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До шао је тре ну так – ме њаш се. Ушао си у ти неј џер ске го ди не. Од 
ма ми ног син чи ћа по ста ћеш од ра стао му шка рац. Про ме не се не де ша ва-
ју пре ко но ћи, а ни свим де ча ци ма у исто вре ме, али про ћи ћеш кроз њих 
као и ми ли о ни де ча ка пре те бе и има ћеш вре ме на да се на њих при вик-
неш и да их при хва тиш као не што нор мал но.

Ни су са мо ме ња ње гла са, на гли раст, ја че зно је ње, бу бу љи це по ли-
цу и ма ље по те лу по ја ве ко је ти у пе ри о ду про ме на, ра ста и раз во ја мо-
гу би ти не при јат не. Не ки де ча ци не же ле да го во ре о оном дру гом што их 
је сна шло – о свом пол ном раз во ју. Дру ги пак раз ме њу ју с дру го ви ма ис-
ку ства, ма да о све му томе ма ло зна ју или не зна ју ни шта. Да те бе не би 
збу њи ва ло све то што ти се де ша ва – ин фор ми ши се. Рас пи туј се. Чи тај. 
Са знај што ви ше! 

Ова књи га ће ти пружити многе важне и занимљиве информације. 
У њој ћеш на ћи са ве те и о то ме ка ко да во диш ра чу на о лич ној хи ги је ни, 
ка ко да се пра вил но хра ниш, да бу деш здрав, ле по раз ви јен и пун са мо-
по у зда ња, што ће ти по мо ћи да из гле даш ле по и да се осе ћаш су пер. Та-
ко ћеш лак ше мо ћи да ис ка жеш сво је скри ве не ква ли те те.

На дам се да ћу ти у то ме по мо ћи!

ДРАГОМ  

ДЕЧАКУ

Твоја  Виолета
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МАЛИ  ТЕСТ

ЗА  СВАКОГ  

ДЕЧАКА

ДА

НЕ

Да ли ти је мама колико јуче казала:
Само да знаш, била сам у школи! Петица само из 
физичког! Остало двојке и тројке! 
Шта се то с тобом дешава?

Да ли ти је можда, док си се огледао 
у предсобљу, тата довикнуо из кухиње:
Зар ти није жао твојих јадних родитеља?! 
Јеси ли ме чуо?! Помози нам мало!?

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Да ли бленеш у даљину и замишљено посматраш 
паука на плафону већи део поподнева иако 
сутра имаш контролни из математике?

ДА

НЕ

Да ли је деда пре неки дан наваљивао:
Ајде кажи деди која ти је од оне три 
девојка! – а теби баш било непријатно?

ДА

НЕ

Да ли ти је бака прошле недеље рекла:
Чедо бакино, шта то пишеш целог дана 
на мобилном телефону? 
Узми свеску па пиши домаћи!?



11

Да ли ти је комшиница која те није видела два месеца, 
а јуче те срела у ходнику, можда рекла:
Јаоо, што си поорастаооо! Да те човек просто не препозна!?

Да ли ти је најбољи друг пре неки дан казао:
У, бре, јеси л’ чуо некад за дезодоранс?

Решење:
Ако си на већину питања 
одговорио са ДА, значи да 
је почело! Улазиш у нову 
фазу свог живота – пубертет. 
Долази доба преласка, 
време претварања дечака 
у мушкарца.

Да ли телефонираш, гледаш ТВ, играш 
игрице осам сати дневно и шаљеш поруке 
радије него да учиш?

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Да ли се питаш откуд ти одједном толико бубуљица 
по лицу и леђима и милион црних тачкица на носу ?

ДА

НЕ

Да ли имаш 12, 13, 14 
или 15 година?

Да ли понекад, док се 
надвикујеш с друштвом, 
квакнеш као Патак Дача?

Да ли си одушевљен оном малом из суседног/
твог одељења, а она и не зна да постојиш?





Ве ро ват но си и сам при ме тио да се већ 
из ве сно вре ме с то бом не што чуд но де ша ва. 
Про ме не су код те бе очи глед не, али по што се 
тво ји дру го ви уоп ште не ме ња ју или се и њи-
ма не што до га ђа, ма да не ка ко друк чи је, ма-
ло си се за бри нуо и за пи тао: Је сам ли ја нор-
ма лан? Од мах ћу те уми ри ти – на рав но да 
је си! Пр ве зна ке убрзаног те ле сног раз во ја 
не ки де ча ци мо гу при ме ти ти још у де се тој го-
ди ни, а код дру гих ће се они ја ви ти тек у ше-
сна е стој. Сви де ча ци јед ном ће ући у пу бер-
тет и сви ће из ње га иза ћи, обич но око 
пу но лет ства. А до тле… За тих пет-шест го ди-
на до ћи ће до убр за ног фи зич ког ра ста и раз-
вит ка про у зро ко ва ног по ве ћа ним лу че њем 
хор мо на; уз све то, до жи вља ва ћеш и мно га 
опреч на осе ћа ња. Сме њи ва ће се тре ну ци ра-
до сти и по ти ште но сти, по ста ћеш лењ и сви ће 
ти би ти до сад ни, бу ни ћеш се про тив све га и 
сва че га, а он да ћеш из чи ста ми ра жив ну ти, 
до би ти са мо по у зда ње, све док од јед ном раз-
дра же но не вик неш, љут и на се бе и на дру ге.

ШТА  ЈЕ  ТО  

ПУБЕРТЕТ

13
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Пу бер тет код де ча ка тра је ду же не го код де вој чи ца, а при том де-
вој чи це ула зе у пу бер тет го ди ну или две ра ни је и бр же са зре ва ју, што ти 
се у тво јим го ди на ма баш и не ће до па сти. Ме ђу тим, без бри ге! − де ча ци 
ће у раз во ју сти ћи де вој чи це, и то баш онда кад бу де тре ба ло.

Већ се де це ни ја ма по че так пу бер те та по ме ра и ја вља све ра ни је. 
Не ка да дав но де ча ци су ула зи ли у пу бер тет тек око 14. или 15. го ди не, а 
уоче но је да се са да шњи де ча ци раз ви ја ју две го ди не пре не го што се то 
до га ђа ло са њи хо вим вр шња ци ма с по чет ка про шлог ве ка. Круп ни ји су и 
ви ши; за ви сок стас мо гу да за хва ле ду жим но га ма, а не про ду же њу тру-
па. Сма тра се да су пра вил на ис хра на, ви ши стан дард и бо љи на чи ни ле-
че ња до при не ли ра ни јем фи зич ком и пси хич ком раз во ју. 

Ако ти се чи ни да се не ки тво ји дру го ви не ме ња ју под јед на ком бр-
зи ном и истим тем пом као ти, знај да је и то нор мал но, јер су про ме не 
по ве за не и с на след ним осо би на ма, то јест са тим ка да су тво ји родитељи, 
од но сно њи хо ви ро ди те љи, па чак ма ми не и та ти не ба бе и де де, ушли у 
пу бер тет. Раз го ва рај с ро ди те љи ма о то ме и пи тај их кад је код њих по-
че ло до ба про ме на, ка ко им је би ло и ка ко су се они та да осе ћа ли. 

Школ ски ле кар на си сте мат ском пре гле ду по не кад мо ра да убе ђу је 
де ча ке од 13 или 14 го ди на ко ји су нај ни жи у оде ље њу и још увек на лик 
де ци да ће се сигурно раз ви ти ка сни је, по ра сти и да ће у 18. го ди ни мо-
жда би ти и ви ши од оних ко ји су у том тренутку раз ви је ни ји од њих. И за 
по ја ву тог за ка сне лог пу бер те та од великог су значаја на сле ђе и ви си на 
ро ди те ља.

ДОБА  ПРОМЕНА
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Де ча ци ду же ра сту не го де вој чи це. Они ко нач ну ви си ну до стиг ну у 17. или 18. го ди ни, 
а де вој чи це от при ли ке у 15. го ди ни. Де вој ке мо гу по ма ло ра сти још до 19. го ди не, ма-
да ко нач ну ви си ну углав ном до сти жу он да ка да до би ју пр ву мен стру а ци ју. Мла ди ћи 
ра сту све до 22. или 23. го ди не.

Дакле, ево шта се дешава у пубертету:

пр ви зна ци пу бер те та код не ких де ча ка 
мо гу да се ја ве још у де ве тој го ди ни

убр за но ра стеш (од 12. до 18. го ди не)
по ве ћа ва ју ти се пол ни ор га ни (те сти си 

и мо шни це − од 10. или 11. го ди не до 17. го-
ди не; пе нис − од 12, од но сно 13, до, от при-
ли ке, 16. го ди не)

по чи њу да ти ра сту ма ље по те лу (пр во 
дла чи це око пол ног ор га на, стид не дла чи це − 
из ме ђу 11. и 12. го ди не; за тим дла ке ис под 
па зу ха, на но га ма, гру ди ма, а он да и бра да и 
бр ко ви – од 14. до 18. го ди не)

под деј ством хор мо на те сто сте ро на, у 
те сти си ма по чи њу да се ства ра ју му шке пол-
не ће ли је (спер ма то зо и ди)

по чи њеш да се зно јиш ис под па зу ха ви-
ше не го пре и да до би јаш ми рис ко ји де ца не-
ма ју

ра сте ти гр кљан, па ти се због то га ме ња 
глас, то јест му ти раш (из ме ђу 13. и 15. го ди не)

по ста јеш све стан сво је сек су ал но сти.
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Све те про ме не у по чет ку су уз бу дљи ве. Из ду жу јеш се и сам се би 
почињеш да ли чиш на мла ди ћа. Мо же се, ме ђу тим, де си ти да се због ми-
ри са зно ја ко ји стал но осе ћаш око се бе, бу бу љи ца и ак ни, ма сне ко же и 
ко се и кре шта ња усред ре че ни це ствар но осе ћаш гро зно. По ред то га, кад 
поч неш да ра стеш, из гле да ћеш не сра змер но, јер сви де ло ви те ла не ра-
сту истом бр зи ном, па би мо гло да ти се учи ни да су ти нос и уши огром-
ни, ру ке и но ге пре ду гач ке, а ша ке и сто па ла пре ве ли ки (или мо жда пре-
ма ли) у од но су на оста так те ла. Та да мо гу да поч ну и да те бо ле ру ке и 
но ге, по себ но но ћу. То су та ко зва ни бо ло ви ра ста, иза зва ни из ду жи ва-
њем ко сти ју. Али не ка те ни шта од то га не бри не! Убр зо ће све до ћи на 
сво је ме сто. Ра ме на ће ти се про ши ри ти, до би ћеш ми ши ће, а пра вил ном 
ис хра ном и ве жба ма ути ца ћеш на њи хо во ја ча ње. 

Ако се због све га што ти се де ша ва у шко ли и у жи во ту осе ћаш ло ше, раз го ва рај с ма мом, 
та том или не ком дру гом од ра слом осо бом ко јој мо жеш да ве ру јеш. Ви де ћеш да ће ти од-
мах би ти лакше, јер ће раз го вор учи ни ти да бо ље раз у меш про блем. 
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