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Dobrodošli na stranice ove priče iz „Naša prva biblioteka“

Zajedničko čitanje slikovnica sa našom djecom i učenicima predstavlja mogućnost za zajedničko druženje i učenje.

Slikovnice nam otkrivaju nove perspektive. Slikovnice nam pomažu da otkrijemo zadovoljstvo istraživanja, da savladamo vještinu učenja, da učimo 
kako da pronađemo pravu informaciju, kako da dođemo do novih ideja ili da proširimo i obogatimo one koje već imamo. Knjige nas podstiču na akciju. 
One nam mogu dati ideju da stvorimo nešto novo, da odemo nekud, da popričamo sa drugim ljudima i da obratimo pažnju na stvari, događaje i ljude 
oko nas. Dozvolite djeci da slobodno koriste svoju imaginaciju. Osmislite interesantne aktivnosti poslije čitanje slikovnica. Proširite teme razgovora 
koje nude ovi tekstovi. Postavljajte otvorena pitanja koja podstiču kritičko mišljenje djece i razvijaju njihovu kreativnost. Čitanje slikovnica je samo 
mali korak u procesu kontinuiranog učenja koji traje cio život i trebamo biti ponosni što pomažemo našoj djeci u tom procesu. 

Ovo je samo prvi korak dugog putovanja kroz svijet fantazije.

Uživajte u čitanju!

Добредојдовте на страниците на оваа приказна од „Нашата прва библиотека“

Заедничкото читање сликовници со нашите деца или ученици претставува можност за заедничко дружење и учење.

Сликовниците ни откриваат нови перспективи. Сликовниците ни помагаат да го откриеме задоволството на истражувањето, да ја совладаме 
вештината на учење, да учиме како да најдеме вистинска информација, како да дојдеме до нови идеи или да ги прошириме и збогатиме оние кои 
веќе ги имаме. Книгите нè поттикнуваат на акција. Тие можат да ни дадат идеја да создадеме нешто ново, да отидеме некаде, да разговараме 
со другите луѓе и да обрнеме внимание на нештата, настаните и луѓето околу нас. Дозволете им на децата слободно да ја користат својата 
имагинација. Смислете интересни активности по читањето на сликовниците. Проширете ги темите за разговор кои ги нудат овие текстови. 
Поставувајте отворени прашања кои го поттикнуваат критичкото мислење кај децата и ја развиваат нивната креативност. Читањето сликовници е 
само мал чекор во процесот на континуирано учење кој трае цел живот и треба да бидеме горди што им помагаме на нашите деца во тој процес.

Ова е само првиот чекор на долгото патување низ светот на фантазијата.

 Уживајте во читањето! 



Оваа приказна им ја посветувам на татко ми, 
Џорџ Худикор, чија великодушна личност се 
огледа на секоја страна од Манго за дедо, и на 
моите деца, Џесика и Анаис, кои ми помогнаа да 
ја видам неговата старост со младешки очи.

Ovu priču posvećujem svom ocu Džordžu Hudikoru, 
čija se velikodušna ličnost ogleda na svakoj stranici 
Mango za djeda, i mojoj djeci, Džesiki i Anaisi, koji 
su mi pomogli da vidim njihovu starost mladim 
očima.
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Кога и да јадам манго, помислувам на дедо.
Бип-бип-бип-бииип! „Пристигна дедо“!
Сите ќе истрчавме да го пречекаме.
„Дојдете да ги видите мангата што ги донесов!“ ќе викнеше 
гордо и ќе излезеше од автомобилот. 
Ние петмина од внуците трчавме кој прв ќе стигне да му помогне 
во носењето на мангата. 
Дедо имаше дваесет и седум внуци, па никогаш не му беше 
тешко да најде помош.

Кada god jedem mango, pomišljam na djeda. 
Bip-bip-bip-biiip!
„Stigao je djed“!
Svi bi istrčali da ga dočekamo.
„Dođite da vidite manga koja sam vam donio!“, ponosno bi viknuo i 
izašao iz auta. 
Nas petoro unuka trčali bi kako bi ko prvi stigao da mu pomogne u 
nošenju manga.  
Djed je imao dvadeset i sedam unuka, i nikada mu nije bilo teško da 
nađe pomoć.



Седевме заедно околу трпезариската маса, сечејќи и гризејќи го 
дебелото, сочно, слатко овошје. 
„Нема земја во светот каде што може да најдете повкусно манго“, 
ќе ни речеше дедо.
Дедо и мангото секогаш ни го разубавуваа денот. 

Sjeli smo zajedno oko trepezarijskog stola, sjekli bi i jeli debelo, sočno 
i slatko voće. 
„Nema zemlje na svijetu gdje bi se moglo naći ukusnije mango.“, rekao 
bi nam djed. 
Djed i mango bi nam uvijek uljepšao dan.



Еднаш нѐ зеде по училиште и нѐ одведе да купиме манго. 
Застана пред уличната продавачка и нејзиното магаре, 
натоварено со две големи вреќи овошје. 
Дедо праша: „Колку чини магарето?“ 
Продавачката рече: „Луѓе купувале по десетици манга, ама 
никогаш никој не го купил целото магаре!“
Сите се смеевме. 

Jednom nas je uzeo poslije škole i odveo nas da kupimo mango. 
Stao je kraj mahalske prodavačice i njenog magareta, natovarenog 
sa dvije velike vreće voća. 
Pita je djed: „Коliko košta magarac?“
Prodavačica reče: „Ljudi kupuju po desetine manga, ali nikada niko 
ne kupuje cijelog magarca!“
Svi bi se smijali.



Дедо секогаш сакаше куќата да му биде полна со деца, па 
кога ќе им појдевме во посета, секогаш изнаоѓаше причина 
да нѐ викне во собата. 
„Мартинааа!!! Те молам, донеси ми чаша вода“.
„Да, дедо“, ќе речеше сестра ми од горниот кат.
Неколку минути подоцна, јас ќе поминев низ дневната соба. 
„Анаис, можеш ли да ми дадеш чаша вода, те молам?“
„Да, дедо“.

Djed je uvijek htio da mu kuća bude puna djece, pa kada bi ih 
posjetili, uvijek je nalazio razlog da nas pozove u sobu. 
„Маrtinaaa!!! Molim te, donesi mi čašu vode.“
„Da, djeea“, rekla bi moja sestra sa gornjeg sprata.
Nekoliko minuta kasnije, ja bih prošao dnevnom sobom. 
„Аnais, možeš li mi dati čašu vode, molim te?“
„Da, djede.“



Ќе се скаравме во кујната. 
„Пушти ме мене прво да земам вода. За дедо е“.
„Но, и мојата е за дедо“.
Никој не се осмелуваше на дедо да му каже нешто како „Зошто 
сам не си земеш вода?“ Знаевме дека има напорна работа, да 
прегледува четириесет до шеесет пациенти на ден. Кога ќе се 
вратеше дома заслужуваше други да го служат. 
Кога не сакавме да му помагаме на дедо, одевме на прсти низ 
дневната соба за да не нè забележи.

„Pusti  da ja prvo uzmem vodu. Za djeda je.“
„Ali, i moja je za djeda.“
Niko se nije usuđivao da djedu kaže nešto kao „Što sam ne uzmeš 
vodu?“
Znali smo da ima naporan posao, da pregleda četrdeset do šesdeset 
pacijenata na dan. 
Kada bi se vratio kući, zasluživao je da ga drugi služe.  
Кada ne bismo htjeli da pomažemo djedi, išli smo na prste preko 
dnevne sobe kako nas ne bi primijetio. 



Често ни ги мешаше имињата. Мартина ја викаше „Анаис“, или 
Валери „Моника“, или Луи-Гери „Патриче“. Тоа ни беше смешно. 
Еден ден сфативме дека веќе не ни ги меша имињата: веќе не се 
сеќаваше на нашите имиња воопшто. 
Престанавме да се смееме.

Često nam je miješao imena. Martinu bi zvao „Anais“, ili Valeri 
„Monika“, ili Lui-Geri „Patriče“. 
To nam je bilo smiješno.  
Jednog dana smo shvatili da više i ne miješa imena: nego ih se više 
i ne sjeća.  
Prestali smo se smijati. 



Набрзо веќе не знаеше каде се наоѓа. 
„Сакам да одам дома“, ќе речеше.
„Но, веќе си дома“, ќе речев додека ја ставав раката на 
неговата ќелава глава. 
Во тоа време, дедо веќе не можеше сам да оди надвор. 
Не можеше да ни купува манго. 
„Што му е на дедо?“ ја прашав баба Едит.
„Неговиот стар мозок е болен“, одговори таа. 
„Порано тој се грижеше за нас, сега ние треба да се 
грижиме за него“.

Ubrzo nije znao ni gdje se nalazi. 
„Htio bih kući“, rekao bi.
„Ali, ti si već kući“, rekla bih dok sam spuštala ruku na 
njegovu ćelavu glavu. 
U to vrijeme, djed više nije mogao ići vani bez pratnje.
Nije mogao da nam kupuje mango. 
„Šta je djedu?“, pitala sam nanu Edit.
„Njegov stari mozak je bolestan“, odgovorila je ona. 
„Ranije se on brinuo o nama, sada je red da se mi brinemo 
o njemu.“



Едно попладне, кога се враќав дома од училиште, забележав 
дека покрај патот расте манго. Решив да скинам неколку манга 
за дедо. Знаев како да се качам на мало гуава-дрво, но никогаш 
порано се немав качено на дрво високо колку манго-дрвото. 
Се искачив по стеблото на едно од најмалите дрвја. Земјата ми 
изгледаше ужасно далеку. Ми беше страв, но продолжив да се 
качувам.

Jednog popodneva, kada sam se vraćala kući iz škole, primijetila 
sam mango koje raste kraj puta. 
Riješio sam da skinem nekoliko manga za djeda. 
 Znala sam kako je popeti se na malo guava-drvo, ali se nikada 
nisam prije penjala na drvo visoko kao  mango-drvo. 
Popela sam se po stablu jednog od najmanjih drveća. Zemlja mi je 
bila užasno daleko. Bilo me je strah, ali nastavila sam penjati se.



Исползев до една гранка, ја испружив раката кон мангото 
што ми изгледаше најубаво и се обидов да го дофатам. 
Срцето ми биеше од возбуда. Не беше веќе важно колку 
високо бев качена, единствено беше важно да го дофатам 
мангото за дедо. Го зграпчив и го повлеков. Го држев. Бев 
многу горда.

Puzila sam do jedne grane, pružila ruku ka mangu koje mi je 
bilo najljepše i pokušala da ga dohvatim. 
Srce mi je tuklo od uzbuđenja. Nije više bilo bitno  koliko sam 
se visoko popela, jedino mi je važno bilo da dohvatim mango 
za djeda. 
Ugrabih ga i povukoh. Držala sam ga. Bila sam veoma 
ponosna. 



Отрчав до куќата на дедо и баба. 
„Види, дедо! Види што ти донесов!“
„Ти благодарам!!! Тоа е едно од најубавите манга што 
сум ги видел“, рече.
Се чувствував среќно и некако моќно. Дедо стана, 
отиде во кујната, го исече и изеде мангото сам. 
По овој настан, секој ден му носев манго.

Оtrčala sam djedovoj i naninoj kući. 
„Vidi, djede! Vidi šta sam ti donijela!“
„Hvala ti!!! To je jedno od najljepših manga koje sam vidio“, 
rekao je.
Osjećam se sretno i nekako moćno. Djed ustade, ode u 
kuhinju, posiječe ga i pojede mango sam. 
Poslije ovog događaja, svakog dana nosila sam mu mango.



Еден ден, не можеше да го пресече мангото, но не побара помош. Јас 
сепак му помогнав. 
„Благодарам“, рече понизно, како што ѝ велеше и на баба Едит 
неколкупати на ден. 
Набргу требаше да му го давам мангото со лажица. Повеќе не 
изгледаше среќно и честопати пееше песна што ја немав слушнатo 
порано. Сигурно ја научил кога бил мал. 
 
 „Господе, немам што да ти понудам, 
 освен срце уморно од страдање.
 Каков што сум, каков што сум,
 единствено што имам е мојата беда“.

Jednog dana, nije mogao presjeći mango, ali nije ni potražio pomoć. 
Јa sam mu ipak pomogla. 
„Hvala“, rekao je ponizno, kao što bi rekao i nani Edit po nekoliko puta 
na dan. 
Ubrzo je trebalo da mu dajem mango kašikom. Više nije izgledao sretno i 
često je pjevao pjesmu koju nisam čula ranije. 
Sigurno je naučio kada je bio mlad. 

 „Bože, nemam ti šta ponuditi, 
 osim srca umornog od stradanja. 
 Каkav jesam, kakav jesam, 
 jedino što imam je moja bijeda.“



На крај, веќе не можеше да ги јаде мангата што му ги 
носев; му се лошеше од нив.
Тешко голташе. Престанав да го хранам. Баба Едит ја 
презеде грижата за тоа. Сепак, можев барем да му ја 
држам раката. Бавно нѐ напушташе. А сакаше да замине. 
Животот за него стана премногу мачен.

Na kraju, više nije mogao jesti manga koja sam donosila; 
muka mu je bilo. 
Теško je gutao. Prestala sam ga hraniti. 
Nana Edit je preduzela brigu oko njega. 
Ipak, mogla sam mu makar držati ruku. 
Polahko nas je napuštao. A htio je otići. 
Život je postao težak za njega.



Тогаш, еден ден на училиште, ме повикаа во канцеларијата на 
директорката. Штом ѝ го видов лицето, знаев дека нешто не е во 
ред. 
„Се јави мајка ти. Ќе дојде да те земе за да одите кај баба ти и 
дедо ти, зашто дедо ти тукушто починал“.
Бев тажна, но истовремено и ми олесна. Иако знаев дека ќе ми 
недостига, знаев и дека е време да си замине.

Tada, jednog dana u školi, pozvaše me u kancelariju direktorice. 
Čim sam joj vidjela lice, znala sam da nešto nije u redu. 
„Javila ti se majka. Doći će da te uzme da odete kod tvoje nane i 
djede, zato što je djed preselio“.
Bila sam tužna. Ali mi je u isto vrijeme i olakšalo. Iako sam znala da 
će mi nedostajati, znala sam i da je vrijeme da ode.



За погребот, околу ковчегот наредивме овошје: манга, ананаси, 
портокали и друго.
„Како ќе успее дедо да го изеде сето ова овошје?“ праша мојата 
сестричка Џесика. 
„Не мора да го изеде“, ѝ одговорив. „Само сакаме да му покажеме 
дека го сакаме. Тоа е подарок од љубов, храна за срцето“.

Za sahranu, poređali smo voće oko sanduka: manga, ananasi, 
narandže i drugo. 
„Каko će djea uspjeti da pojede svo ovo voće?“, pitala je moja seka 
Džesika. 
„Ne mora ga pojesti“, odgovorih joj. „Samo smo htjeli da mu 
pokažemo koliko ga volimo. To je dar od ljubavi, hrana za srce.“ 



По закопот, си го поделивме овошјето меѓу нас.
И сега, секојпат кога ќе каснеме манго, се 
сеќаваме на дедо.

Poslije sahrane, podijelili smo voće. 
I sada, kad god jedemo mango, sjetimo se djeda. 

За Фондацијата „Чекор по чекор“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на 

отвореното општество реализирајќи активности во областа на образованието, уметноста, културата, издаваштвото, 

како и човековите (детските) права и граѓанското општество. Фондацијата води, координира, учествува и директно 

спроведува активности кои промовираат иновации, напредок и развој на работата во предучилишните установи и 

основните училишта во Република Македонија. 

Фондацијата се фокусира на следните цели и приоритети: 

 - Постојан професионален развој на вработените во детските градинки, основните и средните училишта 

 - Подигање на свеста за важноста од квалитетно образование за развојот на детето 

 - Унапредување на знаењата и вештините кај децата и младите 



www.stepbystep.org.mk

IS
BN

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Projekat USAIDa „Čitanjem do liderstva“


