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Васкрсење Христово је 
највећи празник у хришћан
ском свету. И најрадоснији. 
То је дан када је живот од
нео победу над смрћу, а ра
дост над жалошћу. Не само 
за једног човека, већ за чи
тав свет.

Тада је Спаситељ света, 
Господ наш, Исус Христос, 
васкрсао из мртвих. Љу ди 
безаконици су га на Велики 
пе так осудили и разапели 
на кр ст. Њега, Сина Божи
јег, Бо гочовека Христа, који 
је дошао да научи људе ка
ко да живе у истини и 
љу ба ви, како да се чу
вају од греха и вечне 
смрти. Ме ђутим, 
то је сме тало 
онима ко
ји су желе
ли да живе у 
злу и греху. Зато су 
га осудили на смрт.

На Крсту је Хри
стос умро телом. 
Ученици су га са
хранили. А Он је, си
лом Духа Светог, у тре
ћи дан, у недељу рано 
изјутра, васкрсао из 
мртвих. Испунио је 
своје обећање, ис
пунио је пророчан
ства која нам је Бог 
дао преко старо
заветних проро

ка. Потврдио је да је исти
на све што је пропове дао и 
чему је учио народ. Својом 
смрћу и васкрсењем побе
дио је смрт. И показао да 
једино Бог може да подари 
вечни живот.

Васкрсење Христово је 
радост свима који се радују 
истини и правди, који желе 
да живе у миру са другима, 
који не воле зло и грех.

Христос је, иако није учи
нио ни један грех, понео 
грехе свих нас и страдао за 

све нас. И жели да сви 
наследимо вечни жи
вот, живећи у светло

сти Његове на
уке, у светлости 

светог Јеван
ђеља.

Због свега 
овога Васкрс је 

наш највећи пра
зник. И најрадосни
ји!

За прославу Васкр
са припремамо се по
стом, молитвом, делима 
милосрђа, праштањем. 
Пост траје седам не де
ља.

Последња неде
ља пре Васкрса зове 

се Велика недеља. 
Испуњена је дога
ђајима и богослу
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жењима. Обележавајући празник и ми 
учествујемо у спа соносним догађајима 
који су се давно десили за све нас.

На Велики четвртак је Господ Христос 
установио свету Евхаристију, свету тајну 
Благодарности и Причешћа, коју је пре
ко својих ученика  светих Апостола  
предао за све људе.

Увече учествујемо у страдањима Спа
ситељевим због издаје и осуде од стране 
људи безаконика.

На Велики петак у страдањима Хри
стовим на Крсту, и полагању Његовог те
ла у гроб. Петак и суботу проводимо у 
жалости и строгом посту, без весеља.

Да би нас сутрадан звук васкршњих 
звона и ва скршња служба увели у ра
дост спасења света кроз васкрслог Го
спода, којом оба с јава читаву творе вину 
и све људе. Са ра дошћу поздравља мо је
дни друге: ХРИСТОС ВAСКРСЕ! – Одго
ва рамо: ВАИ СТИ НУ ВAСКРСЕ!

Дарујемо јаја офарбана углавном цр
веном бојом, изражавајући веру у Ва
скрсење Хри сто во. Црвеном бојом сим

болише се у хришћанству Христово 
Васкрсење. А јаја украшавамо претход
них дана, најчешће на Велики четвртак 
или петак, понегде и у суботу.

Причу о јајима остависмо намерно 
за крај, с разло гом. Њихово бојење и 
украшавање јесте леп обичај, који на
рочито радује децу, али има смисла са
мо ако упознамо оно што је претходно 
ре чено. Уколико богоугодна дела не чи
нимо, фарбање јаја неће нас учинити 
хришћанима, нити ћемо на прави начин 
дочекива ти и славити Васкрс. 

ХРИСТОС ВAСКРСЕ! 
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VASKRS
Ранко Симовић

Саша Божовић

Васкршње јутро када се јави,
сваком на лицу осмех заблиста,
данас је празник, данас се слави
Дан Васкрсења Исуса Христа.

Шарена јаја на столу стоје
у исплетеној корпи од прућа,
свако од нас ће узети своје,
остаће једно – наш чуваркућа.

Поздравимо Спаситеља,
Његова је била жеља
да нас води љубав, вера, нада.

Човечанство нека цело
Исусово следи дело,
Христос Васкрс – мир Божји нек влада.

ВАСКРШЊА ВАСКРШЊА 
ПЕСМАПЕСМА

Све напупило, а процвале
јагорчевина и љубичице.
Неке су бебе на ноге стале
и озариле срећом лице.
Леска у парку пустила ресе,
ево Васкрса. Христос Воскресе!

Ових дана нека васкрсне
у свима нама дечја доброта,
к‘о прскалица нека прсне
мехур смеха, извор живота
и мајке нека колаче месе
за дан у коме Христос Воскресе!

Будите људи добре воље,
племенитији од овог часа.
Онда ће свима бити боље,
с вама ће бољи свет да стаса
и да вам шарено јаје донесе.
Ваистину Христос Воскресе!
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Кад 
се јаја 
боје, 
зна се, 
Васкрс 
то је!

КЊИГА КОС
ХЛЕБ ОСАМРЕКА

МРАК
ОСА

ОСМЕХ
МАСТ

ВОДА

СЛИКА
ВИШЊА

СТО

Покушај да следеће речи 
упишеш у укрштеницу:
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СРЕЋАН ПРАЗНИКСРЕЋАН ПРАЗНИК
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ЗАШТО СЕ ЈАЈА ФАРБАЈУ ЗА ВАСКРС?

Фарбање и украшавање вас кршњих 
јаја један је од најстаријих 

хришћанских обичаја. Као што је 
христос васкрсао, тако и пиле разбија 

љуску јајета и излази у нови живот. 
Црвена боја представља невино про-
ливену Христову крв, али то је и боја 

радости и васкрсења.
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ВАСКРСВАСКРС

Припреме за  
Васкрс се разликују од обичаја  

до обичаја. Традиционално почињу  
на Велики четвртак, дан причешћа.  

Настављају се Великим петком. Тог дана 
је Исус, кога верници називају Христос 
, разапет и умро на Голготи, брду изван 
Јерусалима. Пред смрт је рекао: „Оче, 

опрости им. Не знају шта раде’’.

Хеј другари,  
стиже Васкрс! 

Да ли знате заштo је тај 
празник тако важан? На Велики петак  

фарбају се васкршња  
јаја, највише црвеном 

бојом, која симболизује 
Исусову крв. Прво црвено 

јаје које се офарба назива се 
чуваркућа. Боје које се  

користе могу бити инду-
стријске, природне  
(луковина, латице и  

листови биљака).

ПРОЈЕКТНА  ПРОЈЕКТНА  
НАСТАВАНАСТАВА

УСКРС или ВАСКРС  
је највећи хришћански празник  

којим се прославља  Исусов  
повратак у живот - васкрсење.  

По хришћанском веровању, то се 
десило трећег дана после смрти, 
укључујући и дан смрти, тј. прве 

недеље после  
      Великог петка.

Након  
Великог петка следи Велика субота,  

други дан хришћанске жалости. То је уједно  
и последњи дан недеље страдања и смрти. Тако 
почиње недеља, први дан Васкрса. Православ-

ци у Србији се тог дана поздрављају речима: 
„ХРИСТОС ВAСКРСЕ!“ на шта се одговара:  

„ВОИСТИНУ ВAСКРСЕ!“

 Недеља је дан  
којег је Исус васкрсао.  

Цела та седмица назива се 
Великом недељом.
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ПОЗДРАВ ЗА ВАСКРСПОЗДРАВ ЗА ВАСКРС

Овај Васкрс се 
разликује од свих претходних  

јер га нећемо прослављати  
у школи или на вашарима,  

код баке и деке, са пријатељима... 
Прославићемо га само у  

кругу породице.

Ја ћу украсити кућу  
цртежима и фигурама које ћу  

сам направити. Морам потражити 
идеје у овом Витезовом броју.  

Ако ви имате неке идеје пошаљите.  
И ја ћу све сликати па ћу вам  

проследити Вибером.

Имам идеју! Можемо  
направити наш празнични часопис 
и ту ставити све што смо радили за 

Васкрс. Морамо смислити назив часо-
писа и које ће рублике имати. Морамо 

поделити и задужења  
(ко ће шта радити).

Васкрс је велики празник  
и морамо се радовати и  

уживати. Ја ћу помагати мами  
да офарба јаја. Трудићу се да буду 
лепа и необична. Све ћу фотогра-

фисати и послаћу вам слике.

Ја сам стално фарбао  
јаја са баком, али ове године  

не могу да идем код ње. Позваћу 
је да ми открије тајне рецепте 

фарбања јаја биљкама, чајевима, 
цвећем... Она ће се радовати  

када ми чује глас.

Одлична ти је идеја  
да се дружимо путем  

друштвених мрежа. Разменимо 
идеје, слике, приче и песме о 

Васкрсу. Можемо тако све сачу-
вати па када се вратимо у школу 

направићемо велику  
изложбу.

Одлична идеја за часопис!  
Замолићемо наше родитеље да 

нам помогну.  
Биће то лепа забава  за све нас  

у породици за Васкрс.

9



iiGGRRaallii[[ttee

DODATNO 
BACAWE!
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Kreni  kad  Kreni  kad  
dobije[dobije[ IGRA SA IGRA SA II

SLE]EM! 
POMERI SE 
NA SLEDE]E 

JAJE!

IDI JEDNO 

POQE NAPRED!
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 Долетеле рајске птице
 из даљине, из бескраја
 и донеле котарице
 прилогаре, пуне јаја!

Кад нам беху родитељи млади,
једног дана с почетка пролећа,
цветала су јаја по ливади,
падала су јаја са дрвећа.

 Три дана су сунца гнезда
 грејала мој родни крај.
 Три ноћи су место звезда
 јаја с неба лила сјај.

Фарбали смо јаја луковином,
варзилом и оровом клапином*,
шарали их пером од жарптице
и лепили шарене сличице.

 Јаја од мисирке,
 јаја од кокошке,
 јаја од патке,
 јаја од ћурке,
 јаја од гуске
 и дрвена јаја!

Најтврђа су мисиркина јаја
и најмања: пола залогаја,
а гушчија су ко детиња глава,
али мека, па је забадава.

 По цео дан јурцамо
 безбрижни и боси
 по селу и муцамо
 онако златокоси:
 „Ајде да се туцамо,
 ко разбије – носи!“

Имао сам једном једно јаје
са којим сам разбио сто јаја
и могло је још дуго да траје
да се није нашô неки баја – 

са некаквим никаквим црвеним
јајашцетом, можда и дрвеним
који нам се лукаво смешио,
и  који нас је све опељешио!

ДДААННИИ  ШШААРРЕЕННИИХХ Ј ЈААЈЈАА
Добрица Ерић

*орова клапина – кора од ораховог плода
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Oboj sliku do 
kraja!
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Kad se jaja boje, zna se, 
Vaskrs to je! 
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Сви хришћани Васкрс славе као празник 
над празницима. На дан Васкрса, у недељу, 
православни верници се поздрављају: 
„Христос воскресе“ и „Ваистину воскре-
се“.

Код куће се спремају разна јела и обавез-
но се фарбају јаја која су симбол васкрсења 
Исуса Христа. На столу, у лепо украшеној 
корпи, обавезно морају бити црвена јаја, 
али не и само црвена!

Морамо водити рачуна како пишемо 
придеве за боје. Није исто ако напишемо 
да у корпи има жутозелених (спојено напи-
сано) или жуто-зелених јаја (написао као 
полусложеница).

У првом случају (када смо написали 
спојено) жутозелена јаја означавају боју 
која је између жуте и зелене, неку нијансу 
тих боја, њихову мешавину.

А када кажемо жуто-зелена јаја, 
онда мислимо на јаја са наи-
зменично жутим и зеленим 

пругама.
Врло је важно 

како ћемо напи-
сати придев за 
боје. Цртица 
између назива 
две боје битно 

утиче на зна-

чење. На пример: Ако 
кажемо да неко има 
маслинасто-зелене 
очи, онда је тај 
неко сигурно 
медицински 
феномен јер 
има очи на 
пруге, наизме-
нично маслина-
сте па зелене пруге.

Наравно да је то немогуће и да не бисмо 
правили забуну, морамо знати тачно како се 
пишу називи боја.

Није тешко. Правило гласи овако: 
Састављено пишемо нијансе (тамноплав, 
светлозелен, црвеносмеђ), са цртицом озна-
чавамо напоредност боја (црвено-бели шал, 
црвено-плаво-бела застава итд.)

Још смо поновили како се пишу називи 
празника Васкрс, Ускрс, Цвети - великим 
словом; Велики петак, Лазарева субота - 
само прва реч великим словом (јер су речи 
петак и субота заједничке именице).

Такође смо научили да се припадници од-
ређених вероисповести пишу малим словом 
- православци, католици, протестанти итд.

Зато пишемо, свим хришћанима честита-
мо велики празник Христовог васкрсења!

СЛОВО О JЕЗИКУ
Празник над празницима

Пише:
Мирјана
Секулић
Петровић

Морамо водити рачуна како пишемо придеве  
за боје. Није исто ако напишемо да у корпи има  

жутозелених или жуто-зелених јаја.

?! ?
?

!!! ?14



Стиже радост са висина,
празник драгог Божјег сина,
иду дани пуни сјаја,
зато бака фарба јаја!
 
Весела је, шапће води:
„Црвено је сад у моди!
Коко коко кол’ко вас је!
Као булке међу класјем!“
 
Ја им воском шаре цртам:
цветиће из нашег врта,

птице, зеке, срце листа,
пишем име драгог Христа...
 
Корпа нам је јаја пуна.
Бака наглас већ рачуна:
„Дариваћу сваког госта,
ал’ и за нас биће доста.“
 
Сунце с неба трља очи,
хоће да у корпу скочи.
О, небеско златно јаје,
баш нам такво недостаје!

ФАРБАЊЕ  
ВАСКРШЊИХ ЈАЈА

Власта Н. Ценић

Обој шаре  
васкршњих  

јаја.
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ЗАШТО БАШ  ЗАШТО БАШ  
 ЦРВЕНО ЈАЈЕ – ЧУВАРКУЋА

Јаје је симбол промене и живота. У древ-
ној маштарији са севера Европе читав 
свет се поистовећује са јајетом које је 

снела огромна птица. 

Код Римљана и још 
неких народа, у дав-

на времена, по-
стојао је обичај 

да се за нового
дишње праз-
нике (који 

су у то доба 
означавали 

почетак 
пролећа) 
поклања 
јаје – сим-

бол проме-
не у приро-

ди.

Марија Магдалена, Христо-
ва следбеница, посетила је у 
Риму цара Тиберија и пре-
дала му, у знак пажње и као 

новогодишњи дар, црвено јаје, 
поздравивши га речима: 
„ХРИСТОС ВАСКРЕСЕ!“ 

Црвена боја јајета је 
истовремено и стра-

дање и васкрсење – 
вечни живот!

ОБОЈ ЈАЈА - ВАСРКРС ЈЕ!ОБОЈ ЈАЈА - ВАСРКРС ЈЕ!16



17



РЕШИ ПА ПОВЕЖИ ПОЛОВИНЕ ЈАЈА. ОБОЈ ИСТОМ  
БОЈОМ ПОЛОВИНЕ КОЈЕ ПРИПАДАЈУ ЈЕДНА ДРУГОЈ.

13 + 5

18

18 - 9 9

8 + 9

7 + 8
17 - 9

8

1715
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СПОЈИ РЕДОМ БРОЈЕВЕ,  
ДОЦРТАЈ И ОБОЈ ВАСКРШЊЕ ЈАЈЕ.
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УЂИ У ЛАВИРИНТ,  
ПРОНАЂИ СВА ЈАЈА И ДОЂИ ДО КОРПЕ.
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ДОЦРТАЈ  ДРУГИ ДЕО ШАРЕ.
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ИЗАБЕРИ ОДГОВОРИЗАБЕРИ ОДГОВОР
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ЛАВИРИНТЛАВИРИНТ
ЗЕКА ЈЕ КРЕНУО ПО ЈАЈЕ, АЛИ НЕ ЗНА ПРАВИ ПУТ.  

ПОМОЗИ МУ.

23



ДОЦРТАЈ И ОБОЈДОЦРТАЈ И ОБОЈ
Споји редом бројеве.
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РЕШИ И ОБОЈ ПО УПУТСТВУРЕШИ И ОБОЈ ПО УПУТСТВУ

19 - 4 = _______

13 – зелена
14 – жута
15 – наранџаста
16 – плава
17 – црвена

19 - 6 = _______

6 + 11 = _______

4 + 13 = _______

5 + 9 = _______
7 + 9 = _______

19 - 5 = _______

8 + 9 = _______
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КОЛИКО ЈЕ КОЈИХ ЈАЈАКОЛИКО ЈЕ КОЈИХ ЈАЈА??
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ПОМОЗИ ЗЕКИ  
ДА ПРОНАЂЕ ПУТ  

КРОЗ ОВАЈ ЛАВИРИНТ  
ОД ЈАЈА.
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SVA[TARIJESVA[TARIJE
NEOBI^NO OBI^NENEOBI^NO OBI^NE

VASKR[WA ^ESTITKAVASKR[WA ^ESTITKA
Потребан материјал: 
* бели или картон у 
боји
* обојена тестенина 
или пиринач
* маказе, лепак
* колаж папир

1. Бели или картон у боји А4 формата 
(величина велике свеске) пресавиj 
на пола. На предњем делу честитке 
оловком исцртај облик јајета и 
исеци маказама. У дну стране, од 
колаж папира исеци и залепи траву, 
неколико јаја у боји, и нацртај зеку. 
То је предња страна честитке

2. Преко исеченог 
облика јајета 
оловком обележи 
тај облик и на 
другој страни 
честитке.

3. Отвори честитку и украси исцртано 
јаје: обојеним облицима тестенине или  
пиринчем  и залепи на исцртано јаје у 
облику цветића, крста или шара. 
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NEOBI^NO OBI^NE SVA[TARIJENEOBI^NO OBI^NE SVA[TARIJE
VASKR[WE [AREVASKR[WE [ARE

Материјал: бели картон или  
дебљи папир, маказе, фломастери, 
дрвене бојице, игла и конац.

1. На папиру исцртај облик 
јајета средње величине.

2. Изрежи облик маказама.

3. Фломастерима и дрвеним бојицама 
обој и осликај исечена јаја. Ако јајима 
додаш крила (папир или целофан) и ножице 
она могу добити облик: птичице, пчелице, 
рибице, хоботнице... 

4. Облике можеш користити и 
као украс за васкршњу честитку, 
можемо њима украсити собу, 
пано, васкршњу корпу или 
пролећне гране.

29



ХХРРИИССТТООС С ВВААССККРРССЕЕНЕОБИЧНО 
НЕОБИЧНО 

ОБИЧНЕ 
ОБИЧНЕ 

СВАШТАРИЈЕ
СВАШТАРИЈЕ

Поступак:

Потребно:
- туфери вате
- дрвена кашика
- дебљи папир у боји
- ОХО лепак
- бели папир

Кљун и очи 
лепити на 
испупчени 
део кашике.

и одозго 
други туфер 
фате.
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ХХРРИИССТТООС С ВВААССККРРССЕЕ
Потребно:

- картонска кутија за 
јаја
- дебљи папир за 
кресту, кљун и очи
- ОХО лепак

Кокама се могу 
залепити и крилца 
од правог перја.

Исеци и залепи 
делове као на 
слици!

Глатки део 
картона
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VASKR[WA JAJAVASKR[WA JAJA
NEOBI^NO OBI^NENEOBI^NO OBI^NE

Исеци картон и обој 
га. Састави делове 
на обележеном месту 
и то: прво пиле, па 
једна и друга љуска. 

Потребно: тањи 
картон, боје, 
спајалица, маказе.

За ВАСКРС можеш лепо да украсиш сто. На икебану од грања закачи 
папирна шарена јаја. Нека могу личити на бубамаре и лептириће.

Љуска 
ће онда 
моћи да се 
отвара.
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SVA[TARIJESVA[TARIJE
Јаја се могу украсити и овако. Потребнo је: папир 
у разним бојама, фломастери, маказе и лепак.

Овако 
можеш 
осликати 
кувана, 
права јаја 
или јаја од 
двостраног 
картона 
који може 
имати два 
лица...
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РЕШИ ПА ОБОЈ. РЕШЕЊА СУ НА ЗЕКИНОЈ ПАЛЕТИ.
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ПОТРЕБНО: 
- скувана, 
обојена, 
охлађена и сува 
јаја
- песак, 
- гриз, 
- сусам, 
- пиринач, 
- мак, 
- семенке,
- шљокице
- ОХО лепак 2. откинемо оштар део чачкалице 

и умакањем у лепак исцртамо 
шару по јајету. Провидна, дебља 
шара од лепка на јајету је леп 
украс и сам за себе

3. али је можемо искористити да на 
лепак док је свеж поспемо: зрнца 
песка, светлуцавог праха, гриз, мак

1. у пластични 
затварач 
од флаше 
истиснемо 
малу количину 
ОХО лепка 1. 

2. 

3. 

Када се офарбана јаја охладе и осуше 
можемо их украсити:

4. или ћемо на лепак 
налепити семенке (у 
облику цвета), сусам, 
пиринач,  цветиће, 
шљокице...     

4. 

НЕОБИЧНО 

НЕОБИЧНО 
ОБИЧНЕ 

ОБИЧНЕ 

СВАШТАРИЈЕ

СВАШТАРИЈЕ

УКРАШАВАЊЕ 
ВАСКРШЊИХ ЈАЈА
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Још једна идеја за украшавање  
скуваних и светло обојених јаја.
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ОБОЈ ПО УПУТСТВУОБОЈ ПО УПУТСТВУ
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ЕВО И „различито расположених јаја”.  
ПОТРЕБНО: кувана јаја светло обојена, фломастери.
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Зека дели јаја по кућама.  
Обележи пут којим ће стићи до сваке.
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ХРИСТОС ВАСКРСЕХРИСТОС ВАСКРСЕ!!
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ПРАЗНИК  ПРАЗНИК  
ШАРАШАРА И  И 

БОЈАБОЈА


