
Резултати литерарног конкурса на тему "Златкине авантуре" 

 

 

Драги другари, 

 

Пре свега, Златка жели да вам се захвали на великом броју пристиглих радова у којима 

је уживала читајући. 

Морамо признати да је наша илустраторка имала изузетно тежак задатак да одабере три 

рада који су погодни за израду бојанки али се ипак морала одлучити за три који су се 

само за нијансу издвојили од других и ти радови су дело руку следећих младих писаца: 

 

Којовић Сара, V1 

Крива Река 

ОШ ''Миливоје Боровић'', 

Мачкат 

 

Емилија Средојевић, VI2 

ОШ „Димитрије Туцовић“, 

Чајетина 

 

Наталија Лончар,  VIII1 

ОШ ''Миливоје Боровић'' 

Мачкат 

 

Уз честитке, добитнике позивамо да нам се придруже у четвртак 22.11.2018. у 13 часова 

у млекари „Наша Златка“ како би преузели своје награде. 

 

Остали другари могу очекивати изненађења обзиром да нам стижу Новогодишњи 

празници и Златка их свакако неће заборавити.  

                                                                 

Млекара "Наша Златка" 

 

 



Којовић Сара, V1 

Крива Река 

ОШ ''Миливоје Боровић'', 

Мачкат 

Питам свога старог деку 

Понос нашег села шта је? 

А дека се замислио, па 

одговор  мени даје. 

,,Млекара је Наша Златка 

понос села" рече дека, 

,,где бих сада предавао 

онолико здравог млека". 

 

Кад помузем краве мила, 

Златка одмах превоз шаље, 

Измери ми колико кила, 

Онда млеко иде даље. 

 

Златка млеко плати свима, 

Квалитетом цену бира, 

Јер од доброг млека датог 

Биће доброг белог сира. 

 

Сир најбољи прави она 

Веруј деди своме старом. 

Поред тебе срећо моја 

Златку сматрам Божијим даром. 

 

А тек кајмак душо слатка 

Да не чује твоја бака 

Да се топи у устима може 

Направити само Златка. 

 

За нас наша Златка дише 

Свог сељака, нашу муку 

Ко нам може дати више? 

Испружену узет руку. 

 

Наше село препуно је 

Добрих крава,здравог млека 

Па ћеш зато разумети 

што за Златку гласа дека. 

 



Емилија Средојевић, VI2 

ОШ „Димитрије Туцовић“, 

Чајетина 

Несташна кравица Златка много је слатка! 

Ушице, рогови и репић је чине, 

а када добије колачић, видимо и виме. 

 

Воли да једе, спава и пева, 

и помало понекад од умора зева. 

 

Од штрикања вртоглавицу има страшну, 

зато се и уплете у велику машну. 

 

Понекад чита када Интернета нема, 

а селфији су јој, иначе, главна тема. 

 

Када гитару свира, понекад жица пукне, 

но, Златка пред тим никад не устукне. 

 

Из вазе неки цветак позајми, 

да нешто слатко од њега направи. 

 

Тако живи кравица Златка, 

веома мудра и веома слатка, 

Спонтана, њој се нигде не жури, 

успешна је у учењу и крављој култури. 

 

 

 



Наталија Лончар,  VIII1 

ОШ ''Миливоје Боровић'' 

Мачкат 

У далекој земљи некој 

беша једна крава лепа. 

Чиста, добра, умиљата, 

од рогова па до репа. 

 

Хранили  је сваког дана 

лепом, сочном травом меком. 

Она вредна и без мана 

даривала све је млеком. 

 

Није било име важно 

да л'је Берта ил' Гертруда. 

Само да је река млека 

стално текла као луда. 

 

Али једног летњег дана 

имала је среће праве. 

За Србију кренула је 

да упозна друге краве. 

 

Има једно лепо село 

Крива Река што се зове. 

Оно радо и весело 

чека расне краве нове. 

 

Кад је стигла у то село 

лепо, плодно и зелено 



пуне штале крава других 

дочекаше њу ледено. 

 

Трепћу оне љубоморно, 

дајући јој баш на знање: 

''Ништа неће њена раса 

да побољша сво имање!'' 

 

Ћути наша крава лепа, 

уздишући све се пита: 

''Зашто дођох на крај света? 

Кад ћу овде бити сита?'' 

 

Ал' кад изађе на пашњаке 

покрај чисте, бистре воде, 

задиви се свом лепотом 

те предивне природе. 

 

Гледала је деца нека 

знатижељно и весело. 

И рекоше они тада: 

''Такву нема цело село!'' 

 

''Видите ли ову краву?'' 

Мила, добра, крупна, слатка. 

Има златне шаре лепе. 

Она ће се звати Златка.'' 

 

Ишла је на такмичење 

због лепоте и због млека. 



Освојила прво место 

у нашем селу Крива Река. 

 

Окићена златном лентом, 

по писти се сада шета. 

Постала је популарна, 

за медије главна мета. 

 

Па  се смеши са ТВ-а, 

са постера и реклама. 

Постала је права звезда, 

наша Златка, наша дама. 

 


