
Moja Pušća 

 

Pušća ima doline, 

brežuljke... 

Pušća ima malene 

kućice... 

Pušća ima sreću, 

a u meni budi 

ljubav... 

Pušća ima snažno 

srce i može sve 

pobijediti... 

Pušćo, u mom si srcu, 

i uvijek ćeš 

biti... 

Anja Tokić 

OŠ PUŠĆA 

Mentor: Svjetlana Tucman 

 

 

 

 

 

 



      Dome moj 

 

Pušćo moja, 

u srcu si mi se 

sakrila. 

Moj dom mi pružila. 

O tebi priča prošlost, 

o našim precima i 

njihovom trudu. 

Pušća, najdraži mi je 

dom. 

U njemu je 

obilja puno. 

Rodni je to kraj. 

Dora Konjevod 

OŠ PUŠĆA 

Mentor: Svjetlana Tucman 

 

 

 

 

 

 

 



O Pušćo, o Pušćo 

 

Pušćo moja mila, 

gdje se majka rodila, 

gdje sunca sja, 

gdje trava miris širi, 

gdje kiša prosula 

svoje kapi, 

gdje vjetar stalno piri, 

gdje dijete svoj osmijeh 

širi. 

 

Klara Tomorad 

OŠ PUŠĆA 

Mentor: Svjetlana Tucman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    VEČER 

Večer je mirna. 

U polju 

cvrčci i zrikavci 

pjevaju svoju 

večernju uspavanku. 

 

Večer je topla i svježa. 

Večer je vrijeme 

za spavanje. 

Dora Konjevod 

OŠ PUŠĆA 

Mnetor: Svjetlana Tucman 

 

LISTOPAD U GRADU 

Dok još ljeto bije, sunce slabije grije jer jesen je došla. U torbi joj mjeseci zvani: rujan, 

listopad, studeni i prosinac. Od sveg najviše voli listopad jer je to njezino maleno dijete koje 

se s ostalom djecom igra i zove ih van baš na sretan dan. 

        Dora Konjevod  

OŠ PUŠĆA 

Mentor: Svjetlana Tucman 

 

 

 

 



VUKOVARU, U MOM SI SRCU 

Ti za Hrvatsku si život dao, 

za nju si se borio. 

U mom ti je  

srcu mjesto. 

 

Ti grad si sveti, 

Hrvatska te 

voli. 

 

Vukovaru, 

u mom si srcu 

i srcu sviju. 

 Dora Konjevod 

 OŠ PUŠĆA 

           Mentor: Svjetlana Tucman 

 

 

 

 

 

 

 

 



VUKOVAR 

U mome srcu 

jedan grad, 

zove se Vukovar. 

Pun je boli, tuge i 

rat je u njegovom sjećanju. 

Prije je bio prepun života, 

a bol je sada 

u njegovom srcu 

velika. 

 Jana Šinko 

 OŠ PUŠĆA 

      Mentor: Svjetlana Tucman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VUKOVAR 

Hrvatsku si 

branio. 

Na kraju si se 

slomio. 

Život za Hrvatsku si 

dao. 

Tog dana postao si 

poznat. 

David Muža 

OŠ PUŠĆA 

Mentor: Svjetlana Tucman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            JESEN 

Jesen je donijela sto boja: 

crvenu, šarenu i žutu 

te kestene  

u smeđem kaputu. 

S drveća plod 

pada, a vjeverioca 

se dobroj hrani 

nada. 

 

Skupili smo plodove 

iz vrtova i polja od 

kojih ćemo spremati 

jela najbolja. 

 

Jutrima se magla širi, 

a kroz nju sunce viri. 

Klara Tomorad 

OŠ PUŠĆA 

Mentor: Svjetlana Tucman 

 

 

 

 



 Ljubav 

Sreća 

lijepa, vesela 

lepršava, plovi, leti 

Ljubav je prekrasna. 

Valentinovo 

 

Anja Tokić 

OŠ PUŠĆA 

Mentor: Svjetlana Tucman 

 

 

        Zaljubljenko 

Srdašce 

Lijepa, dugokosa 

Puca, trči, zabija 

Smotan sam ko vrag bio, pa sam je ostavio. 

Nogometašica 

 

Vilim Premužić 

OŠ PUŠĆA 

Mentor: Svjetlana Tucman 

 

 



 

 

 

 


