
 

 

 

 

 

 

 

СПАСИМО ПЛАНЕТУ ОЧИСТИМО СВЕТ 

(По тексту Хаљина мајке земље) 
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Спасимо планету очистимо свет  
 

ИНСТРУМЕНТАЛ траје до Проласка деце са паролама CD бр.1 од почетка 

Николина: Некада давно, јако давномајка Земља је била срећна, препуштајући се лепоти и 

пуноћи постојања. Рађала је мноштво деце уживајући у њиховој разноликости и складу 

који је међу њима владао. Хармонија на Земњи огледала се у читавом Универзуму. 

Николина: Звезде су је гледале и слушале ову синфонију склада рекавши једном Земљи: 

Звезда: Земљице лепа, знаш, имаш најдивнију хаљину у Универзуму. 

 Звезда: Твоја деца начинила су жарким и блиставим твоје рухо саздано од различитог 

материјала. Оно се пресијава у свој својој раскоши. 

Звезда: Најлепша си међу свим планетама. 

Николина: Земља се само поносно осмехивала, огрнута планинама и срнама, морима и 

зрикавцима, језерима и орловима, долинама и делфинима, вулканима и птицама, 

пустињама и тигровима, људима и световима, децом и храстовима,...  

Пролазе деца са паролама на којима су слике 

Припремити CD бр.2 бр.20 

Дете: Знала је да јој равне нема. 

Дете: То је није учинило нимало охолом нити умишљеном, већ спокојном и неизмерно 

срећном. 

Дете: Она је давала живот, а живот ју је даривао лепотом. 

Николина: Сва њена деца дисала су једним дахом. Дамари њихових срца одјекивали су 

истим ритмом као кристално срце Мајке Земље. Сви су мислили да ће тако вечно бити.  

ИГРА: „Ала је леп овај свет“  CD бр.2 бр.20 

Припремити CD бр.3 бр.15 

 

Дете:Иако изабрана за најлепшу од својих ндругарица, ненаметљива и увек дарежљива 

Земља изазвала је велику завист две звезде које нису могле да поднесу оваквутиху насмоћ 

Земљине лепоте, одлучише да јој напакосте. Послали су зле свемирске лопове (два детета 

у црном се шуњају сценом) да се ушуњају међу њену невину децу, међу људска бића и 

украду им време. Време склада са свим живим створењима. Када су га украли, не знајући 

куда да га сакрију, одлучише да га сакрију тамо где га људска бића никада неће потражити 

– у њихова срца. 

Деца се играју CD бр.3 бр.15 

Од тада људи почеше да се мењају. Иако су до тада сви лепо живели, почеше да се 

издвајају. 

Издвајају се групице 

1. Група: (један држи камен и почиње свађа) 

Дете: (ругајући се)Видите, нашао сам најлепши камен на овом свету. 

Дете: Е, баш ти је никакав! 

Дете: Ти много знаш!   

Долази дете које доноси камен 

Дете: Зашто се свађате, када је мој камен јединствен. Никада такав нисте видели. 

Дете: Ко ти каже? (Отима му камен.Почиње гурање и отимање.) 

Дете: Остави то, то је моје! 



Дете: Е, баш нећу!То је моје! 

Дете: Е, баш није, моје је! Бежи одатле, да више ниси пришао мојој огради!  

(Деца праве ограде) 

Николина:Тако је почела игра људских бића, која је сваким даном бивала све опаснија. 

Сваког дана бивали су све љући, све похлепнији. Та игра постала је део њих. Више нису 

знали за другу игру. 

Деца се отимају, померају ограде 

Николина:Земља је и даље стрпљиво чекала да њеној деци ишчиле бубице из главе, али 

изгледало је да њена деца умеју само да се играјумигара зла. 

(Деца се играју пушкама и мачевима) 

Припремити CD бр.2 бр.12 

 

Нико више није мислио на своје рођаке , Мајку Земљу, на браћу, на саме себе. Уништили 

су природу. Нестало је цвећа, бистрих потoка, чистог ваздуха.Отпад се ширио на све 

стране. 

Деца просипају ђубре.Свако нешто ради у ђубрету, а Земља их обилази. 
Земља је почелада схвата да су људска бића,отишла предалеко.Узнемирена,ојађена,почела 

је врло тихо, а после све бучниједа пати и исказујесвоју тугу. 

Земља плаче 

Вода-плаво платно прекрива децу 

CD бр.2 бр.12 
Људи нису схватали да су обилне поплаве биле њене нагомиланесузе које је покушавала да 

сакрије. Земљотреси су били њени дрхтаји и јецаји. Ерупције вулкана биле су њен бес који 

повремено није могла да сузбије. 

Земља окреће хаљину. 

Њена хаљина почела је да губи сјај.боје су постајале блеђе, хаљина се прљала нагло.све 

сивљи био је ваздух, све болесније биљке, све је вишебило отпада. Све је мање и мање 

било шара на њеној хаљини – све мање и мањеразноврсних биљних и животињских врста 

на Земљи.                                                CD бр.2 бр.12 

На плавом платну деца сипају отпад. 

Хаљина се цепала – почела је да дубија рупе од огољених земљишта и рудника. Имала је 

чак и прегореле делове – спаљене шуме. Не само да је њена хаљина почела нагло да се 

хаба и постаје ружнија, већ је и она почела да се разбољева. 

Земља шета као старица 

Људски отрови онемогућавали су је да дише. Људска мржња и завист, зло и страх почели 

су да је гуше. Болеснија и болеснија,свакодневно је говорила: 

ЗЕМЉА: Мила моја децо, завирите у своја срца. Живећи у заблуди да је богатство у 

гомилању, заборави ли сте да се рађате као изобиље. Децо моја,зар је могуће да сте мајку 

несебичну и пожртвовану престли да волите? Децо пробудите се. Нестајем, све сам 

болеснија, другу мајку немате. Потребна сам вам. Потребни сте и ви мени, али здрави. 

Сада смо сви болесни, само што ја то знам, а ви не. Ипак пробајмо да оздравимо. 

Удружимо се у тој борби, јер нам иначе нема опстанка. Сетите се божанске игре живота. 

Не могу још дуго да издржим. Одлуку морам донети веома брзо... 



Николина: С неба су гледале звезде како Земља постаје све слабија и њена хаљина се 

претварау крпе. С неба су слушале звезде како Земља тихо јеца, док ехо одјекује космосом: 

УПОМООООЋ! (Сва деца ) 

Деца устају, једно по једно излази и изговара поруку 

  

ЕКОЛОШКЕ ПОРУКЕ 

1. Спасимо планету! 

2. Чувајмо природу, природа ће чувати нас! 

3. Доста нам је загушљивих просторија, чист ваздух свима нама прија! 

4. Ко воли игре с лоптом,  

            С нама нека крене,  

            треба  да очистимо  

             спортске терене. 

5. За мном они који 

            биљке воле, 

            уредимо зеленило  

            око школе! 

 

Припремити CD бр.2 бр.17 

 

 

 

Три детета рецитују 

1. Да нам небо, буде плавље,  

     Да румено свиће здравље, 

    Да нам роди храна здрава, 

     Децу млеком части крава,  

    До дванаест је само пет. 

Сви: Очистимо свет! 

2. Да чистија буде вода,  

    Да продише сва природа, 

    Да нам се небеса сјаје,  

    Да нам живот дуже траје,  

    одбранимо птичји лет, 

Сви: Очистимо свет! 

3. Па правило памти прво: 

    Залиј травку, ружу, дрво, 

    Свуд уклони коров, смеће,  

    Нек нам се зазелени срећа,  

    Сачувајмо цвет, 

Сви: Очистимо свет! 
Крај 

 

CD бр.2 бр.17 


