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Крајем 2007. године у издању 

Фудбалског савеза Београда – Комисије за 
фудбал у школи, штампана је мала Збирка 
дечијих песама и цртежа инспирисана 
фудбалом. Да фудбал и друге спортске игре не 
морају увек да буду приказ спретности, брзине, 
умећа баратања лоптом, физичке 
издржљивости у борби за престижем, поен и 
победу, већ да се са децом може да се ради и на 
други начин, доказ је и ова Збирка дечијих 
радова ученика четвртих разреда основних 
школа Београда. 

Полазећи од чињенице, да се дете кроз 
игру свестрано развија и да је игра исконска 
потреба детета у развоју, група педагога 
физичке културе, некадашњих професора 
физичког васпитања у београдским основним 
школама, прихватила је идеју да у склопу 
Фудбалског савеза Београда формира Комисију 
за фудбал у школи. Основна замисао била је та 
да се кроз такмичење у оквиру овога савеза 
изналазе таленти и пружи задовољство у игри 
многим малишанима чија економска ситуација 
родитеља није таква да свом детету омогући 
напредовање у фудбалској игри у школи 
фудбала или у неком фудбалском клубу. Те 
2004. године, почели су разговори о увођењу и 
трећег часа као изборног предмета, односно 
спорта за који би се дете определило. Већ 
следеће године фудбал је добио своје место у 
Програму физичког васпитања у четвртом 
разреду основне школе. 

На такмичење у фудбалу позвали смо сву 
децу београдских основних школа под слоганом 
„Игра, игра и само игра“. Право наступа на овом 

фудбалском такмичењу имали су дечаци 
ученици четвртог разреда основне школе, који 
нису регистровани и не похађају ниједну 
фудбалску школу, већ својим интересом и 
љубављу за фудбалску игру, играју је у 
школском дворишту „на мале голиће“ на некој 
градској пољани, на рекреативној настави и да 
са својим учитељем или наставником физичког 
васпитања дође на ово такмичење и покаже своје 
фудбалско умеће. 

Из овога такмичења, произашла је и идеја 
да се и други ученици могу ангажовати у 
интелектуалној игри кроз стих и цртеж. 

Идеја није нова. Стара је колико је стара 
и наша добра традиционална школа, која је у 
свим ваннаставним облицима рада са децом 
пружала шансу за успех. 

Кроз школске листове, деца су се учила 
школских такмичења из свих наставних 
области. На страницама тих листова 
појављивале су се репортаже, песме, приче, 
разговори са истакнутим личностима из 
средина у коме је школа битисала, тако је и ова 
Збирка добила своју инспирацију угледавши се 
на школски лист ОШ „Ђура Даничић“ са 
Вождовца, који је на својим страницама објавио 
прегршт лепих дечијих стихова посвећених 
свим спортовима. 

Светско фудбалско првенство било је 
инспирација овој генерацији да пише о 
фудбалу. Овом Збирком повезана је настава 
физичког вапситања са ликовним васпитањем и 
српским језиком и кроз писану реч и цртеж 
показано је да се у корелацији наставних 
предмета помаже развоју кретних и 
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интелектуалних особина детета. Школски 
листови били су стартна места за многе будуће 
новинаре, писце, песнике, глумце, политичаре, 
ликовне и научне и просветне ствараоце. 

Ова мала брошура дечијих стихова и  
цртежа је и покушај стварања основе за борбу 
против све изражајнијих девијација у спорту и 
друштву уопште, јер се са васпитањем и 
образовањем будућих спортиста и „активних 
спортиста са трибина“ – навијача формира у 
периоду средњег и зрелог детињства и то од 6-
12 година живота. 

Стихови ових полетараца управо говоре о 
горе наведеном: 

- „Баш је лепа игра ова због дружења и 
другова“ 

- или 

- „Да видите радост нашу кад с,трибина 
сви нам машу“ 

- или „....“Ура фудбал – деца вриште, 
преплавише игралиште“ 

По моме сазнању, тражећи по дечијој и 
спортској литератури, на задату тему о спорту 
не постоји слично штиво. Писали су дечији 
песници о спортским гранама многе стихове на 
те спортске теме, али овакво концентрисано 
штиво и цртеж, као колективни рад појавио се у 
нашој спортској литератури први пут из пера и 
четкице београдских малишана. 

Вероватно ће се појавити скептици и 
оспоравати, да постоје Збирке дечијих 
радова. Да, писано је о зекама, куцама, 
мацама и пролећу, цвећу и класу које зри. О 
домовини и херојима у рату и миру, али о 
дечијој организованој игри о фудбалу као 
зачараној игри милиона фудбалских актера и  
још више његових заљубљеника не. Песме о 
фудбалу су јединствени пример на нашим 
просторима. 

На расписани Конкурс пристигло је 106 
радова из београдске средине и сеоских 
средина које гравитирају ка Београду: Ресник, 
Батајница, Ковачевац, Рипањ, Мала Иванча. 
Посебну радост састављача ове Збирке чине 
песме деце златиборске ОШ „Вук Стефановић 
Караџић“ из Јасенова, и школе у Доњој Белој 
Реци која је 2006. године обележила 150 година 
свога постојања. На страницама ове Збирке су и 

стихови девојчица и дечака Беле Реке, Јасенова 
и Кућана. 

У уводу Збирке каже се: На конкурс 
пристигло је 106 радова. За награду жири је 
предложио три песме и то аутора Луке 
Стефановића, ОШ „Филип Филиповић“ - прва 
награда, Теодора Васиљевић, ОШ „Влада 
Аксентијевић“ - друга награда и Теодора 
Глигорић, ОШ „Филип Филиповић“ - трећа 
награда. 

Организатори овога Конкурса нашли су 
се у недоумици шта са осталих 103 рада? 
Одлучено је да се остали дечији радови отргну 
од заборава на тај начин што ће се покушати да 
се у тренутној беспарици одштампа ова Збирка 
дечијих песама и цртежа. 

Збирка се може поделити на: 
- оригиналне песме дате у целини; 
- оригиналне одломке из појединих 

песама; 
- одломке које су писали ученици уз 

корекцију редактора. 
Учињено је све да млади аутори не буду 

ускраћени за свој напор и дата им је шанса. 
Неко ће се од њих винути путем звезданих 
стаза поезије, други ће се сећати и причати о 
својим покушајима да стихом искажу своју 
приврженост фудбалу и спорту уопште, а на 
нама старијима је обавеза да их схватимо и 
разумемо и да им у томе помогнемо. 

Молимо све оне добронамерне који се 
буду дружили са овим стиховима, не буду 
престроги у оценама тим пре, што међу 
ауторима има вуковаца и оних других. Управо 
тај разнородни састав, знаних и незнаних; 
талентованих и мање талентованих и мање 
обдарених, брзих и спорих; јачих и слабијих, 
комуникативних и повучених; из градских и 
сеоских средина; представља посебан феномен, 
јер се свете супротности огледају и стапају у 
исту делатност са више или мање успеха. На тај 
начин остварује се узајамна зависност између 
фудбала и песме, јер је фудбал у функцији 
подстрекача за дечије песничко стваралаштво, а 
њихове песме повратно делују на популарност 
и љубав према овој најомиљенијој  
дечијој игри! 

Очигледно је, да фудбал осваја и свет 
девојчица, јер 56,5% стихова у овој Збирци су 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД, 61 (2007) 1-2 176



 
дело девојчица! Да ли због лепоте фудбала или 
због неког „плавог чуперка“ није од значаја! 
Битна је љубав према свему што је лепо у 
животу! 

Пред читаоцима је овај мали Зборник по 
обиму, али по порукама и подстреку за 
инспирацију за друга литерална и ликовна 
стварања и у другим спортовима, велики. 

Збирка је илустрована са 12 цртежа са 
изложбе на исту тему у организацији 
„Пријатељи деце Београда“. 

За излажење Збирке ПЕСМЕ О 
ФУДБАЛУ, дугујемо захвалност: 

 Андреји Младеновићу, члану градске 
владе задуженог за омладину и спорт; 

 Фудбалском савезу Београда; 
 Градском секретаријату за омладину и 
спорт, 

 Министарству просвете – Управа за 
спорт, директору Александру 
Шоштару; 

 Градском секретаријату за образовање 
града Београда; 

 Учитељима београдских основних 
школа чији су ученици учествовали на 
овом Конкурсу. Њихова имена дата су 
на крају ове Збирке; 

 Наставницима и професорима 
физичког васпитања – школа учесника 
на овом такмичењу; 

 Спорт Трејду – Спортског савеза 
Београда; 

 Организацији „Пријатељи деце 
Београда“; 

 Радио Београду- дечијој редакцији; 
 Радио Београду - спортској редакцији. 
 „СОС“ ТВ каналу; 
 Спортском листу ЖУРНАЛ; 

Зборник су за штампу приредили: 
 Милан Јовановић, професор, 
педагошки саветник 

 Мр Томислав Ацковић, професор, 
педагошки саветник 

 Зоран Челебић, професор, педагошки 
саветник и виши фудбалски тренер 

 Милош Лукиновић, професор, 
педагошки саветник 

 Славица Ђукић, професор, – Градски 
секретаријат за образовање 

Захваљујући се свима, који су помогли у 
реализацији овог по свему јединственог 
подухвата у спортској литератури деце за децу, 
а одраслима хвала на подршци, придружујемо 
се у стилу дечијих стихова: 

Заслужисте нашу хвалу 
што бринете о фудбалу, 
угрозит,га нико не сме 

јер је продро чак у песме! 
Ваша помоћ много прија 
фудбал поста поезија! 

Још једанпут свима ХВАЛА 
због песама и фудбала! 

Милош Лукиновић 
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