
 

САГА О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

 

Лица: Дечак1, Дечак2, Дечак3, Девојчица1, Девојчица2, 

Девојчица3 

Група деце која певају од 4-6 детета 

Деца која седе у публици и говоре Права детета 

 

(На средини сцене је ватра и деца око ње која  су обучена у 

старе капуте и измазана по лицу. Свако дете црта несто на 

папиру. Прилази им љута и уплашена девојчица која је залутала) 

 

ДЦ1:Нећу, нећу и нећу, 

А имам жељу све већу и већу. 

Да будем дете заувек хоћу! 

Да ме мама грли и љуби ноћу. 

Да ми увек буду раширена крила 

Као најлепша Гримова вила. 

 

ДЧ1:Ходи са нама седи 

И придружи се нашој беседи. 

Зашто одрастање тебе мучи? 

Кажу да када си одрастао боље се учи. 

 

ДЦ1:Али... кажу некакав закон постоји. 

Тај закон каже и вели, 

А то ме уопште не весели, 

Да са 18 нисам више дете 

А ја то нећу, да лʼ ме разумете? 

 

(Дете из публике) 

ОНА ИМА ПРАВА ДА БУДЕ СА СВОЈИМ РОДИТЕЉИМА 

 

ДЦ1:У интересу личном је мом, 

Да са породицом имам и свој дом. 

Да знам да ме желе и воле 

И да се мноме соколе. 



Да у мене уткају све добро од њих 

Тако треба да буде код свих. 

 

ДЦ1:Нико нема права да ми то ускрати. 

Државо, ко ће, ако ми ти то не можеш дати? 

Ако мама и тата то не могу да учине, 

Ко ће о мени тада да брине? 

 

ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА РАСТ И РАЗВОЈ. НА ИМЕ И ВЕРСКУ 

ИСПОВЕСТ 

 

ДЧ2:Имам права на живот мој, 

А опстанак и развој, Државо, проблем је твој. 

Имам правo на име – да се дуго поносим њиме. 

Право на љубав родитељску 

И припадност верску. 

 

ПРАВО ДА БУДЕ ЗАШТИЋЕНО ОД ОТМИЦЕ И ТРГОВИНЕ 

ДЕЦОМ 

 

ДЦ2:Постоји тмина која децу краде, 

И одводи преко мрачне ливаде 

И тада, Државо, чувај ме и брани 

До знања свима јасно стави, 

Да нико не сме да ме лишава слободе, 

А да се деца од маме и тате никуда не одводе. 

 

ПРАВО НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

  

 

ДЧ3:Постоје чике и тете који о тужној деци брину, 

Труде се да им опет осмеси на лица сину, 

И да ако маму и тату нема дете, 

Друге добре душе до њега долете. 

Добро је знати да о теби неко брине 

И да има ко ће те звати СИНЕ! 

 



ЗАШТИЋЕН ОД ЗЛОСТАВЉАЊА 

 

ДЦ3:Нико и никад не сме да ме злоставља, 

То се врло тешко исправља. 

Та туга зна да чучи и дуго живи у мени. 

О, кобна мисли, у свакоме свени! 

 

Песма Само да рата не буде 

 

ДЧ1:Рат зна сваки сан да сруши 

И тада је тешко свакој дечјој души. 

 

Ако држава, случајно, затаји 

И из ње одемо у потаји, 

Имам право да ме неко прими, 

Помилује по коси и каже – НЕ БРИНИ! 

Да осетим да, опет, негде припадам, 

И у мрачни бездан не пропадам. 

Да знам да опет високо могу да се винем, 

Да некад некоме и ја звезде са неба скинем. 

 

ПРАВО НА СВОЈ ИДЕНТИТЕТ, ЈЕЗИК И КУЛТУРУ 

 

ДЧ2:Да нисам грађанин другога реда, 

И да ме нико са висине не гледа. 

Да, иако сам мањински припадник, 

Нисам некакав отпадник. 

Имам права на свој језик и културу 

И нико да нада мном не спроводи некултуру. 

 

ДЦ2:Имам права да на свом језику стварам 

И границе свезнања пред собом обарам 

Имам право на одмор и игру –  

Да од себе правим бајковиту чигру. 

 

 



ПРАВО ДА ИЗРАЗИМ СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ. ПРАВО НА ИГРУ 

И РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ 

 

ДЧ3:Знајте да, иако сам дете, 

Битан сам становник ове планете. 

Дете мисли и ствара 

И то право нико не сме да му обара. 

Имам права да кажем све што хоћу и желим, 

Наравно, ако тако неког веселим. 

Тако развијам свој дух и тело 

Добар човек сам, Државо, и твоје дело. 

 

ДЦ2:Ако хоћу да се дружим, 

Немојте да се растужим, 

Јер у разноликој скупини тој  

Полако постајем човек свој. 

 

ПРАВО ДА БУДЕМ ЗАШТИЋЕН ОД ДРОГЕ 

 

ДЧ2:Не дозволи да упаднем у било какво искушење, 

јер затвор ни за кога није добро окружење. 

Имам права да ме заштитиш од дроге, 

И сачуваш од којекакве бабароге. 

Да ме браниш и спасеш од било каквог искоришћавања, 

Што полако доводи до глобалног упропашћавања. 

Да кажеш доста је страдања и људског пропадања. 

 

На моју добробит мораш да мислиш 

И све што је у мојој користи мудро осмислиш. 

 

ИМАМ ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ДЦ3:Добро образовање ми мораш дати. 

То свако треба озбиљно да схвати... 

Да у духовном мраку нико никада не пати. 

 

Треба да ми побуђујеш стваралаштво и машту 



Да научим обрађивати башту. 

Да причам и пишем о зрну што у земљи ћарлија, 

Нечијем уху и оку то баш да прија. 

 

ДЦ1:Желим да све хоћу и знам 

Те и ја тако некоме зрно знања да дам. 

Хоћу да учим и будем научен 

А не само информацијама мучен. 

Добра дела да чиним и стварам, 

Продуховљеношћу лоше пред собом обарам. 

 

ДЦ2:Државо, дуни и ти у моја крила да високо полетим – 

Теби на част и понос на чело да слетим! 

 

ИМАМ ПРАВА ДА СЕ ЛЕЧИМ 

 

ДЦ3:Дете сам, и често се разболим 

Алʼ Никог не треба да јурим и молим 

Да ме негује и брине о мени. 

Немој да ти због тога образ зацрвени! 

 

ДЦ2:Деца никако не могу бити лоша 

Ако нас сачувате од олоша. 

Дете не зна да мрзи и разара 

Рођено је да љубављу и милошћу ствара. 

Лошим се примером Пандорина кутија отвара. 

 

ДЧ1:Ми јесмо мали телом 

Алʼ можемо бити велики делом! 

Нико не сме никога да гуши 

И тиме његове снове и будућност руши. 

 

ДЦ3:Исти сви ми нисмо, 

А да будемо најбољи баш бисмо! 

То што ја немам, а имају други 

Због тога нико не сме да ми суди. 

Да се не дозволи да нас разлике раздвајају, 



Већ да нас човечност и хуманост спајају. 

 

ДЧ2:Рећи ће неко, а да не звучи без везе 

Да ми имамо и своје обавезе. 

Али, знајте, како нам одрасли пример дају – 

Тако нашем понашању нека се и надају. 

 

ДЧ3:Дете је свуда дете, 

То мораш да схватиш, СВЕТЕ! 

Посипајте нас љубљвљу, пажњом, поштовањем 

Видећете како се све враћа давањем. 

 

Песма Нек свуд љубав сја 

 

СВИ:Волите нас и бићете вољени! 

Негујте нас и бићете неговани! 

Поштујте нас и бићете поштовани, 

ДЧ1:Тако чаробно перо неписаног закона пише. 

Верујте, са њиме се лакше дише. 

 

СВИ:Кроз овај приказ кратки 

Који, надамо се, беше вам слатки, 

Дочарасмо вам наше поимање света 

У коме постоје права – ПРАВА ДЕТЕТА! 

Ми сада и овде отпевасмо наше, 

А како ће вам сванути, 

Е, то је већ ваше!!! 

                                                          

 

 

Ивана Симоновић 

учитељица, чланица ОПД Тима 

ОШ „Предраг Девеџић“ 

у Врањској Бањи, 

са својим ученицима 

 


