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ПРОГЛАС ФЕСТИВАЛА 
 

Лазаревачка децо, дадоше ми задатак да вам 
Фестивал хумора за децу проглашавам!  
Пошто сте озбиљних наредби и прогласа већ 
сити,  
та смешни фестивал ћу са задовољством 
прогласити. 
 
Фестивал се одржава у првим школским данима,  
а поред вас, свакако ће и ваше родитеље да 
занима. 
Наставници ће вас у смешне програме укључити,  
а после ћете онај озбиљан програм учити. 
Пожељно је да и ви дате допринос лични, 
да буде весео и амбијент улични,  
да се насмеши сваки Лазаревчанин, 
као и онај ко се ту у пролазу затекао,  
јер уколико развеселите неког кроз Лазаревац 
пролазећег Лазу,  
он ће разгласити шта је видео у пролазу. 
Ако питате какве су у томе ваше роле,  
то су: маске, веселе пароле...  
 
Треба бар делимично набројати  
шта све има у предвиђеним веселим програмима: 
 
Писци, са својим хумористичким стиховима 
и прозама, 
развеселиће и оне опхрване неким нервозама,  
па ће и у лазаревачким и околним школама, 
дечји смех да се пролама.  
Не би било лепо да остану без вица 
Јунковац, Степојевац, Вреоци, Велики Црљени, 
Дудовица. 
 
Не треба заборавити да ће састав хумористичког 
тима,  
бити појачан и карикатуристима.  
 
Свакако и ово треба рећи:  
биће филмских комедија и веселог позоришта,  
тако да ни највећи намћор не може преко свега 
прећи, 
и намргођено тврдити да све то није ништа,  
него да и тај намћор бар неколико сати престане  
намћорисати. 
 
Фестивал хумора за децу  
мора да протекне весело и бучно!  
 

АЛЕК МАРЈАНО, својеручно 



РЕВИЈА ДЕЧЈИХ ДРАМСКИХ ГРУПА - НАГРАЂЕНИ 
 

 
Награда за најбољу представу у целини„Распродаја снова“, Песничка радионица 
 Народне библиотеке „Детко Петров“, Димитровград 
 
Награда за најбољу режију представе „Распродаја снова“Делчи ГиговуПесничка 
радионица Народне библиотеке „Детко Петров“, Димитровград 
 
Награда за најбољу женску улогу, Ирини Станимировић, за улогу „Кате“ у 
представи „Француско-Пруски рат“,  „Театар 13“Београд 
 
награда за најбољу мушку улогуВладимиру Роквићуза улогу „Каубоја“ у представи 
„Каубој Бата из Баната“КУД Мокрин, Мокрин 
 
Награда за најбољи костим у представи „Распродаја снова“Песничка радионица  
Народне библиотеке „Детко Петров“, Димитровград 
 
Награда за најбољу сценографију у представи„Распродаја снова“Песничке 
радионице Народне библиотеке „Детко Петров“, Димитровград 
 
Награда за најбољу сценографију у представи„Ко се боји вука још“Народне 
библиотеке „Раде Драинац“, Прокупље 
 
Награда за најбољу музику у представи„Ко се боји вука још“Димитрију 
Цветковићу, Народна библиотека „Раде Драинац“, Прокупље 
 
Награда за најбољу адаптацију драмског текста у представи„Хало, овде бомба“ 
Школи глуме Културног центра Пожега, Пожега 
 
Награда публике представи„Торта са пет спратова“, ОШ „Дуле Караклајић“ 
Лазаревац 
 
Награда за најбољу представу у целини„Распродаја снова“Песничка радионица 
 Народне библиотеке „Детко Петров“,  
 
 
 
 



Дудовица и Жупањац угостили писце 

 

 

Распоред часова у ОШ „Михаило Младеновић Сеља“ у Дудовици и Жупањцу 
данас је био мало измењен јер су после великог одмора уместо редовних часова 
имали час са писцима који су гости Фестивала хумора за децу. 

У Жупањцу су за децу час одржали Гордана Тимотијевић и Дале Ћулафић. 
Деца су са одушевљењен прихватила стихове наших писаца. Упијали су сваку реч 
коју су наши писци изговорили и, наравно, поздравили веома бурним и искреним 
аплаузима. Растали су се уз обострану жељу да се сретну и следеће године. 

Час за основце петог и шестог разреда из Дудовице одржао је Урош Петровић. 
Наравно, било је загонетки, одгонетки и наградних лоптица за оне који су успешно 
решили питалице. Пошто у школској библиотеци нису имали књигу на коју је 
Урош најпоноснији, он је одлучио да им поклони примерак свог романа „Авен и 
јазопас у земљи Ваука“. Сусрет је, све у свему, протекао бучно и уз осмехе.  



ВЕСТИ СА ФЕСТИВАЛА                              ВЕСТИ СА ФЕСТИВАЛА 

Сањам да победим – кликеријада!!! 

Последњег дана фестивала, одржао се, како каже наш 
саговорник, песник Милоје Радовић, један од најрадоснијих 
програма на фестивалу – кликеријада.  

 Атмосфера је била весела, ни киша их није спречила да 
уживају у овом догађају. Играло се на тепиху, уместо у дворишту 
вртића, а уместо рупа стајали су облачићи са песмама, и како се 
која рупа погоди, та песма је била прочитана. Деца су уживала. 

 „Радост овог Фестивала, а и његова младост, је оно што га 
краси и одваја од свих других културних програма у Србији. Смех, 
који је подарен само човеку, је једно од лепих лица радости 
живљења. Моја радост данас је био сваки осмех на лицима ове 
пресрећне деце. Поставио сам себи питање на које сам, као песник, 
одговорио песмом „Реч је небо у људима“: 

„Све што видиш то су речи, 

То је хлеб од хлеба пречи. 

Реч се даје, реч се има, 

Реч је небо у људима.“ 

Овако нам  је песник Милоје Радовић пренео своје утиске са овог 
дивног догађаја. 

 Прву награду освојила је Нина Здравковић, другу Василије 
Марковић, а трећу Никола Бачанац.  

Анђелија и Наталија К. 



СМЕХОДОШЛИЦА НАГРАЂЕНИМА 

 

 Последњег дана фестивала у Свечаној сали библиотеке, 
додељене су награде за најбоље радове на изложби. 

 Било је ту деце из Ужица, Чачка, Београда, Зрењанина, 
Краљева, Подгорице.  

 Деци су награде уручивали наш песник Слободан 
Станишић,председник жирија, Радмила Булатовић и Ана 
Григоријева.  

 Највећу атракцију представљали су промотери Воде Врњци, 
који су и сами уручили једну награду. Били су маскирани у 
Римљане – једног гладијатора и једну прелепу девојку у плавој 
тоги, и тако обучени, поздрављали су малишане и сликали се са 
њима. 

 Мала Сара Живковић, добитница једне од награда, нам је 
рекла да је било веома занимљиво, да се песник трудио да насмеје 
децу, и да су на крају добили колаче (тај део јој се највише допао). 

 Разне телевизије преносиле су овај свечани догађај, а у холу 
испред Свечане сале, неки од малишана су били и интервјуисани.  

Анђелија и Наталија К. 



МАСКЕНБАЛ         МАСКЕНБАЛ         МАСКЕНБАЛ         МАСКЕНБАЛ 

 

„Ко се смеје к’o што дише, нек’ се само маскарише!“ 

 

 Данас се, по први пут у историји Фестивала хумора за децу, 
маскенбал није одржао на улицама града, већ су деца, уместо да 
парадирају улицом, шетала холом библиотеке. Разлог томе била је 
киша, која је падала целог дана и веома хладно време. 

Наш „маскенбал“ посетили су и Римљани из Воде Врњци, на велико 
одушевљење деце, која су причала и сликала се са њима.  

Било је ту разних маски. Од маме и ћерке Мини Маус, малене 
бубамаре, зеке, Великог Штрумфа, неколико Спајдермена, једне 
велике оловке, до младе и младожење, Јагодице Бобице и Сунђер 
Боба. 

 Цела библиотека, а и трг испред ње, врвели су од маскираних 
малишана, њихових родитеља, бака и дека. Свуда су се чуле дечије 
песмице, уз које су чак и библиотекарке заиграле. 

 Приредба која је требало да се одржи у част маскенбала, 
одржаће се током Дечије недеље у октобру, тако да ове малишане, 
а и њихове маме и тате, чека још једна свечаност. 

 

Анђелија и Наталија К. 



Награде за најбоље маске 2012. 

 

ОШ ''В.В. САВИЋ'' 

ГРУПНА маска: 25 знаметих Срба и Српкиња 

Одељење 4/2 

ПРВО МЕСТО: Лука Урошевић 3/3 – маска: шерпа(лонац) 

ДРУГО МЕСТО: Михаило Поповић 1/2 - маска: кукуруз 

ТРЕЋЕ МЕСТО: девет  ученика 1/3 – маска: пожар у Шуменковићу 

 

ОШ ''Дуле Караклајић'' 

ПРВО МЕСТО: Одељење 1/1, маска : чаробњаци 

ДРУГО МЕСТО: Одељење 3/2, маска: епски јунаци 

ТРЕЋЕ МЕСТО: Одељење 2/2, маска: пакетићи 

 

 

ОШ ''Кнез Лазар'' 

ПРВО МЕСТО: Одељење 1/3, маска: паткице 

ДРУГО МЕСТО: Одељење 2/2, маска: фејсбук 

ТРЕЋЕ МЕСТО: Одељење 2/1, маска: анђели и ђаволи 

 

Најбоља појединачна маска: Стефан Догањић 1/2, маска: Ара 



НАЈМЛАЂИ НАГРАЂЕНИ: 

Прво место: Тадија Белошевић, 2 године, маска диригент Иван 
Тасовац 

Друго место: Михаило Поповић, 5 година, маска: шумски 
чаробњак 

Треће место: Јана Вучићевић (2 године) и Павле Стављевић (2 
године), маска: млада и младожења 

Четврто место: Алекса Гавриловић, 4 године, маска: зец 

Породична маска: Ена Јоковић и Јована Јоковић, маска: мала и 
велика Мини 



СПИСАК СПОНЗОРА 
 
Цвећара Младост 

Зоја  

Пекара Белатрикс 

Слатко срце 

С.Т.Р. Ива 

Галерија Таурус 

Ровас 

Дечија установа  

Центар за децу са посебним потребама 

Градска општина Лазаревац 

Секретаријат за културу скупштине града 

Секретаријат за спорт и омладину скупштине града 

ПДРБ "Колубара" 

Центар за културу 

Пулс театар 

ЈПКП Лазаревац 

ЈП Топлификација Лазаревац 

Колубара грађевинар д.о.о. 

Вода Врњци 

Све основне школе општине Лазаревац 

МШ "Марко Тајчевић" 
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