел да придонесе за подобрување на 
јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните одделенија, зајакнување на 
педагошките вештини на наставниците и подигање на свеста кај целата заедница за важноста од 
јазична и математичка писменост. 

Проектот „Со читање до лидерство“ нуди иновативни и креативни пристапи и активности, како 
што се: Караван на букви и броеви, Библиотека на тркала и Дигиталната библиотека со соодветни 
материјали за учење. За првпат во државата се спроведуваат инструментите за мерење на 
постигањата по јазична и математичка писменост, ЕГРА и ЕГМА, со што ќе се обезбедат резултати 
кои ќе дадат јасна слика за постигањата на учениците по јазична и математичка писменост и ќе 
поттикнат дијалог за унапредување на воспитно - образовната работа во училиштата.



Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
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