
Срећа 
 

Ученици III4 су читали причу 

Свети Сава и сељак без среће. 

Разговарали су о порукама приче и о 

томе шта је за њих срећа, а затим су 

илустровали причу и писали саставе 

на тему Шта ме чини срећним. 

 

 

Шта ме чини срећним 

Када сам поставио себи ово 

питање, схватио сам да имам много 

одговора на њега. Срећан сам сваког 

дана у многим тренуцима. Срећан сам 

и када су други срећни због мене. 

Није тешко бити срећан. Мислим 

да свако у себи има разлог да буде 

срећан. Треба само пратити и неговати тај осећај у нама самима. Моја породица ме сваког дана 

усрећује - родитељи ми купују поклоне, сестра ми увек донесе неки слаткиш да ме изненади. 

Исто тако је важно да и ми друге чинимо срећнима. Најсрећнији сам када ми мама и тата кажу 

да су поносни на мене и да имају најбољу децу на свету. Такође сам срећан када учитељица 

похвали мој рад и труд и када добијем добру оцену. Другари ме чине срећним. Мислим да је 

сваки човек срећнији што се више дружи са драгим људима.  

Срећа је врло једноставна, само се треба лепо понашати, сетити се свега што имамо и 

осећај среће ће се појавити.  
 

Душан Грујић  

Часни оче, 
ја сам без 

среће. 
Где је моја 

срећа? 



Шта ме чини срећним 

Сигурна сам да је свако дете које има здраву породицу срећно дете. Љубав, топлина дома 

и сигурност коју нам пружају родитељи су наша највећа срећа.  

Када сам била млађа највише сам се радовала поклонима и играчкама. Мислила сам да је 

то највећа срећа. Али данас, када имам 9 година, моје мишљење о срећи се променило. 

Сазнала сам и доживела неке нове тренутке који ме чине срећном. Свака похвала учитељице и 

добра оцена у школи су за мене сада велика срећа. Однос који градим са својим родитељима и 

братом ме такође чини срећном. Често се дружим са својим другарима и срећна сам са њима. 

Када мало боље размислим, ја сам сваког дана срећна.  

Наравно да се и даље радујем поклонима и играчкама, само сам схватила да сам срећна и 

без њих. Срећа је све што нас окружује, срећа је у нама самима.  
 

Анђела Грујић  

 

Шта ме чини срећним 

Од малена волим животиње. То су моји најбољи пријатељи. Највише волим тигрове и псе.  

Моја срећа су моји пси Бела и Шапа. Шапа је велики бели самојед. Кад је дошао код 

мене, као да је срећа ушла у мој дом. Он је као мало дете. Када сам тужна он дође и седне 

поред мене. Не помера се док не почнем да се смејем. Седам дана је туговао кад сам била на 

рекреативној настави. Почео је да скаче од среће када ме је угледао. Стално причам о њему 

јер ме усрећује. Најбољи пријатељи су животиње. Ако их чувате и волите, оне ће вам бити 

верне. Велика је срећа имати такве пријатеље.  
 

Наталија Пајић 

 

Шта ме чини срећним 

Често чујем старије да кажу: „Које сам ја среће.“ Некада због новца, некада када нешто 

купују. Ипак, за мене је срећа нешто друго.  

Ујутру, када ме родитељи пробуде, пожеле ми добро јутро и пољубе ме, осетим срећу. 

Свака похвала у школи ме обрадује. Оно што је сигурно срећа је да смо здрави и да смо сви 

заједно. Једног зимског дана мој брат и ја смо били на санкању и он се повредио. Мама је дуго 

била са њим у болници. Имала сам довољно времена да схватим да ни играчке ни неке друге 

ствари нису важне као мој брат и моја породица. Када се брат опоравио била сам пресрећна и 

од тада сваки тренутак проводим са њим, мамом и татом.  

Ако сте некад тужни што нисте добили неку играчку, погледајте ко је поред вас и са вама 

и брзо вратите осмех јер здрава породица је највећа срећа.  
 

Дуња Костић 


