
  
 
 

 
PROLJEĆE U 

ŠKOLSKIM KLUPAMA 
 
 

    Moj je rodni kraj obasjan toplim suncem. 
Baš se vidi da je došlo proljeće. Stablo u 
mome voćnjaku već je dobilo cvjetove. To je za 
mene posebno stablo. Proljetnice su se 
rascvjetale oko njega. Ptičice sjede na 
njegovim granama. Po mome mišljenju, i po 
tome što se sve događa, proljeće je čudesno, 
radosno, veselo, šareno, rascvjetano. U 
proljeće sve se budi. Biljke, životinje i ljudi… 
      Ove godine je proljeće nas đake posebno 
probudilo. Svi se vrpoljimo u školskim 
klupama. Nitko nije na miru. Pod nastavom svi 
brbljamo i nitko ne prati gradivo u školi. 
Nastavnici i nastavnice kao da objašnjavaju i 
pričaju zidovima, a ne nama đacima. Proljeće 
nas zove van. Ne da nam mira ni minute. Svi 
bježimo od knjige, nikome se ne da učiti.»To 
se stigne i drugi dan», kažemo mi. A kada 
dođe i drugi dan, opet odgodimo za idući. 
       Kod nas je u glavama sve zbrkano. Svi 
mislimo na proljetne praznike i Uskrs. Tada će 
sigurno školske torbe ležati u kutu. Nitko ih od 
nas neće otvoriti niti pogledati. Svi ćemo žuriti 
na vožnju biciklom, trčkarati po dvorištu i ulici. 
Nitko neće htjeti sjediti za svojim pisaćim 
stolom u svojoj sobi i blejati u knjigu. Svi će 
bježati iz kuće… 
      Proljeće je za svakoga posebno na neki 
način. U proljeće je sve živahno i veselo. Sve 
se promijeni u trenu. Kada stigne prvi dan 
proljeća, sve se promijeni. Kao da je netko 
uzeo čarobni štapić i obasjao ovaj kraj… 
 

             VLATKA TOMEKOVIĆ 
 

 
 

 
 
 

 
ŠTO JE BOGATSTVO? 

 
      Novac nije bogatstvo, bogatstvo je 
ljubav, istina, obitelj. Bogatstvo je naše 
Jadransko more, svejedno što u njemu 
nema novaca. Neki ljudi žude za novcem 
pa tek kasnije, nakon nekog strašnog 
događaja, shvate da nije sve u novcu. 
         Moram priznati da sam jako bogata, 
ali ne onako kako većini ljudi  odmah 
padne na pamet. Kod kuće imam super 
starce i sestru. Da mi netko za njih ponudi 
milijune, ipak ih ne bih mijenjala. Koliki 
ljudi na ovome svijetu žive samo za 
novac? Kad čujem da netko ima puno 
novaca, pomislim da je ta osoba rođena 
pod sretnom zvijezdom, ali kad saznam da 
ta obitelj ima problema…Te stvari 
mijenjaju moje mišljenje. Što vrijedi novac 
ako nemamo ono najvažnije: zdravlje, 
osobu, kojoj se možeš povjeriti od 0-24h, 
obitelj koja te razumije? 

Ne razumijem što njima vrijedi 
novac? Možda je on nadomjestak za 
obitelj ili se žele iskazati i skrenuti pažnju 
na sebe? Nažalost, u naše je vrijeme 
novac vrlo potreban za život. Gdje god 
dođeš, sve se svugdje plaća. Još sam 
mlada i još nisam pohvatala sve konce u 
životu, ali ovaj svijet bi se trebao 
promijeniti. Danas je novac postao važniji 
od ostalih vrijednosti. Znam da sama ne 
mogu promijeniti svijet, ali kad bi se svi 
ljudi „skompali“ u toj namjeri, svijet bi bio 
savršeniji. 

 
               LJILJANA KERESTEŠ  

U JESEN 
 

Kapi hladne 
kiše. 

Lišća sve više. 
Vjetar grane 

njiše. 
 

Ines Barčan 

TRATINČICE 
 

Sjaj tratinčica. 
Kao da su zvijezde 

pale na njivu. 
 

Mateja Aurer 


