
ШТА ДЕТЕТУ ТРЕБА ДА ПОЛЕТИ ДО НЕБА 

Дечија недеља 2022. под слоганом „Шта детету треба дa полети до 

неба“ обележена је  у Основној школи „Ослободиоци Београда“, у периоду 

од 03.10. – 07.10.2022. године. 

На питање „Шта детету треба да полети до неба“ наши ученици су 

одговорили: 

 

✓ Другарство, игра, љубав, памет, жеља, машта; 

✓ Деци је потребно доста ствари од родитеља, али највише љубав,  

пажња, мотивација и разумевање; 

✓ Ја бих могао да летим тако што бих припитомио орла белорепана. 

Када год бих звиждукнуо, мој орао би ме ухватио за јакну и подигао 

у ваздух; 

✓ Одрасли би требало да разумеју своју децу и да их уведу у свет 

маште. Децу треба волети и бринути се о њима како би се и они 

бринули о неком другом; 

✓ Љубав, срећа, симпатија, мама и тата; 

✓ Пажња, подршка, друга шанса, машта, помоћ у тешким тренуцима, 

загрљај, да нас разумете и волите, осмех, заједничко време; 

✓ Детету треба свашта, али највише машта. Дете треба да прође 

школе, да га муке у животу не боле. Дајте детету слободу и игру, а 

оно ће вама захвалност и веселу чигру. Да би стигао до неба, много 

љубави детету треба; 

✓ Потребно нам је да све што замислим буде могуће, и да се све то 

оставри када ја желим, да добијамо подршку, мир и заштићеност, да 

ме разумеју и хвале; 

✓ Мами итати поручујем да треба да се воле и да међу собом шире 

љубав и радост; 



✓ Дете ће полетети тако што расте и пролази кроз искушења, учи како 

је живот тежи кад одрастеш и да треба уживати у детињству. 

✓ Да добије крила потребна је машта. Да иде напред поребна је љубав 

и подршка. И да оствари снове упорност и , пре свега, да верује. 

✓ Дашак маште и креативности, подршка родиеља у свему и доброта 

према свима и од свих. 

✓ Да би дете летело мислима не мора пуно тога да има, све што нам 

треба – парче плавог неба, лагани ветар без брига и крила од 

листова књига. 


