37. „ДАНИ ДЕЧЈЕ ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ“
ДРАГИНАЦ 2022.
На првом састанку Организационог одбора дечје књижевне манифестације „Дани
дечје поезије и прозе“ Драгинац 2022, одржаном 3.10.2022. године, присуствовали су
сви чланови жирија у саставу:
Драган Mарковић, Љубомир Ћорилић, Ђоко Петровић и Марко Аврамовић,
као и наставник српског језика Велизар Кондић, директорка школе Светлана АлимпићЂокић и чланица Школског одбора Биљана Илић.
После две године, када је манифестација била одржавана онлајн, без њеног
одржавања у школи због епидемије ковида 19, ове године се манифестација враћа у
своје стандардне токове са приредбом, гостима и награђеним ученицима у школи.
Конкурс за 37. манифестацију је објављен 5.септембра 2022. године. Жири је ове
године прегледао 586 радова, од чега 470 песама и 116 прича. На конкурсу је
учествовало 84 школе са територије Републике Србије (63), из Црне Горе (12 школа) и
Републике Српске (9 школа). Председник жирија ове године је Љубомир Ћорилић.
Разматрајући пристигле радове, жири је донео следећу
ОД ЛУКУ
I
Прва награда за поезију додељује се Ани Тимотић, ученици
6/1 0разреда ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ из Беле Цркве, за песму „Ђачки завет“ .
Друга награда за поезију додељује се Софији Ненадић, ученици 6/1 разреда
ОШ „Вук Караџић“ из Кнића, за песму „Свитац у очима“
Трећа награда за поезију додељује се Ани Павловић, ученици 8/1 разреда
ОШ „Васа Чарапић“ из Белог Потока, за песму „Речи“

Прва награда за прозу додељује се Душану Несторовићу, ученику 8/1 разреда
ОШ „Васа Чарапић“ из Белог Потока, за причу „Краљевић Марко замало трећи пут међу
Србима“.
Друга награда за прозу додељује се Вери Вукмировић, ученици 8/2 разреда ОШ
„Васа Чарапић“ из Белог Потока, за причу „Живот је чудо“.
Трећа награда за прозу додељује се Инес Мирков, ученици 8. разреда ОШ
„Моша Пијаде“ из Пачира за причу „Тинејџери у истраживању паранормалног
дешавања“ .

II
Жири је доделио и следеће похвале:
Похваљују се за поезију:
- Лазар Брдарић, ученик 4/5 разреда ОШ „Миле Дубљевић“ из Лајковца ИО
Пепељевац, за песму „Теодора“;
- Лена Матејин, ученица 5/1 разреда ОШ „Свети Сава“ из Трстеника, за
песму „Причала ми је прабака“;
- Тамара Гајић, ученица 7/1 разреда ОШ „14.октобар“ из Драгинца, за песму
„Долази јесен“;
- Ратко Вицковић, ученик 5/2 разреда ЈУ ОШ „Јагош Контић“ из Страшевине
код Никшића, за песму „Јесен“;
- Хелена Марковић, ученица 2. разреда ОШ „Мићо Матовић“ из Катића код
Ивањице, за песму „Моје село“;
- Урош Павловић, ученик 6/3 разреда ОШ „Арчибалд Рајс“ из Београда, за
песму „Па шта ако сам дете“;
- Анђела Анђелковић, ученица 4/6 разреда ОШ „Свети Сава“ из Суботице за
песму „Није лако бити дете“;
- Сандра Вукашиновић, ученица ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Шашинаца, за
песму „Мој школски дан“;
Похваљују се за прозу:
- Дарија Губеринић, ученица 9. разреда ОШ „Вељко Дробњаковић“ из Рисна,
Црна Гора, за причу „Мој необични учитељ“;
- Јулија Кадина, ученица 9/1 разреда ОШ „Друга основна школа“ из Будве,
Црна Гора, за причу „Тужна судбина једне Кејт“
- Хелена Марковић, ученица 4/4 ОШ „Милитин и Драгиња Тодоровић“ из
Крагујевца, за причу ( драмски текст) „Другарство“
III
Похваљују се за учешће на Конкурсу, број радова и њихов квалитет, школе:
- ОШ „Свети Сава“ из Суботице
- ОШ „ Васа Чарапић“ из Белог Потока
- ОШ „Миле Дубљевић“ из Лајковца, ИО Пепељевац
- ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ из Крагујевца

-

-

-

ОШ „Никола Тесла“ из Београда
ОШ „Анта Богићевић“ из Лознице
ОШ „Мићо Матовић“ из Катића код Ивањице
ОШ „Вукова спомен школа“ из Тршића
ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ из Беле Цркве
ОШ „Арчибалд Рајс“ из Београда
ОШ „Браћа Недић“ из Осечине
На предлог Велизара Кондића Организациони одбор манифестације
је доделио следеће захвалнице:
наставници Снежани Стојановић из ОШ „Васа Чарапић“ додељена је
захвалница за допринос ученичком стваралаштву,
наставници Јасмини Томић из ОШ „Јован Цвијић“ , некадашњој колегиници
нашег колектива, за неизмеран допринос организовању и унапређењу
манифестације,
постхумно признање додељује се дугогодишњем члану жирија ове
манифестације професору Драгану Тошићу, који нас је изненада наспустио
у мају ове године.
На састанку је представљен програм Октобарких дана у Јадру и
истакнуто је да су песници гости овогодишње манифестације, која ће се
одржати у суботу 8.октобра 2022. године,
1. Перо Зубац
2. Драган Марковић
3. Светлана Спајић
4. Љубомир Ћорилић
Председник жирија
__________________________

/Љубомир Ћорилић/

