ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
ПОЖАРЕВАЦ

БРОЈ 3 – НОВЕМБАР 2008.

- Какво је опште стање наших зуба?
Веома лоше.
- Које су болести најчешће?
Најчешће болести су каријес пародопатија. Узрочници су слаткиши и храна која је
лоша за зубе, а код неких ученика се јављају због нередовног прања зуба.
- Да ли ученици редовно долазе на прегледе и лечење зуба?
Ученици нерадо долазе, а поједини уопште не долазе.
- Који су редовнији, млађи или старији ученици?
Редовнији су млађи ученици, јер их доводе родитељи. Такође, млађи ученици воде више рачуна о зубима.
- Шта препоручујете свима нама да бисмо имали здраве зубе?
Препоручујем да ученици воде више рачуна о својим зубима, да их редовно перу и не једу храну која је лоша за
зубе. Такође, нпрепоручујем да ученици треба редовније да долазе на прегледе. Хтела бих да напоменем овом
приликом како је један ученик дошао на преглед – дошао је са флашом Соса-соlе у руци, која је такође штетна по
здравље зуба.
Подсетила бих родитеље да морају да воде више рачуна о здрављу своје деце.
Новинарска секција



Мајка природа доделила је женама
главну улогу за опстајање људског
рода.Сваком живом бићу, чим дође
на свет, прво треба мајка. А зашто
мајка? Зато што је мајка извор
живота. Мајка има храну која је
најважнија и најдрагоценија за сва
жива бића а то је млеко.
Ни животињама, ни људима
нема живота без њега. Млеко је
прва и основна храна кад дођу на
свет.Најважније је да то буде
мајчино млеко. Има ли лепшег
призора када видите бебу, како
безбрижно сиса у мајчином топлом
крилу? Нема замене за те тренутке
среће.А исто тако нема замене ни за
мајчино млеко, које је најздравије.
Вештачко се прави као замена, али
никад не може да буде као мајчино.
Мајка је најсрећнија када је њено
дете сито и задовољно.Ти тренуци
среће се памте целог живота и
незаменљиви су. Има жена које не
могу да доје из оправданих разлога,
а хтеле би, а постоје жене које неће
да доје своју бебу, а могле би, што
је за сваку критику и осуду.Али
деца не могу да бирају родитеље.
Касније као замена за мајчино, на
ред долази кравље млеко, које је
такође хранљиво, али лепота дојења
лежи у томе што се тим чином
остварује блискост, обострана срећа
и нераскидива веза између мајке и
детета.
Замислите шта би се догодило
са природом и свим живим бићима
да није мајчиног млека. Не би било
људи, животиња нити целокупног
живог
света
на
планети
Земљи.Управо то је оно што нам је
створила мајка природа.



Милена Перић VII4



Вук- творац азбуке

Вук Караџић

Новембра шестог
у смирај дана роди се беба
која ће постати славна.

Кад нам јутро сване
Вук Караџић нам
пробуди лепе дане.

Са страхом мајка бебу прихвати
и помисли: „ Боже, само не дај да пати!“
„Вуком ћу сада назвати њега,
јер болест страсна одасвуд вреба.“

Риме нам прави
па га цео
српски свет слави.

То име снажно, та личност јака,
претвори Вука у паметног ђака.
сви га славише, сви га волеше,
његовим именом проте се клеше!

Путовао је светом
и гледао људе
како се чуде.

Знао је многе учене људе
и хтео део њих да буде,
да нешто уради јако и снажно,
што ће људима бити важно.

Знао је да пише,
знао је да говори,
људима помаже и
стихове слаже.

Граматика нама није тешка,
мада се поткраде понекаа грешка.
Приповетке дивне и песме епске
остаће заувек као фреске.

Песма за њим креће
са уздахом среће
у вечно пролеће.

Пословице, Нови завет и Горски Вјенац
осташе у народу као код оца син првенац.
Прошао је земље многе,
остао је и без ноге
и тако једном у смирај дана
испусти душу Вучина славна.

Срце жели огртач бели
да заспи у
песмама снажними важним.

После смрти деценија пет,
његово тело напусти бели свет.

Његово срце од плам
сија у нама.

У Београд га пренесе из Беча,
да нас на прошлост увек сећа.
На прошлост када је вредан био
и тридесет слова нам поклонио.
Катарина Миленковић VIII/3

Марта Кљајић III-3

Филип Бурсаћ IV-3

Вук

Хвала Вуку

Човек са штулом
Човек са пером
Човек са песмом
Човек са писмом

Хвала Вуку за азбуку
што ми даде да је пишем
и слова добро омиришем.

Вук
Павле Лакић VIII-2
Гуслар слепи
Стихови десетерци
Језик народни
Срби поносни

Пишем слова азбуке
хвала Вуку што ми даде
лепу азбуку са стилом
ја је пишем само милом.

Поред лепе азбуке
пише још и причице,
загонетке чудне, смешне,
али нису много тешке.

Вук
Скупио је многе приповетле
и дигли смо му лепе споменике.

Перић Милена VII-4
Никола Ђурић

Александар Аћимовић IV-3


Јесен
Жуто лишће
опада са грана,
птице се селе
стиже јесен рана.

Лазар Павловић II


Моја школа
Сва деца ову школу воле
Вук Караџић их
у наручје зове.
Звоно се чује
на сав глас
сваки је дан
посебан за нас.
Моја се школа
„Вук Караџић“зове.
Увек весело дочека
прваке нове.
Она је порасла
до другог спрата.
Увек су нам широм
отворена врата.
Ицић Милена Батовац IV

Зрели плодови
убирају се сада.
Мама спрема зимницу
и киша стално пада.
Вредне веверице
бригу своју брину,
сакупљају лешнике
за хладну зиму.
Марија Малетић
Драговац IV

Вук Стефановић Караџић
Моја школа се зове „Вук Караџић“. Док нисам
пошао у школу нисам знао ко је био Вук Караџић.
У школи сам сазнао да је он био паметан човек
који је измислио азбуку. Када сам био у Лозници на
рекреативној настави, посетили смо његову родну кућу
у Тршићу. Видели смо где је Вук провео прве године
живота. Вук је много учинио за наш српски језик. Увек
је говорио: “Пиши како говориш, читај како је
написано.”
Када сам све ово сазнао, био сам срећан и
поносан што идем у школу која се зове „Вук Караџић“.
Никола Јанковић III-4







Невена Томић I-2

Катарина Станковић
III-4

Мина Милошевић IV-3

Анита Павловић IV
Брежане

Јесен је, јесен рана
Још неколико сати и стићи ће јесен. Пролази оно насмејано сунце које нас је грејало целог лета.
Замењује га киша која непрестано ромиња.
По пустим улицама пролази само хладан ветар и вредни ратари. Пожутели листови подрхтавају
на ветру и падају у блатњаве барице. Ласте се окупају на жицама и спремају се за пут ка југу. У
виноградима румене се зрели гроздови спремни да их уберу дечије ручице. Пожутели бокори травице,
натопљене влагом, не изгледају више онако лепо и весело. Испод старе липе жбун од шипка, ћути и
бори се са хладноћом прекривен пауковом мрежом. Једино се поља кукуруза жуте као дукат у овом
сивилу. По пољу потрчи понеки зека у потрази за храном. У мојој улици и дворишту не чује се цвркут
веселих птица. И оне су побегле од ове суморне јесење слике. Разигране веверице журе да што више
скупе лешника како би презимеле зинму. Маме и баке вредно остављају зимницу.
Сви журе да искористе још мало овог лепог времена што нам је преостало. Само је јесен рана на
наша врата закуцала.
Јелена Лазић IV Драговац

Јесен
Полако, полако
и све ближе
опет нам јесен стиже.
Опало лишће
и пожутела трава
најављују да стиже
јесен права.

Милена Ицић IV Батовац

Утихнуле улице
и празни сокаци
први су, прави јесењи знаци.

Александра Кошарић III-4

Ивана Ракић III Батовац





Јања
Девојчица једна мила и фина,
воли слаткише и воли да сања,
да пева и да се игра
име јој је Јања.
Најлепше црне очи су њене,
највише на свету воли мене.
Црна је њена косица
најлепша на свету је девојчица.
Увек је њена кривица мања
име јој је Јања.
Невена Стојићевић III-4

Изнервира ме врло често,
никако да схвати где јој је место.
Увек би да се игра
и понекад би да се свађа
а онда је најслађа.
Има најбољу сестру
и да се зна, њена сестра сам ја.

Стошић Лазар III-4

Једном сам некога повредио
Дечаци могу да буду врло немилосрдни, да повреде неког а да
то не знају. И ја сам један од њих и нисам поносан на то. Претио
ме је као верно кученце, трчао за мном, имитирао, а нервирало
ме је то што је пунији и што не зна да игра фудбал, иако је две
године млађи од мене. Једног дана двориште је било пуно деце.
Рекао сам му ужасне речи, да је смотан, да не зна ништа. Он је
погнуо главу и поцрвенео. Остала деца су се смејала и уместо да
се и ја смејем, мене је било ужасно срамота. Цело вече сам
ћутао. Мама ме је гледала и није морала ништа да каже. Све сам
и сам знао. Лоше је кад повређујеш људе, а још теже кад
повређујеш оне који те воле.

Дира моје књиге и користи моју
шминку,
ова појава врло је честа.
Ипак је волим највише
јер она је моја сестра.
Воли да се мази,
воли да сања
и има најлепше име – Јања.

Никола Киселовски III-Брежане

Наталија Ђорђевић III-4

Златна јесен
Златна нам јесен стиже
и ново годишње доба ниже.
Птице одлазе,
лишће опада,
стиже нам нова
јесења мода.
Животиње се спремају
за зимски сан,
а напољу се спрема
кишни дан.
Њиве су препуне
вредних људи,
а у кући
пећ се буди.
Јесење лишће је дошло,
а лето је кући пошло.
Немања Богић III-1

Ана Петровић III Брежане

Милорад Благојевић III-4

Да имам чаробну моћ
Да имам чаробну моћ, ја бих се претварао у чаробњака. Могао бих да се претворим
у све што пожелим. Помогао бих великима да оздраве, а малима да испуним жеље.
Летео бих све до Месеца.Дотакнуо бих звезде на небу. Пливао бих са китовима у
океанима. Делфини би ми били пријатељи. Полетео бих и на ћилиму преко
пустиња и планина. Летео бих све до Кинеског зида. Вратио бих се у доба фараона
и гледао како Египћани зидају пирамиде. Скокнуо бих и до Цезара са којим бих
гледао борбу гладијатора и лавова. У Африци бих се играо са жирафама и
леопардима. Ишао бих на још многа места, само када бих имао чаробну моћ.
Александар Момировић III-2




Вукова слова

Моја школа

Са Вукових тридесет знака
што главица зна свака,
написати се да свашта
што замисли дечја машта.

Моја школа мој друг
у срцу је носим свуд.

Песме, приче, згоде, шале,
за велике и мале
путописе, књиге фине,
разне трице и кучине.

И викендом кад нисам ту,
ја мислим на њу.
Марија Кокић VI-2

Велико ти хвала, Вуче,
сва ће деца да науче,
прво нашу ћирилицу,
па онда и латиницу.

У школу стижу ђаци,
несташни прваци.
Волим игру,радост сву,
доносе је сви у њу.
Тошић Тијана V/4

Огњен Стокић V/4

Кристина Стокић VI-2
Наш учитељ
Вук Стефановић Караџић
то је учитељ наш,
и, ти ти наравно,
већ и сам знаш.

Написао је азбуку
да бисмо писмени били,
много боље учили
и сво знање упили.

Подигао је ову школу
у којој боравимо ми,
хвала ти, драги Вуче!
Ускликнимо сада сви.

У Тршићу је рођен он
и постао је славан човек,
зато га сви волимо
и волећемо га заувек!
Лазар Николић VII-3

Јелена Глишић VI-2

Јелена Милошевић VI-2

Када бих ја била генерални секретар Уједињених нација
Стварност и машта, два сасвим различита света, две сасвим различите приче су у нашим дечјим
главицама увек присутне.
Живимо у стварности, али се машти предајемо.Ти снови, тај саврешен свет, ти дивни предели и та
нестварна бића су део маште, део нашег безбрижног детињства, део нас. Машта ме често посећује и са
својим златним крилима поведе у свој свет.У том свету ја сам понекад прелепа принцеза или дивна
краљица која има свој дворац начињен од драгуља и дијаманата, понекад добра вила која лети изнад
дрвећа кућа и одозго баца свој чаробни прах на људе и учини да сви постану добри. А једног тренутка
ми је пало на памет: „Шта би било када бих ја била генерални секретар Уједињених нација?“У мојој
глави слике су се ређале једна за другом. Као главни секретар Уједињених нација борила бих се да се све
оружје уништи и да светом влада мир. Људи би живели у миру у благостању без страха од насиља и
рата. Борила бих се против глади која влада у свету. Потрудила бих се да све државе бар подједнако
буду богате, да сва деца и људи имају довољно хране.У сиромашним афричким земљама, где сад гладују
и умиру од глади потрудила бих се да имају довољно хране и нормалне услове за живот, личну хигијену,
да сва деца имају права да похађају школу и имају бежбрижно и срећно детињство.
Све ово је само моја машта која у мојој главици из дана у дан се претвара у нешто ново, боље,
интересантније. Знам да је ово мој сан, али можда једног дана постане јава.
Јелена Бајкић VI-5




Песма о Вуку Караџићу

Папирни бродови - Рабидранат Тагоре

Вук Караџић је дечак био
и са вршњацима несташлуке чинио,
oтац му се много бринуо,
ни слутио какав му се ум развио.

Анализа песме
Дечак је наш мали сањар који описује своју чежњу за
оним што свако од нас жели. Желео је да сви чују за
његово име, за његов родни крај. Надао се да ће се тај
сан остварити уз помоћ малих наизглед обилних
папирних бродова.Ти папирни бродови нису обични,
они су посебни јер му могу омогућити остварење онога
што жели,онога о чему сања. Бродиће је украшавао
натписима свог имена и цветом из очевог врта.
Украшавао их је нежно, са пуно љубави и труда.
Погледавши у небо видео је најмилији призор свога
срца.Тако сваког дана реком плови мала флота
папирних бродова, плови у руке непознатих пријатеља,
журе ка истом циљу повезани саставним деловима
маште, надом и сном.
Папирни бродови су постали стварност, наш дечак,
маштар, сањар, постао је чувени светски индијски
писац.

Седмо дете по реду,
беше од малена болестан,
велика пажња му се поклањала
да би био радостан.
Вук је чувао стадо
као и друга деца,
али је књигу више волео
него да иде да пеца.
Смислио је слова
тридесет их има
азбука се зову
зашто да се скрива.
Иван Петровић V-4

Наталија Лукић VI-5

Плави чуперак (анализа) - Мирослав Антић
Савремени писац родом из Мокрина написао је
велики број песама које су намењене нашем
узрасту.Једна од тих многобројних песама је и песма
,,Плави чуперак”.
У овој веома симпатичној песми говори се о једном
дечаку који се заљубио у девојчицу која има плави
чуперак. Ах,тај плави чуперак шта уради од
њега?Ништа страшно, само оно што се дешава свима
кад су заљубљени. Љубав је нешто најлепше што
испуњава човека најплеменитијим осећањима, али зна
да изазове промене као код овог дечака. Постао је
одједном забораван, пометен, збуњен. Све је то због
једне Сање, једног плавог чуперка из шестог А, па шта.
Катарина Качаревић VII-5

Жељко Стефанов VII-3

Лука Кривошић VI-4

Вук Караџић
Без нашег великог Вука
била би велика мука,
он написа песме многе
и приче да разоноде.
Без нашег великог Вука
не би била ни азбука,
да научимо писати
и причице прочитати!
Без нашег великог Вука
била би велика мука,
ни песама да веселе
ни књига да те науче.

Катарина Марјановић VIII-1

Димић Никола V-4

Јована Стевановић VIII-2




Лик и дело Вука Караџића
Вук Караџић представља једно од највећих српских имена, која су пролазила кроз историју до дана данашњег. Вук је рођен у
Тршићу 1787.год, а преминуо је 1864.год. Сакупљао је приповетке, анегдоте, пословице, питалице, загонетке, народне песме и
приче. Написао је писменицу тј. граматику, живот и обичај народа српског, као и многе друге историјске, граматичке и
етнографске списе.
Нажалост, као што и то обично бива , ништа није тако савршено, лепо и слатко у животу, као што се на први поглед чини.
Наиме, Вук је био једино дете у његовој породици, задесила их је велика трагедија да би свако дете које би се родило убрзо
затим и умрло. Његова породица је то врло тешко поднела и због тога су Вуку дали баш то име, које симболизује снагу једног
вука. Лоза Караџића није се наставила, јер је Вук имао само ћерку Мину, која није могла да има порода. И поред свега тога, као
да није било и превише несреће, Вук је оболео од реуматизма и остао без ноге. То звучи помало чудно, јер се данас то успешно
лечи, али тада је то било веома страшно. О њему самом, његовом лику и делу, може се заиста пуно написати, а и сви знамо
зашто је то тако. Највећи разлог због кога и дан-данас поштујемо, волимо , слушамо и пишемо о њему је тај да је он старо
српско писмо заменио ћирилицом. Писмо које је имало заиста пуно тешких слова, заменио је писмом од тридесет лако
запамтивих слова, и хвала му на томе!
Вуков главни мото је: ,,Пиши као што говориш,и читај како је написано.’’
Вук Караџић још одавно има споменике у нашој земљи, али највећи споменик који му можемо подићи су љубав и интересоваље
за језик. Језик је жива снага са којом је везана не само култура, него и постојање једног народа.

Марија Живановић VII-3

Прва љубав
Прва љубав,тајанствена и бајна.
Као нека бајка, маштовита и сјајна.
Као снови савршени и непоновљиви.
Као снови дивни и остварљиви.
Права прва љубав само једном
се догоди.
Тада као да те љубавна стрела
у срце погоди.
Тада твоје срце почне да пупи и
цвета попут латице руже.
Твоје мисли онда почну по
глави да круже.
Размишљаш неповезано, о свему.
Али највише машташ о њему.
Машташ о свом првом састанку
са њим;
о првој шетњи
са њим;
о држању руку
са њим.
И све, све са њим.
Тек касније схватиш да волиш неког
и за њим чезнеш, сањаш, плачеш и патиш.

Милица Мишић VIII-2

Наши погледи
Мрак је, држиш ме за руку,
а ја те све јаче стежем,
јер знам да ово неће дуго трајати.
Твоје очи сјаје као очи мачке у мраку,
све је тако чудно и лепо,
али да ли ћеш остати,питам се?
Ништа не говоримо,само се гледамо,
наши погледи говоре довољно.
Ја те још стежем, не желим да одеш.
И даље траје ова љубавна тишина...
И даље чујем откуцаје наших срца...
И даље чекам твоје све,
а ми и даље имамо само наше погледе.
Можда је у њима твоје све,
или и даље да чекам,питам се?
Надежда Петковић VII-1

Много касније љубавну стрелу из срца извадићеш
али рану тј. своју прву љубав заувек сачуваћеш.
Бајкић Јелена VI-5
Михајло Павловић V-4





Шта је ној?
- То је жирафа, само је он птица.
Зашто је Перица ставио пећ насред собе?
- Да би имао централно грејање.
Учитељица: Ајде, Перице, певај нам „Иде Миле
лајковачком пругом“.
Перица: Иде Миле лајковачком пру..
Учитељица: Брже то, брже!
Перица: Жури Миле лајковачк..
Учитељица: Брже, брже!
Перица: Трчи Миле лак...
Учитељица: Ма још брже!
Перица: Не може брже, згазио га воз.
Бака: Ко је лепши, мама или тата?
Дете: Нећу да ти кажем, да не увредим тату.
Кренуо Шкотланђанин на пут бродом. Негде насред
океана брод почне да тоне, а он помисли: Баш је
паметно што нисам купио повратну карту.
Иду два краставца улицом и виде теглу. Један каже:
Бежи, иде милиција!

СВАКО ЈУТРО И ВЕЧЕ ТРЕБА ЗУБЕ ПРАТИ
НЕМОЈ ДА ТЕ НА ТО ОПОМИЊЕ МАТИ



Готово пет година једно место у Малој Крсни, недалеко од Пожаревца, привлачи пажњу људи.
Свакодневно, на крају једне улице, у пречнику од око 3,5 метара, виде се непомични људи који у том
положају остају неколико десетина минута. После тога се разилазе, а њихово место заузимају други.
Иако нико не може да објасни шта се тачно дешава на том месту, зна се да је једини разлог овог
чудног ритуала – здравље. Без обзира на тежину болести или дијагнозу, начин исцељења је исти:
потребно је у том кругу провести по двадесетак минута, два дана узастопно, а затим то поновити после
13 дана. Поступак се, у случају потребе, понавља после две недеље.
Иако на први поглед све делује помало шашаво, људи тврде да су резултати невероватни.
Све ово заслужује објашњење. Овај део Мале Крсне многи називају и Сувом бањом, чиме се, на
одређени начин, скреће пажња на нешто што заиста лечи. То „нешто“ први је дефинисао Најдан Ракић,
психотроник из Беле Паланке, који је цео живот посветио испитивању природе. Радиостезијском
методом установио је да ово место представља једно од најјачих биолошких креативних поља на свету.
Значајан ниво позитивног зрачења је, поред овога, измерен на локацији Големи камен у селу Мокра
Гора, али је у Малој Крсни неупоредиво јаче. И даље је, међутим, нејасно на који начин зрачење утиче
на здравље људског организма.
О феномену Најданових кругова сведоче бројни људи који у њима налазе лек за многе тегобе.
Званична наука је за сада без коментара, радиестезисти тврде да је реч о месту са најјачим позитивним
зрачењем на свету.

Манастир Заова налази се у прелепој шуми близу Пожаревца. Постојање манастира Заова са
црквом посвећеном архистратизима Михаилу и Гаврилу, по легенди настао је у доба кнеза Лазара, а
подигнут је на гробу Јелице, сестре српских властелина Павла и Радула.
Легенда каже да жена Павлова никако није могла да
прихвати заову Јелицу и у силној љубомори убила је своје дете и за
то оптужила Јелицу. Браћа су поверовала у причу и казнили су
своју сестру тако што су је растргли коњима. Сазнавши касније
истину и покајавши се, на сестрином гробу подигли су цркву, а
касније и манастир.
Ова легенда је забележена у народној песми Бог ником
дужан не остаје.
Црква је зидана у моравском стилу, без кубета и са крстом
у основи. Поред цркве налази се звоник.
Манастир се први пут помиње у турским записима из 1467.
године. Више пута рушена, обновљена је за време Милоша Обреновића. Живопис и фреске урадио је
Живко Павловић, 1849. године, за време владавине Александра Карађорђевића. Као самоуки сликар, у
оно време веома тражен и цењен, а чији је далеки потомак сликарка Милена Павловић Барили. Фреске
су очуване у целости. У самој цркви се налази Јеличин гроб који је зазидан а изнад њега се налази
фреска која представља њено растрзање са четири бела коња.

Поред манастира су два извора лековите воде. Један је близу, а други је у шуми изнад.





Јован Јовановић Змај је један од највећих лиричара српског романтизма. По занимању био је лекар, а
током целог свог живота бавио издавњем и уређивањем књижевних, политичких и дечјих часописаца.
Назначајније Змајеве збирке песама су „Ђулићи“ и „Ђулићи увеоци“, први о сретном породичном
животу, а други о болу за најмилијима. Поред лирских песама, писао је и сатиричне и политичке песме,
а први је писац у српској књижевности који је писао поезију за децу.
Сремска Каменица је некада носила име Змајева Каменица, у част Јована Јовановића Змаја.
Биографија
Јован Јовановић Змај се родио 24. новембра 1833. у Новом Саду, у једној од угледних грађанских
породица. Основну школу је похађао у Новом Саду, а гимназију је похађао у Новом Саду, Халашу и
Пожуну. После заршене гимназије уписао је студије правоправа у Пешти, Прагу и Бечу. За његово
књижевно и политичко образовање од посебног значаја је боравак у Бечу, где је упознао Бранка
Радичевића, који му је био највећи песнички узор. Такође, у Бечу се упознао и са Светозарем Милетићем
и Ђуром Јакшићем.
После завршених студија права, Змај се 1860. вратио у Нови Сад и као један од најближих Милетићевих
сарадника постао је службеник у новосадском магистрату. Ту се упознао са својом будућом женом
Ружом Личанин. Ова љубав и срећан породичан живот надахнуће Змаја да напише циклус песама
Ђулићи (од турске речи Gül, што значи ружа).
Ипак, служба у магистрату му није одговарала, па је напустио посао и посветио се књижевном раду.
Тада је покренуо књижевни часопис Јавор и сатирични лист Комарац. Године 1838. преселио се у
Пешту, где је радио у Матици српској и као надзорник Текелијанума. Године 1864. покренуо је
сатирични лист Змај (игра речима, пошто је 3. мај по јулијанском календару био дан одржавања Мајске
скупштине 1848), чији ће назив постати саставни део његовог имена.
Године 1870. Змај је завршио студије медицине, па се вратио у Нови Сад, где је започео своју лекарску
праксу. Овде га је убрззо задесила породична трагедија: умрла су му деца, а потом и жена. Из ове
породичне трагедије произишао је низ елегичних песама објављене под заједничким називом Ђулићи
увеоци.
Књижевни рад
Две најбоље збирке његових песама су Ђулићи и Ђулићи увеоци.
Велики број његових шаљивих и дечијих песама, штампаних по разним
листовима и часописима, изишле су у два издања целокупних дела :
Певанија и Друга певанија.
Последње су штампане збирке: Снохватице и Девесиље.
У прози је написао једну песничку легенду („Видосава Бранковић“) и
један шаљиви позоришни комад („Шаран“).
Змај је и преводио доста, нарочито из мађарске књижевности. Најбољи су
му преводи мађарског песника Александра Петефија (рођеног Петровић).
Поред осталих песама, од њега је превео спев „Витез Јован“.
Из немачке поезије преводи Гетеа („Херман и Доротеја“, „Ифигенија у
Тавриди“) и с успехом подражава Хајнеову љубавну лирику и епиграм и
оријенталску поезију Фридриха Боденштета („Песме Мирца Схафије“).
Од осталих превода из стране књижевности знатнији су му: „Демон“ од
Љермонтова и „Енох Арден“ од енглеског песника Тенисона. Поред
„3маја“, уређивао је још два сатирична листа: „Жижу“ и „Стармали“. Од 1880 па до смрти издавао је
дечији лист „Невен“, најбољи српски дечији лист тада.



ИЗНЕНАЂЕЊЕ



Када се изненада изненадиш и само викнеш јој.
Када оћеш да седнеш на столицу, а неко ти
извуче.
Када оћеш да једеш колаче, а оно их појели
разни у кући.
Кад ти неко подметне ногу, а ти сломиш руку.
Кад нађеш изненађење као рупа, па упаднеш.
Кад дођу гости па неће да иду, највише се
изненадиш.
МОРЕ И РЕКА

На море се иде кад је распуст, а на реку увек
можеш да идеш.
Море има шпицеве, а река само кривине.
У море има морски пас, ау реку речни.
Река има у наше село, а море нису направили.
Река има низбрдо, а море има и узбрдо.
На реку се купају сви које знаш, а на мору никог
не знаш.
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