
                                                                SVAKI DAN –DRUGA PRIČA 

 

Kad se spominju riječi: djetinjstvo, baka i djed uglavnom pomislimo na praznike 

na selu.  

Na malu kućicu u cvijeću, na meket kozlića, na prijatelje na livadi, na miris 

sijena.  

E, moje djetinjstvo nije bilo takvo.  

 Moja baka i djed bili su uz mene cijeli život. 

Još kao bebu čuvali su me dok su roditelji radili. Uz njih me veže zabava s 

djedom i miris bakine slasne kuhinje. Njezine fine kolače namirisala bih dok sam 

se igrala te odmah nasmiješenog lica trčala probati. Njam, njam – pomislila bih, 

te odmah poljubila baku u znak zahvalnosti. 

S djedom bih šetala parkićem, gradila kule od pijeska, a kad bi na crkvi otkucalo 

podne, požurili bismo se kući na ručak. Moj djed je bio šampion u pričanju 

priča. Nisu to bile priče o Pepeljugi i Snjeguljici, već o njegovoj i bakinoj 

mladosti. Svaki dan druga priča. I volio je pjevati, pa otuda i moja ljubav prema 

glazbi. 

A baka bi nas slušala i uživala. 

Mog djeda više nema. Otišao je u raj otkud me promatra i pazi. Nikada neću 

zaboraviti njegove priče, jer one žive u meni, a ni naše pjesme. 

Jednostavno ne znam što bih bez njih, ali zasigurno znam da ih neizmjerno 

volim. 

 

                                                             ANJA MATIĆ, 7.a                        

 

 

 

 



                                                                A MI CRVENI KO PAPRIKE 

 

 Većinu  vremena, dok sam bila mala, provodila sam uz baku i djeda. Baka bi uvijek 

radila ručak,naravno, nismo mogli otići od stola dok tanjur nije bio čist.Djed je uvijek 

dolazio s posla na crnom motoru.Baka i ja bismo uvijek gledale meksičke sapunice 

poslije ručka.Na ljetovanje bismo uvijek išli s njima. Baka je uvijek nosila previše 

stvari, pa nije bilo ni čudno da smo mi morali sjediti na njima. Poslije finog ručka išli 

bismo na plažu. Baka se znala svađati sa strancima samo za mjesto u hladu, a mi  

crveni ko paprike od srama. No, i to smo preživjeli. Djed bi uvijek išao s nama na mol 

i skakao. Nakon plaže, išli bismo po sladoled ili bi djed otišao u pekaru po fino toplo 

pecivo od kojeg bi svi dobili barem kilogram il' dva. Mi djeca,bismo uvijek izašli van 

i igrali rata ili nečeg drugog, dok bi naši razgovarali o politici i tim nezanimljivim 

stvarima. Moja baka je, naravno, uvijek bila najglasnija. Moj rođak i ja bismo se 

vječno svađali dok se netko ne bi rasplakao. U većini slučajeva smo se svađali zbog 

nekih mali gluposti.Nekada smo se znali i skrivati od druge djece jer se nismo htjel 

igrati s njima. Ah, da, bili smo opasni.Na ljetovanju bismo uvijek bili dva mjeseca ili 

malo manje, te su nas roditelji posjetili preko vikenda kada nisu radili. A sada malo 

događaja s drugom bakom i djedom.Oni su živjeli u Zagrebu pa nisam bila baš tako 

jako bliska s njima. Mi bismo svaki mjesec odlazi u Zagreb posjetiti ih i nikada ne bi 

odlazili praznih ruku.I s njima sam bila na ljetovanju,ali tu nas je bilo više u kući. I 

uvijek nam je bilo prezabavno. Išli bismo dvaput na dan na plažu,a kad nismo na 

plaži, igrali bismo nogomet ili neku društvenu igru. Navečer, nakon plaže, sjeli 

bismo svi u krug i slušali priče baka i djedova.Moj tata bi uvijek radio pizzu od koje 

se nitko posije nije mogao pomaknuti. Sve su to bili događaji iz mojeg djetinjstva i 

nadam se da će ih još biti jer to su bili najsretniji dani,a moje djetinjstvo još nije 

gotovo. 

 

                                                                        Emma Sabljić, 7.c 

 



AUTOBUS BROJ DVA 

 

Moja baka… toliko uspomena, toliko sjećanja, da je 

gotovo nemoguće izdvojiti samo par. Ali, pokušat ću… 

… 

Svako ljeto, od moje pete godine, odlazila sam na desetak 

dana baki i djedu u Split. Cijele praznike i veselila bih se 

tome. Rano ujutro, već oko osam, baka bi me čekala 

spremna za plažu. Čekali smo na autobusnoj stanici, 

sjećam se kao da je bilo jučer, autobus s brojem dva koji 

bi nas odveo na plažu. Baka je bila ta, koja me naučila 

plivati na, kako je ona to zvala, „damski način“. Kada 

bismo se vratile s plaže, skuhala bi ručak, koji bi uvijek 

bio i više nego ukusan. Obožavala sam njezinu kuhinju, 

kao i sladoled nakon svakog ručka. „Nakon ručka triba 

pospremit i otić odmorit!“ bile su njezine riječi. Moj djed 

nije baš volio ovaj dio s pospremanjem, kao ni ja, ali 

uvijek smo pomagali. Navečer bi obvezno prošetali rivom i 

naravno, jeli sladoled. Tih dana bila bih najsretnije dijete 

na svijetu. Uživala sam u svakoj sitnici, svakom kupanju, 

sladoledu, palačinki, kolačima… tih bi se dana obvezno 

udebljala nekoliko kilograma, ali nisam marila…  

… 

Naravno, sve to vrijeme dok sam bila u Splitu, bio je 

prisutan i moj djed, ali izdvojila sam baku jer ona već 

dvije godine nije među nama, ali uvijek živi u mom srcu, 

u mom sjećanju… 

Matea Čaplja, 7.a 



                   Djed - frend 

Moj djed šta je bio lijep 

Kose bjele kao snijeg 

Osmijeha od poda do stropa 

Oči  bistre plave za izložbu  prave 

Meni i njemu granice su bile samo nebo 

Suhe grane za penjanje nam nisu bile ravne 

Jahanjem me učio na konju starom 

Vađenje  vode iz bunara išlo mu je ko o šale 

Divila bih mu se ko gusjenica leptiru 

Uvijek  bi me čekao ko maca na vratanca 

Da mu dotrčim u zagrljaj jak 

I bez dileme - on je bio moj frend 

Ipak me napustio prerano 

Pa mi ostavio tugu jaku 

Ali, hvala ti za sve dane 

Koje sam provela s tobom – djede, frende !!!                   

Ivana Mandić Jadrijević 7c 



JOŠ UVIJEK PLEŠEM 

 

                                    Sjećam se svog djetinjstva provedenog uz 

djeda, sjećam se naših šetnji. Sjećam se njegovih ukusnih jela, 

od kojih bih prste polizala. Sjećam se njegovih riječi i priča. 

Mnogo događaja što sam provela uz njega. To su bili prelijepi 

trenuci koje ću zauvijek držati u svom srcu! Djed me moj 

svakodnevno posjećivao. Nosio bi mi slatkiše. Uvijek bi mi 

udovoljavao, razmazio bi me. Bio je toliko dobar prema meni, 

kao da u meni vidi cijeli svijet. Svakog sunčanog popodneva, 

slobodno vrijeme bilo je naše.  Dao bi mi svoju radnu ruku, 

koja je mnogo toga prošla, kako bi uz njega bila sigurna. Šetali 

smo po sivom kamenju i gledali u brodove koji su se njihali po 

nemirnom moru. Uvijek bih zamišljala da se vozim s djedom u 

jednom od njih. I djed je imao brod, ali daleko pa nisam nikad 

imala priliku voziti se njime. Kada bi djed oslabio, zajedno 

bismo sjeli na klupu i gledali šarenilo neba dok bi sunce 

zalazilo. On bi često uzeo odgovornost brinući se o meni pa 

bih prespavala kod njega. Sjedili bismo ispred kamina. Ja u 

njegovom krilu, dok bi mi on pričao priče koje sam najviše 

voljela. Onda bi me pokrio toplom dekom i udobno me 

smjestio. Zajedno smo se molili, da budemo sretni,zdravi i 

veseli. Ujutro bi me dočekao topao doručak. Djed bi uvijek 

pomagao drugima, toliko da bi zaboravio na sebe. Brinuo je o 

meni. Zvao me svojom „plesačicom“. Obožavao me gledati 

kako plešem. Iako smo se molili za njegovo zdravlje, djeda 

ono nije puno držalo. Napustilo ga je. Djed je postao slab. 



Osmijeh mu je bio na licu samo zbog mene. Nije bio živahan 

kao nekad. Naše šetnje nisu dugo trajale. Za neko vrijeme nije 

ih više ni bilo. Završio je u bolnici, ali bila sam premala da bi 

me pustili unutra. Ni moje suze ih nisu nagovorile da me 

puste, da želim vidjeti svog djeda. Znala sam da će sve biti 

dobro. Moralo je. Da njega ne bude, sve bi bilo tužno. Djed mi 

je bio sve. Ali, ne. Koliko god se nadala, to mu nije moglo 

pomoći. Suze su mi bile na licu svakog dana. Još uvijek ga se 

sjećam i uvijek ću! Još uvijek plešem. I želim biti najbolja, zbog 

svog djeda. Želim da bude ponosan na mene!  

         Dora Šunjerga 7.b 

 

 

                                  

 

 

 



KO MALI MRAVI 

 

Za me se uvijek brine moja baka 

I to njoj nije nikakva tlaka. 

 

Vrijeme koje provodim s njom je posebno, 

I nikada ga zaboravit neću, 

Pa i ako mi netko da novaca punu vreću. 

 

Uvijek je ozarena lica, 

Uvijek me hvali, 

Kada nešto radimo zajedno  

Vrijedne smo kao mali mravi. 

 

Nama je posao lak 

Kruh peći, 

I pričati 

Dok on u pećnici postaje veći. 

 

I kad budem stara, 

Njenih priča ću se sjećati, 

Kako smo sretne bile 

I kako se ljubav iza toga krije ! 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Jelena Grbeša 7.a 



Ona me vodi kroz život moj 

 
Ja imam baku,  

i volim je jako. 

To na svijetu, 

znade svatko. 

 

Ona me voli, 

mazi i pazi. 

Grli i ljubi, 

čuva i grdi. 

 

Ona me vodi kroz život moj, 

i tako mi kao primjer pokazuje svoj. 

 

Na ljeto bi smo zajedno rođake čuvale 

i rano ujutro se budile, 

da bi ručak skuhale,  

i na kraju naravno kušale. 

 

Sada je ona baka stara, 

a najbolja prijateljica zove joj se Mara. 

S njome sada provodi dane, 

I jedna drugoj otkrivaju tajne   

                         Marta Vukić 7.a 

                                                  

 


