
Деца читају српску историју  

 
Ученици су читали осам књига првог кола ове 

едиције у којима су јунаци управо средњевековни 

срски владари из лозе Немањића. 

Називи књига су: 

Стефан Немања добија сина Растка 

Стефан Првовенчани и венецијанска принцеза 

Урош Први и Јелена Анжујска 

Краљ Милутин између љубави и круне 

Краљ Драгутин испашта грех 

Стефан Дечански од роба до краља 

Душан Силни - детињство будућег цара 

Урош Нејаки син Душана Силног 

 

Циљ ове едиције је, како се наводи на 

корицама књига, да код младих читалаца развије 

интересовање за догађаје и личности из српске 

историје. То су сликовнице богато илустроване што 

их чини занимљивим и за гледање и читање. 

Свака почиње мапом државе јунака, а завршава се животописом у коме су 

наведене године и најзначајнија дешавања у животу владара. Садржај се односи на 

један важан догађај из живота главног јунака и бајковито је описан. Најчешће је то 

прича о сусрету младог владара са девојком или принцезом која ће му постати жена.  

У књизи Стефан Немања добија сина Растка описан сусрет Немање са женом „која 

зна да пусти поглед кроз време“ и која претсказује да ће жупан добити још једног сина, 

који ће бити већи од највећег и бољи од најбољег. 

Бајковита прича о упознавању Стефана Првовенчаног са Аном Дандоло и њихово 

венчање испричана је у књизи Стефан Првовенчани и венецијанска принцеза. 

Књига Урош Први и Јелена Анжујска представља време када у Србију долазе 

рудари Саси, развија се трговина и Србија постаје богата држава. И као у правој бајци 

краљ среће принцезу, Јелену Анжујску, и припремајући венчање нареди да се засаде 

јорговани у Долини јоргована, која и данас подсећа на то време. 

Краљ Милутин између љубави и круне је љубавна прича о Милутину и Јелисавети, 

сестри мађарског краља Владислава, али и о политичкој борби и улози брака за 

очување државности. Краљ Милутин се ради склапање савеза са Бугарима разводи од 

Јелисавете и жени се бугарском принцезом Аном Тертер. 

Краљ Драгутин, јунак књиге Краљ Драгутин испашта грех, оженио се Каталином, 

ћерком угарског краља и био краљ Србије. После пада са коња и повреде ноге, 

препустио је престо брату Милутину. Жена му помаже да поврати краљевску титулу –

њен брат му даје Срем и Драгутин влада Сремским краљевством. 

Књига Стефан Дечански од роба до краља прати живот јунака од детињства које 

проводи као талац код кана Ногаја до повратка у Србију и преузимања престола уз 

причу о сусрету са принцезом Теодором и прстену који јој је поклонио. Прстен се данас 

чува у Народном музеју и на њему пише „Ко га носи, Бог му помогао“.  

У књизи Душан Силни - детињство будућег цара описани су дечачки дани будућег 

цара и његов сусрет са дедом Милутином који ће му променити живот. 

Последња књига овог кола Урош Нејаки син Душана Силног доноси причу о Урошу 

који наслеђује оца са осамнаест година и не успева да одржи царевину. Њиме се 

завршава лоза Немањића и престаје да постоји држава Немањића. 

 

Слађана Галушка, библиотекар 



Деца читају српску историју  
 

Прочитала сам осам књига комплета Деца читају српску историју док смо радили 

пројекат Путовање кроз време.  

Ове књиге су ми се свиделе јер сам сазнала нешто ново из историје Србије у 

средњем веку. На почетку сваке књиге је мапа државе којом влада главни јунак, а на 

последње две стране је дат његов животопис. Ту сам нашла све потребне информације 

о сваком владару: када је живео и владао, који манастир је подигао, ко су његови 

наследници. То ми је много помогло када смо радили пројекат и правили своје мини 

лекције о српским средњевековним владарима.  

Посебно ми се допало што има много слика. То чини књиге занимљивијим за 

читање и помогло ми је да дочарам догађаје о којима писац пише. У књизи о краљу 

Милутину су најлепше илустрације, има их на свакој страни и прате описане догађаје. 

Најбоља је велика слика на странама 6 и 7 на којој је приказано како се Милутин бори 

са браничевским великашем да би заштитио свог брата Драгутина.  

Највише ми се свидела књига 

Урош Први и Јелена Анжујска у 

којој је описан сусрет Јелене и 

Уроша и њихово венчање. Кад су 

се упознали рекла му је да много 

воли јоргован и он је наредио да 

се од Студенице до изласка из 

Ибарске клисуре засади то дрвеће. 

Када је Јелена дошла у Србију две 

године касније, цела долина је 

била у јоргованима. И у њој су 

илустрације дивне и све су у знаку 

долине јоргована и по бојама и по 

садржају, од насловне стране па 

све до краја.  

Желела сам да глумим Јелену 

Анжујску и говорим о њеном 

животу на угледном часу када смо 

представљали пројекат Путовање 

кроз време. 

Књига ми је помогла да саставим текст о тој француској принцези и он је постао 

део сценарија који смо припремали заједно са учитељицом и библиотекарком. Такође, 

помогла ми је да смислим како да се понашам на сцени и какав костим да изаберем. 

Мој наступ су похвалили сви гледаоци - и другари из четвртог разреда и наставници, а 

онда и публика на угледном часу за родитеље. 

Књига о цару Душану је једина која прати главног јунака док је дечак и по томе 

личи на причу о Душану из „Књиге за Марка“. Радња почиње у Цариграду где је он у 

изгнанству са оцем. Одлази у Србију у Неродимље, где је било седиште српских 

краљева. Упознаје се са дедом Милутином на необичан начин - мачује се са њим. Кад 

Милутин сазна ко је, каже: „Мој унук. Овако леп и снажан... Отресит и мудар... Ма исти 

ја.“ Одлучује да Душан остане на двору и опрашта Стефану Дечанском, Душановом 

оцу, и поручује му да се врати у Србију. Душан је приказан као снажан и мудар дечак и 

тај део књиге ми се највише свиђа јер показује да ће Душан бити моћан цар. 

Препоручујем ове књиге својим вршњацима, али и млађима, уживаће док их 

читају и учити о историји Србије. 

 

Дуња Радовановић IV4 


