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Здраво,
јас сум 

Јагленко! 

Моето име 
не ве потсетува 

на нешто?

Не??
Тогаш дозволете да ви ја 
раскажам мојата приказна 

и заедно ќе научиме 
нешто ново!

Препорака до родителите 

Почитувани,

Приказната за Јагленко е наш обид да ја доближиме вистината за 
природата кон децата. Основна цел е да се воочи и да се направи 
разлика помеѓу потребите на човекот, потребите на растителниот 
и животинскиот свет и да се согледа природата во една единствена 
целина заедно со човекот како неразделив дел од неа. 

Се надеваме дека ќе ве поттикнеме и Вас на поинакво размислување со 
цел секогаш кога ќе донесете одлука (барем за онаа што се однесува за 
вашето домаќинство) да се определите за еколошки избор на енергија. 
Своите одлуки и право на избор се надеваме дека ќе ги споделите со 
вашите најмлади во семејството, а истовремено ќе се потсетите на 
нашата приказна за Јагленко.

Така создавате сигурна иднина за своите поколенија. 

Од авторите

„Природата е еден од најмоќните 
фактори на воспитување на човекот“ 

 
Кирил Ушински
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За да ме запознаете подобро, ќе се 
навратам мноооооогу години назад, 
во времето кога на нашава планета 
Земја постоеја џиновски дрвја.

Големите дрвја им се радуваа на 
големите диносауруси кои шетаа околу 
нив, на џиновските инсекти кои летаа 
над нивните гранки, и со голема радост 
го чекаа секое ново утро.  

Со првите зраци кои ќе ги помилуваа, 
знаеја дека нивниот пријател Сончко 
започнува нова дружба со сите нив. 
Енергијата која ја добиваа од него им 
помагаше да пораснат уште поголеми.
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Магичноста на тоа место ја 
помагаа две сестри, шумски 
волшебнички, Флора и Фауна. 

Нивната задача беше да им 
помогнат на сите растенија и 
животни да растат безгрижно, 
да бидат здрави и големи.

Секој нивен ден им поминуваше во 
весела и безгрижна игра помеѓу 
растенијата и животните, за 
кои бескрајно многу се грижеа.  
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Но еден ден тие две толку 
многу се скараа, што престанаа 
да се грижат за другите околу 
себе, како што вообичаено го 
правеа тоа.

Толку многу беа бесни една на друга 
што не успејаа да ги заштитат 
големите џиновски дрвја од нивното 
паѓање. Дури не ни приметија што му 
се случува на светот околу нив.

Годишните времиња се менуваа, 
но нивниот бес и лутина не 
стивнуваше. Флора се обидуваше 
да и докаже на својата сестра 
близначка дека е поубава, 
подобра, позначајна, повредна и 
дека сосема добро би и било и 
без неа.

Фауна, пак, иако знаеше дека сето 
тоа што го зборува нејзината сестра 
не е вистина, сепак не сакаше да 
попушти и пронаоѓаше уште погрди 
и понавредливи зборови за да ја 
навреди својата сестра. 
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Нивната кавга не престануваше со 
години. Мајката Природа толку многу им 
се налути на Флора и Фауна што беше 
решена да ги казни. Таа, во својот бес, 
ја изгоре шумата, силниот пожар го 
пепелоса растителниот свет, им наштети 
на животните и го зачади воздухот. 

Флора и Фауна не можеа да поверуваат на 
своите очи. Дрвјата беа избуткани на земја, 
водата излиена од своите корита. Врз сето 
тоа имаше кал и изумрени животни.  

Бојата на планетата земја не 
беше ниту сина, ниту зелена, 
туку темна, сива, црна. 
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Флора и Фауна беа искарани од 
нивната мајка и добија задача да 
пронајдат решение за да го 
поправат сето она што го 
уништиле во природата.  

Долго време размислуваа. 
Првин се смирија меѓу себе, 
а потоа се зафатија со работа. 

Флора им помогна на темните 
облаци да се разотидат, ги 
запре дождовите, ја порасна 
тревата, ги разграни дрвјата, 
ги расцвета цветовите.  

Фауна им помогна на мравките, 
бубачките и сите други инсекти 
повторно да забрмчат, ги покани 
животните да се вратат во 
шумата, птиците во своите 
гнезда, рибите во реките и 
морињата.
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Мајката Природа беше многу задоволна како 
двете сестри со здружени сили го вратија 
животот на Земјата, но сакаше добро да ја 
запаметат лекцијата од нивната кавга која 
траеше многу долго и која скапо го чинеше 
природниот свет за кој требаше да се 
грижат.  

Таа извлече едно јагленосано дрво 
од длабочините на земјата и им 
рече: „Ова некогаш беше дрво, но 
сега е јаглен. За да дојдете до него 
ќе треба да бидете длабоко во 
внатрешноста на земјата. Јагленот 
засекогаш ќе остане црн за да ве 
потсетува на вашата долгогодишна 
кавга и последиците од неа.“ 
– рече Природата Мајка. 
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И Флора и Фауна беа многу тажни поради 
ваквата одлука на нивната мајка, па решија барем 
малку да ја ублажат нивната казна, користејќи ја 
својата волшебна моќ.  

Флора рече: „Ова парче темно дрво што нашата 
мајка го начере Јаглен, ние ќе го викаме Јагленко. 
Јагленко ќе остане црн, но не како знак за нашата 
кавга, туку како знак за нашата љубов. Црната боја 
ги љуби сите други бои и затоа останува црна!“

Фауна на тоа додаде: „Јагленко 
нека има волшебна моќ и со својата 
црна боја да може да нацрта сè што 
ќе посакаат вештите детски раце. 
Јагленко нека биде волшебен и за да 
може да помага кога болат детските 
стомачиња!“
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Мајката беше задоволна од решението 
на своите ќерки, затоа што кавгата 
ја заменија со љубов и разбирање. 

Јагленот го врати длабоко во 
земјината внатрешност, но секогаш 
кога малку ќе се намуртеа една на 
друга, мајката ги посетуваше на 
нивниот Јагленко. 
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Јагленко многу долго 
време стоеше скриен 
во земјината утроба, 
сè до денот кога 
луѓето ја открија 
неговата енергија. 

Луѓето барајќи го 
јагленот, почнаа сè 
подлабоко и подлабоко 
да навлегуваат во 
земјата, ги копаа 
планините, го вадеа 
јагленот, но притоа 
ги рушеа домовите 
на животните и го 
уништуваа чистиот 
воздух.

Тие ја заборавија приказната за Јагленко!  

Енергија од Јагленко ги топлеше 
нивните домови, ја зачувуваше 
жарта во нивните огништа, ги 
придвижуваше локомотивите и 
машините... 
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Приказната за Јагленко 
ја знаеја старите луѓе и 
честопати баш неа сакаа да 
им ја раскажуваат на своите 
внучиња, настојувајќи да 
им објаснат дека Јагленко е 
најдобар и најсреќен кога спие. 

За убавите соништа на Јагленко 
знаат и неговите другари 
Ветерко и Сончко. Тие се 
согласија дека без поголема 
потреба или крајна нужност 
не треба да се буди Јагленко 
од својот длабок сон. Но, затоа 
пак, секогаш кога луѓето ќе 
посакаат да го разбудат за да ја 
земат неговата сила и неговата 
енергија, тие беа тука да ја 
понудат својата помош. 

Сончко ја даваше својата светлина и 
топлина, а Ветерко својот разигран 
воздух. Енергијата која луѓето ја 
бараа за своите домови и машини 
сега повторно беше тука.
Сега сите имаа сè - луѓето ја 
добија енергијата, растенијата 
и животните своите природни 
домови, а дечињата чист воздух. 

Неговите соништа се 
полни со приказни за 
животните, растенијата 
и луѓето, тогаш тој е 
најспокоен, најмирен, 
најсреќен, а и луѓето со 
него.




