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Спаса јако воли 
да се игра у својој соби. 

Често пусти гласно музику. Док црта, 
користи само једну страну папира. 

Понекад на папиру нацрта само пар линија, 
то му се не допадне и одмах баци папир...

Спаса 
јако воли да се игра 

у својој соби. 
Често пусти гласно музику. 

Док црта, користи само једну 
страну папира. 

Понекад на папиру нацрта 
само пар линија, то му се 
не допадне и одмах 

баци папир...
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Када Спаса 
уђе у купатило, 

настане општи хаос. 
Не затвори славине, 
не искључи светло 

и збрише да 
игра игрице.
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Морам да 
посечем сво 
дрвеће да бих 
прешао на 

следећи ниво.
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Гладан сам, 
али немам идеју 
шта бих појео. 

Знам! 
Појешћу од свега по 

мало...
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УПОООМ
ОЋ,

НИШТА 
НЕ ВИДИМ!!!



Шта се то десило? 
Зашто је свуда 

мрак? Спасо, 
зар не знаш шта се 
десило? 

Спаса је био 
зачуђен 

и уплашен.



 Ниси се 
лепо понашао према мени. 
Својим понашањем си ме 

јако повредио.
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Дала сам ти воду, 
а види како је ти 
расипаш! 

Дала сам ти 
енергију, 
а ти је 
несмотрено 
трошиш! 
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Кад се играш са 
другарима у парку, 
дрвећу ломиш гране, 
а отпад бацаш на све 

стране.
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И још 
се питаш шта се 

десило?!
Зар не видиш 
колико си ме 
повредио?

Знам где сам грешио!!! 
Нисам чувао 

све што нам несебично дајеш. 
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Од овог часа 
крећем да те чувам 

и штитим  
да се више 

нe разболиш!

Од сада си 
Супер Спаса  
чувар Планете.
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Почећу прво 
од своје куће.
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А сада идем 
да научим 

и своје другаре!!!
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Е, сад сам срећна!!.
Научио си 

како да ме чуваш!!
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